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Anotace 

Hlavním cílem této disertace je porozumět funkci textu Podobenství Henochových 

(PH) v jeho starověkém kontextu. Navzdory komplikované a kompozitní povaze 

jsem se snažil porozumět vnitřní logice tohoto textu především s důrazem na 

porozumění časových linií, se kterými autor textu pracuje. Předpokladem výkladu 

tohoto textu je kritické zhodnocení limitů práce s dochovaným etiopským 

překladem, i zohlednění kompozitní povahy dochované podoby textu. 

V exegetické části práce jsem se snažil prokázat hlavní tezi práce, že záměrem PH 

je prostřednictvím pradávných autoritativních vidění praotce Henocha nabídnout 

komplexní symbolický svět, jenž slouží k legitimizaci sdílené sociální reality, která 

je z důvodu tíživé situace pronásledování a útisku v ohrožení. Teoreticky rámec 

pro toto zkoumání přebírám ze sociologického konstruktivismu. Zatímco sdílená 

sociální realita je často v krizi kvůli neodpovídající zkušenosti, symbolický svět 

jakožto komplexní legitimizace, je konstruktem sloužícím k vysvětlení nesouladu 

mezi tímto předpokladem a zkušeností. V případě PH jde o nesoulad mezi 

prožívanou zkušeností útlaku a pronásledování adresátů a očekávanou ochranou 

a požehnáním od Boha, jež vychází z jejich sdílené sociální reality. Pomocí exegezí 

jednotlivých perikop ukazuji na pečlivý zájem autora o důvěryhodnost 

předkládaných vizí. 
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Henoch, Podobenství Henochova, 1. kniha Henochova, apokalyptika, judaismus 

druhého chrámu, symbolický svět 
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Summary 

The main aim of this dissertation is to understand the function of the text The 

Parables of Enoch (PE) in its ancient context. Despite the complicated and 

composite nature of this text, I have tried to explain the internal logic of this text, 

especially with an emphasis on understanding the different timelines with which 

the author of the text works. A critical evaluation of the limits of working with the 

preserved Ethiopian translations, as well as with the composite nature of the 

extant form of the text is the essential prerequisite for the interpretation of PE. In 

the exegetical part, I seek to demonstrate the main thesis that the purpose of PE 

is to offer a complex symbolic universe through ancient authoritative visions of 

the ancestor Enoch that serves to legitimize the shared social reality, which is in 

danger due to the difficult situation of persecution and oppression. I take the 

theoretical framework for this research over from the sociological constructivism. 

While the shared social reality is often in crisis, the symbolic universe as a complex 

level of legitimation intends to explain this discrepancy between the assumed 

social reality and the reality of the everyday experience. In the case of PE, it is a 

discrepancy between the experience of oppression and persecution of the 

addressees and the expected protection and blessing from God. Through the 

exegesis of individual pericopes, I am exposing the author’s careful interest in 

establishing the credibility of the visions. 

Keywords 

Enoch, The Parables of Enoch, 1 Enoch, apocalyptic, Second Temple Judaism, 

symbolic universe 
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ÚVOD 

 

O Podobenstvích Henochových (PH) jsem poprvé slyšel v roce 2014 v rámci 

konvokační přednášky prof. Jamese Charleswortha na půdě ETF UK. V této 

přednášce Charlesworth ukazoval nejnovější archeologické nálezy na území 

dnešního Izraele, které nám můžou něco nového napovědět o Ježíšově době. 

V rámci tohoto výkladu se zmínil o synagoze v Magdale, objevené v r. 2009, v níž 

byl in situ nalezen veliký dekorovaný kámen, původně nejspíše sloužící jako pult 

pro čtení z Tóry. Na základě ikonografické analýzy tohoto kamene Charlesworth 

vyslovil tezi, že se v této synagoze scházela komunita zodpovědná za sepsání pro 

mě do té doby neznámého textu PH.1 Představa toho, že bychom měli k dispozici 

text i přesnou lokalitu, v níž komunita zodpovědná za tento text sídlila, mi přišla 

fascinující a hned po přednášce jsem si šel o tomto textu najít něco více. Po 

přečtení PH jsem byl ale uchvácen, jako mnozí přede mnou, především postavou 

Syna člověka a její příbuzností k popisu Syna člověka v evangeliích a tomuto 

tématu jsem věnoval svoji diplomovou práci.2 Už při psaní této práce jsem si 

všímal, že kromě rozsáhlé bibliografie k postavě Syna člověka chybí pro studium 

PH sekundární literatura, jež by se zabývala přímo tímto textem. Jediná 

monografie, která byla PH doposud věnována, je disertační práce Davida Sutera 

z r. 1979, v níž se autor zabýval dvěmi pasážemi z PH. Situace spojená s PH je 

 

1 K tomu viz Mordechai Aviam, „The Book of Enoch and the Galilean Archaeology and Landscape,“ 

in D. L. Bock, J. H. Charlesworth (ed.), Parables of Enoch: A Paradigm Shift (London: T&T Clark, 

2013), 159–169. Tato interpretace ikonografie magdalského kamene je však spíše 

nepravděpodobná a její nedostatky popsal Richard Bauckham. Viz Richard Bauckham, „Further 

Thoughts on the Migdal Synagogue Stone,“ NovT 57/2 (2015), 113–135. 

2 Viz Dávid Cielontko, Enochove podobenstvá a najstaršie tradície o Ježišovi, [rukopis] 

nepublikovaná diplomová práce (Praha: ETF UK, 2015). 
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však podobná situaci mnoha dalších židovských nebiblických textů z období 

druhého chrámu. Od publikace Charlesworthovy antologie The Old Testament 

Pseudepigrapha ve dvou svazcích v raných osmdesátých letech, a především úplné 

publikace svitků od Mrtvého moře v devadesátých letech se zájem o tyto texty 

výrazně zvýšil, avšak dodnes je možné počítat monografie a komentáře k těmto 

textům v řádech jednotek a někdy ani to ne. Ve srovnání s rozsáhlou literaturou 

věnovanou biblickým knihám je tento nepoměr zcela zřetelný. Podle webové 

stránky www.bestcommentaries.com/romans/ bylo jenom od roku 2010 

publikováno na čtyřicet komentářů k listu Římanům v angličtině. Naproti tomu 

mnohé rozsáhlé a velice důležité texty z Kumránu a z ostatní nebiblické literatury 

pořád čekají na svůj první komentář nebo monografickou studii. Zároveň však 

největším impulzem pro studium novozákonních textů v posledních dekádách 

bylo nové přehodnocení judaismu druhého chrámu vycházející z kritického studia 

těchto (někdy nově objevených) textů. Tento nepoměr tedy vybízí k zájmu o 

studium těchto nekanonických textů v jejich historickém, sociálním a literárním 

kontextu. Zde je tedy počátek i mojí motivace k podrobnému studiu PH.  

Z uvedené situace ale vyplývá několik důsledků i pro tuto práci. Tato práce má 

nepoměrně dlouhá prolegomena obsahující historický a literární úvod k textu PH 

a diskusi o současném kontextu studia tohoto textu. Je to dáno tím, že u mnoha 

témat, které v této části pokrývám, se nelze opřít o badatelský konsenzus, protože 

žádný není. I když některá z uvedených témat jsou pojednána u některých autorů, 

rozsah takového pojednání často sklouzává k povrchnosti a zjednodušování. 

V současné diskusi o redakci PH – a konkrétně pasáží, kterým se také věnuji 

v příslušné podkapitole – se mnohdy opakují a opisují stále dokola stejné 

argumenty bez toho, aby badatelé lépe porozuměli vnitřní logice PH a jak 

jednotlivé motivy vzájemně souvisí. To je dáno především tím, že se tyto výklady 

objevují většinou ve studiích, které se nezabývají primárně PH. V podkapitole o 

dějinách textu 1Hen jsem se pokusil propojit současné posuny v etiopských 

http://www.bestcommentaries.com/romans/
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studiích ohledně dějin etiopského překladu bible s dějinami textu PH. V literárním 

úvodu jsem se zase pokusil naznačit několik velice důležitých vnitřních koherencí 

v rámci PH, které zásadním způsobem ovlivňují porozumění vnitřní logice textu. 

Přestože se tato prolegomena zabývají úvodovými otázkami, i zde uvádím několik 

originálních analýz a výkladů. Na straně druhé tato disertace obsahuje zjevně 

krátký přehled předchozího bádání, jenž bývá standardní součástí disertačních 

prací. To však odpovídá objemu tohoto předchozího bádání i tomu, že většina 

studii zabývajících se PH se věnovala postavě Syna člověka. Místo popisování 

jednotlivých článků se tedy raději budu věnovat postižení tendencí v rámci 

předchozího bádání.  

Mou hlavní snahou v této disertaci bylo porozumět funkci daného textu v jeho 

starověkém kontextu. Navzdory komplikované a kompozitní povaze tohoto textu 

jsem se snažil porozumět jeho vnitřní logice a konzistentnosti obsahu. 

Má teze je, že záměrem PH je prostřednictvím pradávných autoritativních vidění 

praotce Henocha nabídnout komplexní symbolický svět, jenž slouží k legitimizaci 

sdílené sociální reality, která je z důvodu tíživé situace pronásledování a útisku 

v ohrožení. Tyto pojmy použité v této tezi vycházejí (jak bude vyloženo) 

z teoretického rámce sociologů Petera L. Bergera a Thomase Luckmanna a jejich 

základního díla sociologického konstruktivismu. Tento teoretický rámec považuji 

za obzvlášť užitečný kvůli rozlišení mezi sociální realitou – tedy sdíleným 

prožíváním a porozuměním zkušenosti světa – a symbolickým světem – tedy 

komplexní legitimizací této sociální reality. Zatímco sdílená sociální realita je často 

v krizi kvůli neodpovídající zkušenosti, symbolický svět jakožto komplexní 

legitimizace je konstruktem sloužícím k vysvětlení nesouladu mezi tímto 

předpokladem a zkušeností. V případě PH jde o nesoulad mezi prožívanou 

zkušeností útlaku a pronásledování adresátů a očekávanou ochranou a 

požehnáním od Boha, jež vycházejí z jejich sdílené sociální reality. Tento 

teoretický koncept není nezbytný pro porozumění tomuto textu ani pro 
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porozumění jeho funkci. Přesto se domnívám, a snad se mi to povede i prokázat, 

že jde o velice užitečný teoretický rámec pro uchopení tohoto apokalyptického 

textu. Vzhledem k tomu, že se pokusím prokázat, že hlavní funkcí PH je nabídnout 

promyšlenou konstrukci symbolického světa, tak klíčové důrazy tohoto 

konstruktu budou věrohodnost a přesvědčivost pro adresáty. Cílem této práce je 

pak prokázat uvedenou tezi pomocí analýzy zmíněné konstrukce symbolického 

světa pomocí exegezí jednotlivých textů a také prokázat smysluplnost použitého 

teoretického rámce. 

Jeden z problémů práce s textem PH je i chybějící kritická edice pramenných textů. 

Doposud nejlépe zpracovanou edicí 1Hen zůstává edice Roberta Charlese 

z r. 1906,3 kterou lze doplňovat o textově-kritický aparát z Knibbovy edice 

z r. 1978.4 Od té doby však bylo díky rozsáhlým digitalizačním aktivitám v Etiopii 

objeveno na desítky nových kvalitních rukopisů, patřících mezi nejdůležitější 

textové svědky. Ty budou součástí nové připravované kritické edice od 

mnichovského profesora Lorena Stuckenbrucka, která měla vyjít v roce 2018, 

avšak na její vydání stále čekáme. Proto bylo nutné při práci s etiopskými texty 

kromě uvedených edic konzultovat alespoň ty z nově objevených rukopisů, které 

jsou v digitální podobě dostupné online. Konkrétně jsem u překladů přihlížel 

k rukopisům: GG 151 (15./16. stol. n. l.), EMML 2080 (2. polovina 15. stol.), 

EMML 1768 (16. stol), Berl Peterm II. Nachtr 29 (16. stol.) a BL Or. 485 (16. stol.). 

Překlady PH tedy uvádím na základě vlastního porozumění etiopskému textu. 

Překlady z ostatních částí 1Hen jsem většinou převzal z českého překladu Zdeňka 

 

3 Robert H. Charles, The Ethiopic Version of Book of Enoch (Oxford: Clarendon, 1906) 

4 Michael A. Knibb, The Ethiopic Book Of Enoch. A New Edition in the Light of the Aramaic Dead 

Sea Fragments, 2 sv. (Oxford: Clarendon, 1978). 
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Poláčka,5 avšak i v těchto případech jsem přihlížel k etiopské předloze. Tento 

překlad však často vychází z mladší textové předlohy (Eth 2) a v některých 

případech je až příliš volnou parafrází. Přepis etiopštiny jsem dělal následovně: ሀ 

h, ለ l, ሐ ḥ, መ m, ሠ ś, ረ r, ሰ s, ቀ q, በ b, ተ t, ኀ ḫ, ነ n, አ ˀ, ከ k, ወ w, ዐ ˁ, ዘ z, የ y, ደ d, 

ገ g, ጠ ṭ, ጰ p̣, ጸ ṣ, ፀ ḍ, ፈ f, ፐ p. Pokud jde o samohlásky, přepisoval jsem je podle 

tohoto příkladu: ሀ ha, ሁ hu, ሂ hi, ሃ hā, ሄ he, ህ hə, ሆ ho. V případě samohlásky 

šestého řádu jsem uváděl ə jenom tam, kde jde o znělé, vysoké „e“. Kromě 

základních zadopatrových souhlásek zná etiopština ještě čtyři složené, které 

přepisuji následovně (přičemž samohláska se mění): ቈ qʷa, ኈ ḫʷa, ኰ kʷa, ጐ gʷa. 

Pro překlady biblických textů, pokud neuvádím jinak, používám ČEP. U překladů 

ostatních textů, pokud neuvádím jinak, jde o moje vlastní překlady. Zkratky 

biblických knih uvádím podle ČEP, zkratky ostatních starověkých textů 

(pseudepigrafy, novozákonní apokryfy, Nag Hammádí, svitky od Mrtvého moře) 

podle příslušných českých edic.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Zdeněk Poláček, „1. Henoch“ in Z. Soušek (ed.), Knihy tajemství a moudrosti I. (Praha: Vyšehrad, 

1998), 81–184. 
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PROLEGOMENA 

  

1. Historický úvod 

Podobenství Henochova (PH) jsou nejdelší knihou sbírky, kterou dnes známe jako 

1. knihu Henochovu (1Hen), nebo také etiopskou knihu Henochovu. Původně se 

tato sbírka označovala jednoduše jako kniha Henochova,6 avšak po (znovu-

)objevení další knihy Henochovy, jež se zachovala v slovanských jazycích, na 

základě čehož získala také pojmenování staroslověnský Henoch, bylo potřeba tyto 

knihy odlišit, a tak Robert Charles zavedl označení 1Hen pro etiopskou knihu 

Henochovu a 2. kniha Henochova pro staroslověnskou.7 Původní název 1Hen 

vycházel z etiopské tradice v niž se 1Hen označuje jako መጽሐፈ ሄኖክ maṣḥafa henok 

„Kniha Henochova“.8 Avšak i zde nacházíme výjimky; např. rukopis EMML 8400 

je nadepsán ዘሄኖክ ፡ ነቢይ zahenok nabiy „(kniha) proroka Henocha“. 

1Hen je sbírka vícero původně samostatných textů: 

1) Kap. 1–36: Kniha strážců 

2) Kap. 37–71: Podobenství Henochova 

3) Kap. 72–82: Astronomická kniha 

 

6 Tak ji pojmenoval Richard Laurence: Richard Laurence, The Book of Enoch the Prophet. An 

Apocryphal Production, Supposed to Have Been Lost for Ages, But Discovered at the Close of the 

Last Century in Abyssinia: Now First Translated from an Ethiopic Ms. in the Bodleian Library 

(Oxford: At the University Press, 1821). 

7 Robert H. Charles (ed.), The Apocrypha and Pseudepigrapha of the Old Testament in English 

with Introductions and Critical and Explanatory Notes to the Several Books, 2 sv. (Oxford: 

Clarendon, 1913), 2:425. 

8 Siegbert Uhlig, „Enoch, Book of,“ in EAe 2:311–313. 
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4) Kap. 83–90: Kniha snů, včetně Zvířecí apokalypsy (kap. 85–90) 

5) Kap. 91–105: Epištola Henochova 

6) Kap. 106–107: Narození Noema 

7) Kap. 108: Eschatologické napomenutí  

Tyto jednotlivé texty pocházejí nejspíše z období od 3. stol. př. n. l. až po 1. stol. 

n. l.9 Nejstaršími jsou Astronomická kniha a Kniha strážců; naopak PH patří 

k nejmladším částem sbírky (mladší je nejspíše jenom kap. 108). Proces formování 

této sbírky od jednotlivých spisů k ucelenému korpusu není zcela zřejmý a budu 

se jím alespoň částečně zabývat níže (v §1.2.). 

 

1.1. Znovuobjevení 1Hen a rozpoznání PH 

1Hen byla znovuobjevena pro badatelskou obec až v 18. století, když skotský 

cestovatel a dobrodruh James Bruce dovezl v roce 1773 do Evropy z Etiopie dva 

rukopisy obsahující 1Hen. Jeden rukopis daroval králi Ludvíkovi XV., jenž jej 

uložil ve Francouzské národní knihovně v Paříži, a druhý doručil do Bodleyovy 

knihovny v Oxfordu. A právě rukopis z oxfordské knihovny se stal v roce 1821 

předlohou pro překlad anglického hebraisty Richarda Laurence, který tak tento 

text nabídnul široké badatelské obci ke kritickému zkoumání.10  

Pro další bádání byl zásadní přínos německého orientalisty a biblisty Augusta 

Dillmanna, jehož dílo v oboru etiopských studií je doposud nepřekonané. Mezi 

Dillmannovy největší zásluhy patří v letech 1853–1861 vydávaná pětisvazková 

 

9 K datování viz jednotlivé kapitoly v George W. E. Nickelsburg, Jewish Literature between the 

Bible and the Mishnah, 2nd ed. (Minneapolis: Fortress Press, 2005). 

10 Viz výše, Laurence, The Book of Enoch. Detaily ohledně rukopisů cituje Laurence z Bruceových 

cestovních deníků na str. vi–vii. Zde se také zmiňuje o tom, že jistý Dr. Woide přepsal pařížský 

rukopis, avšak nikdy jej nepublikoval. 



 

 

16 

 

etiopská verze Starého zákona včetně textově-kritického aparátu11 (obsahující 81 

knih podle biblického kánonu etiopské pravoslavné církve12); v roce 1857 vydaná 

doposud nejobšírnější (i když dnes již místy zastaralá) gramatika klasické 

etiopštiny13 a v roce 1865 vydaný monumentální etiopsko-latinský slovník, který 

je doposud velice užitečným zdrojem informací14. S ohledem na 1Hen je však 

podstatný jeho překlad a komentář této sbírky z roku 1853,15 ve kterém jako první 

rozdělil 1Hen na pět samostatných částí, včetně dodatků z kap. 106–108, jež 

odpovídá moderní rekonstrukci dějin této sbírky.16 Kapitoly 37–71, u nichž zcela 

správně rozpoznal, že patří k druhé z těchto částí, nazval Podobenství 

(„Bilderreden“). Přestože v tomto komentáři ještě předpokládal, že všechny tyto 

části pocházejí od jednoho autora (s výjimkou některých interpolací), položil tímto 

rozdělením 1Hen základ pro pozdější rozpoznání samostatnosti těchto knih. Tuto 

myšlenku jako první doložil Heinrich Ewald, avšak jeho rekonstrukce neodpovídá 

schématu Dillmanna (a současného bádání), protože jednotlivé knihy rozkládal po 

vzoru kritiky pramenů v Pentateuchu na kapitoly a verše napříč celým 1Hen. 

 

11 August Dillmann, Biblia Veteris Testamenti Aethiopici in quinque tomos distributa (Lipsiae: Fr. 

Chr. Guil. Vogelii, 1853–1861). Většinu zmínek o etiopské verzi biblických textů v této práci 

přebírám právě z této edice.  

12 R.W. Cowley, „The Biblical Canon Of The Ethiopian Orthodox Church Today," Ostkirchliche 

Studien 23 (1974), 318–323. 

13 August Dillmann, Grammatik der äthiopischen sprache (Leipzig: T. O. Weigel, 1857). Tato 

gramatika byla později posmrtně revidována heidelberským profesorem Carlem Bezoldem (1899) 

na základě Dillmannových poznámek, a v této podobě se jí dostalo i anglického překladu: August 

Dillmann, Ethiopic Grammar, 2nd ed. (London: Williams & Norgate, 1907). 

14 August Dillmann, Lexicon linguae aethiopicae cum indice latino (Lipsiae: T. O. Weigel, 1865).  

15 August Dillmann, Das Buch Henoch übersetzt und erklärt (Leipzig: Vogel, 1853). 

16 Dillmann, Buch Henoch, i–v. Skutečnost, že 1Hen obsahuje několik samostatných celků, které 

byly pravděpodobně spojeny dodatečně, postřehl také Laurence, avšak jeho dělení je odlišné, viz 

Laurence, Book of Enoch, xlvii–xlviii. Dillmannovo dělení přebírá i François Martin, Le Livre 

d’Hénoch. Traduit sur le texte éthiopien (Paris: Letouzey et Ané, 1906), xv–xix; lxii–lxxxviii. 
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Jedinou výjimkou jsou právě PH, jež považoval za vůbec nejstarší knihu v rámci 

1Hen.17 Konečně pak Robert Charles přesvědčivě rozdělil 1Hen na pět původně 

samostatných knih, včetně dodatků.18 Charles také jako první nabídnul literární a 

historický úvod k PH.19  

Moderní označení PH pochází z 1Hen 68,1, kde Noe říká: „Poté mi můj děd 

Henoch dal poučení o všech tajemstvích v knize a podobenstvích, které mu byly 

dány, a spojil je pro mě ve slovech knihy podobenství (መጽሐፍ ፡ ዘምሳሌ maṣḥaf 

zaməssāle)“. Smyslem tohoto verše je, jak ukážu podrobněji níže (§1.3.1.), 

vysvětlit jakým způsobem se kniha vidění praotce Henocha uchovala pro nynější 

generaci adresátů, kterým jsou ve skutečnosti PH adresovány. Přestože se 

v akademickém bádání ujal název PH, původní název textu byl nejspíše jiný. Text 

PH začíná ve všech rukopisech slovy: „Druhé vidění, které viděl; vidění moudrosti, 

které viděl Henoch, syn Jereda, syna Maleleelova, syna Enóšova, syna Šétova, syna 

Adamova.“ (37,1). Tento nadpis nejspíše referuje k textu 1Hen 1,2b, v němž 

začíná první vidění, tj. Kniha strážců.  

 

1.2.  Dějiny textu 1Hen a důsledky pro PH 

Vzhledem k tomu, že se PH dochovala jenom jako součást sbírky 1Hen v etiopské 

bibli, nelze dějiny textu PH zkoumat jinak než v kontextu 1Hen. Na rozdíl od 

ostatních knih 1Hen jsme u PH zcela odkázání na etiopskou verzi, protože žádný 

řecký či aramejský/hebrejský rukopis, který by obsahoval PH, se nedochoval. 

 

17 Heinrich Ewald, „Abhandlung über des äthiopischen Buches Henókh Entstehung, Sinn und 

Zusammensetzung,“ Abhandlungen der königlichen Gesellschaft der Wissenschaften zum 

Göttingen 6 (1856), 107–178, k PH viz 115–128. 

18 Robert H. Charles, The Book of Enoch or 1 Enoch (Oxford: Clarendon, 1912), xlvi–lii. 

19 Charles, Book of Enoch, 64–68. 
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Přesto je nutné pojednat o dějinách tohoto textu, jeho povaze, důvěryhodnosti a 

stanovit si limity práce s ním. Nejdřív se budu věnovat jednotlivých textovým 

verzím a následně pak důsledkům plynoucím z povahy těchto verzí na práci s PH. 

 

1.2.1. Etiopská verze 1Hen  

Nejprve začnu nejlépe doloženou verzí v jazyce geˁez (ግዕዝ), neboli klasické 

etiopštině. Geʽez je starověký jihosemitský jazyk, jehož nejstarší dochované 

zapsané památky pocházejí z 2.–3. stol. n. l. v podobě nápisů a mincí.20 Specifikem 

geʽez je sylabické písmo zvané fidal (ፊደል) čítající celkem 202 znaků. Jde o vůbec 

jediný semitský jazyk, který používal sylabickou abecedu. Geʽez byl mluveným 

jazykem v Aksumském království v období od přibližně 2. stol. do 10. stol., kdy 

ho nahradila amharština, jež je doposud úředním jazykem Etiopie. Geʽez však 

zůstal i nadále literárním, a především liturgickým jazykem Etiopské pravoslavné 

církve, největší křesťanské církve v Etiopii.21  

1Hen, jak už bylo řečeno, je součástí starozákonního kánonu etiopské bible, což 

znamená, že se objevuje v biblických rukopisech. Je však nutno říct, že jednotlivé 

etiopské biblické rukopisy neobsahují všechny knihy biblického kánonu. Některé 

rukopisy obsahují třeba jenom 1Hen (např. GG 151), nebo ji párují s jinými texty, 

často i nebiblickými. Kupříkladu EMML 6281 obsahuje kromě 1Hen i 1. list 

Klementův, jenž patří mezi kanonické texty etiopské ortodoxní církve, a EMML 

 

20 Pro popis geʽez viz Gene Gragg, „Geʽez (Ethiopic)“ in R. Hetzron (ed.), The Semitic Languages 

(London – New York: Routledge, 1997), 242–260. 

21 K Etiopské pravoslavné církvi viz David Appleyard, „Ethiopian Christianity,“ in K. Parry (ed.), 

The Blackwell Companion to Eastern Christianity (Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2010), 117–136; 

Gatatchew Haile, et al, „Ethiopian Orthodox (Tawahedo) Church“ in EAe 2:414–432; viz i Zdeněk 

Poláček, „Etiopská církev,“ Parrésia 1 (2007), 131–140.  



 

 

19 

 

8400 připojuje k Henochovi homilii Dersane Gabriel. Nejčastěji se však 1Hen 

nachází po čtyřech knihách Královských, mezi proroky, anebo hned před knihou 

Job.22 Počet rukopisů 1Hen stále přibývá, a to především díky projektům 

evropských a amerických univerzit ve spolupráci s etiopskými úřady a 

univerzitami, jež mají za cíl objevit, katalogizovat, digitalizovat a zachovat co 

největší množství rukopisných památek roztroušených po klášterech a kostelech 

napříč celou Etiopií.23 Tento rostoucí počet rukopisů je zřejmý i z dosavadních 

moderních edic 1Hen. Laurence měl při přípravě svého překladu k dispozici 

rukopis jeden, Dillmann již 5, Flemming 26,24 Charles 29, Knibb 31, Uhlig 4125 a 

Nickelsburg 49.26 Nejde však o úplný překryv všech rukopisů, a tak bylo doposud 

v publikovaných edicích použito na 58 rukopisů. V současné době připravovaná 

nová textově-kritická edice od Lorena Stuckenbrucka z Mnichova bude vycházet z 

výrazně většího počtu rukopisů. V článku publikovaném v roce 2013 společně 

 

22 Viz obsahy jednotlivých rukopisů obsahujících 1Hen: Steve Delamarter, „The Content and Order 

of Books in Ethiopic Old Testament Manuscripts,“ in: A. B. Perrin, Baek K. S., Falk D. K. (ed), 

Reading the Bible in Ancient Traditions and Modern Editions. Studies in Memory of Peter W. 

Flint (Atlanta: SBL Press, 2017), 145–149. Spojení s knihou Job souvisí s etiopskou tradicí, podle 

které jsou knihy Job a Henoch nejstaršími knihami SZ, jež byly přeloženy do etiopštiny kolem 4. 

tisíciletí př. n. l. 

23 Jako příklad poslouží vědecké centrum Univerzity v Hamburku „Beta maṣāḥǝft: Manuscripts of 

Ethiopia and Eritrea“ a jejich projekty Ethio-SPaRe nebo <TraCES/> (www.betamasaheft.uni-

hamburg.de). Klíčovou roli však hraje projekt The Ethiopian Manuscript Microfilm Library 

(EMML). 

24 Johannes Flemming – Ludwig Radermacher, Das Buch Henoch (Leipzig: J.C. Hinrichs’sche 

Buchhandlung, 1901). 

25 Siegbert Uhlig, „Das ätiopische Henochbuch,“ (JSHRZ V,6; Gütersloh: Mohn, 1984). 

26 Viz George G. W. Nickelsburg, 1 Enoch 1, Hermeneia (Minneapolis: Fortress Press, 2001), 16–

17. 

http://www.betamasaheft.uni-hamburg.de/
http://www.betamasaheft.uni-hamburg.de/
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s Tedem Erhem se zmiňovali o dalších 28 rukopisech 1Hen27 a na 10. setkání The 

Enoch Seminar ve Florencii v létě 2019 mluvil Struckenbruck již o více než 100 

rukopisech. Tyto rukopisy pocházejí z doby od pozdního 14. stol. n. l. až do 20. 

stol.28 K jejich významu pro text 1Hen se ještě vrátíme. Nejdříve však je třeba 

alespoň v náčrtu představit dějiny textu etiopské bible.  

Etiopská bible má své kořeny ve starověkém Aksumském království, které se 

nejdříve v době asi 100 př. n. l. – 100 n. l. rozkládalo v okolí města Aksum (dnes 

ležícího v severní Etiopii) a následně získalo jak na rozloze, tak na významu.29 

Křesťanství se do Aksumského království dostalo za vlády krále Ezana (321–360). 

Podle římského historika Tyrannia Rufina konvertoval Ezana společně se svým 

 

27 Loren Stuckenbruch ‒ Ted M. Erho, „A Manuscript History of Ethiopic Enoch,“ JSP 23/2 (2013), 

87–133. 

28 Jediný doposud datovaný rukopis 1Hen do 14. stol. je EMML 8400 (viz Loren T. Stuckenbruck 

– Ted M. Erho, „EMML 8400 and Notes on the Reading of Hēnok in Ethiopia,“ In L. I. Lied, M. 

Maniaci (ed.), Bible as Notepad: Tracing Annotations and Annotation Practices in Late Antique 

and Medieval Biblical Manuscripts (Berlin: de Gruyter, 2018), 125–129). Další z nejstarších 

známých rukopisů jsou z 15. stol.: Tana 9, Dav Zion 1 (jenom 1Hen 52,7–60,3; 84,6–89,54; 91,11–

108,15), IES 392 (jenom 31,2–108,15); z 15./16. stol.: Abb 55, EMML 2080, GG 151, Remnant 

Trust, Schøyen 2657 (jenom 1,1–2,2; 12,6–14,2); z 16. stol.: Berl Peterm II. Nachtr 29, Parm. 3843, 

Univ. Lib. Add. 1570, EMML 1768, BL Or. 485 a BL Or. 485a. 

29 K dějinám Aksumu viz Stuart Munro-Hay, „Aksum“, in EAe 1:173–179; Pierluigi Piovanelli, 

„Reconstructing the Social and Cultural History of the Aksumite Kingdom: Some Methodological 

Reflections,” in J. H. F. Dijkstra – G. Fisher (ed.), Inside and Out: Interactions between Rome and 

the Peoples on the Arabian and Egyptian Frontiers in Late Antiquity (Leuven: Peeters, 2014), 329–

350. K počátkům křesťanství v Aksumském království viz Steven Kaplan, „Ezana’s Conversion 

Reconsidered,” Journal of Religion in Africa 13/2 (1982), 101–109; Diarmaid MacCulloch, A 

History of Christianity. The First Three Thousand Years (London: Penguin, 2010), 240–245. 

K etiopským pramenům o sv. Furmentiovi viz Massimo Villa, „Frumentius in the Ethiopic Sources: 

Mythopoeia and Text-Critical Considerations,“ R.S.E. 48/1 (2017), 87–111. 
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bratrem Saizanou vlivem misionáře svatého Frumentia.30 Frumentius se následně 

stal i prvním biskupem Aksumského království.31 Tato konverze je kromě 

historických pramenů patrná i z nápisů na monumentálních stélách, na kterých 

jsou počáteční válečné úspěchy dedikovány místním bohům Mahremovi, 

Baherovi, Mederovi nebo Astarovi (DAE 8–10).32 Pozdější stély jsou však již 

monoteistické a věnované „Pánu nebes“ a „Pánu všeho“. Vzhledem k tomu, že 

jedna z těchto stél (DAE 11; ohledně válečného tažení proti jakýmsi Noba a Kasu) 

je trilingvní – v geʽez, pseudo-sabejštině a řečtině – je možno z řeckého textu vyčíst 

nepochybně křesťanskou, dokonce trojiční terminologii. Naopak teologicky 

neutrální nápis v geʽez ukazuje na prozatím chybějící terminologii v tomto 

jazyce.33 Tento text je datován do období 340–360. Ve stejné době lze vysledovat 

tuto konverzi i z nápisů na mincích.34 Další významnou evidenci raného rozšíření 

křesťanství dokládá teprve nedávno objevená bazilika v lokalitě Beta Samati, která 

byla datována jak pomocí radiokarbonové metody, tak i pomocí keramiky do 4. 

 

30 Rufinův popis viz v Rufinus of Aquileia, History of the Church, přel. Philip R. Amidon 

(Washington, DC: The Catholic University of America Press, 2016), 393–396 (kniha 10.9–10). 

31 Frumentius získal biskupské svěcení v době, kdy vrcholil ariánský spor, od alexandrijského 

patriarchy Athanasia, odpůrce arianismu. Kolem roku 356 poslal římský císař Konstantin (I. 

Veliký) list králi Ezanovi a jeho bratru Saizanovi, ve kterém je vyzývá, aby poslali Frumentia do 

Egypta, aby získal svěcení od ariánského arcibiskupa Řehoře, protože Athanasios je heretik. To 

však král Ezana odmítl. Dalším dopadem toho, že Frumentius získal svěcení od alexandrijského 

patriarchy Athanasia, bylo, že až do roku 1951 byl vrchní představitel etiopské církve (abun) 

jmenován alexandrijským patriarchou. 

32 Kaplan, „Ezana’s Conversion,” 102; Wolfgang Hahn, „ˁEzana,“ in EAe 2:478–480, zde 479. 

33 Piovanelli, „Reconstructing,“ 348; Kaplan, „Ezana’s Conversion,” 103–104; Hahn, „ˁEzana,“ 479. 

34 K mincím viz Stuart Mauro-Hay – Bent Juel-Jensen, Aksumite Coinage. A revised and enlarged 

edition of The Coinage of Aksum (London: Spink, 1995); Piovanelli, „Reconstructing,“ 348–349. 
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stol. U vchodu do baziliky byl objeven i nápis v geʽez obsahující jméno Kristus a 

kamenný přívěšek s nápisem „vznešený“ s křížkem.35 

Přestože počátky křesťanství v Aksumském království je možno docela bezpečně 

datovat do poloviny 4. stol., zůstává nadále pro nás zásadní otázka, kdy byla 

přeložena bible. Tradiční výklad, který byl ještě nedávno obecně přijímaný, 

vycházel z etiopských pramenů. Především z tradic Gadla Libanos (Skutky 

Libanovy) popisujících mimo jiné i překlad evangelia podle Matouše tímto 

světcem Libanem, dále z tradic o Sadqān („spravedlivých“ – mniších z Byzantské 

říše) a tradic o devíti světcích, kteří údajně přišli do Aksumského království na 

přelomu 5. a 6. stol., aby šířili křesťanství a zakládali kláštery.36 O činnosti a životě 

těchto světců se dozvídáme především z knih popisujících jejich skutky a 

z hagiografií. V těchto hagiografiích a skutcích jsou tradice o Libanovi a o devíti 

světcích často propojeny, a tak se mělo za to, že právě tato skupina (nebo jí 

podobná) provedla překlad bible.37 Obecně se přitom přijímalo, že původ 

překladatelů byl v Sýrii, s čímž souvisel i předpoklad o vlivu syrské Pešity včetně 

syrské exegetické tradice na etiopský překlad.38 Tento výklad byl však nezdravě 

 

35 Michael J. Harrower, et al., „Beta Samati: Discovery and Excavation of an Aksumite Town,“ 

Antiquity, 372/93 (2019), 1534–1552; zde 1543–1550. 

36 K těmto viz Alessandro Bausi, „Libanos,“ in EAe 3:558–560; Antonella Brita, „Sadəqan,“ in EAe 

4:446–447; Antonella Brita, „Nine Saints,“ in EAe 3:1188–1191. 

37 Viz Carlo Conti Rossini, Storia d’Etiopia. Parte Prima. Dalle origini all’avvento della Dinastia 

Salomonide (Milan: A. Lucini, 1928), 157–158; Ignazio Guidi, Storia della letteratura etiopica 

(Roma: Istituto Per L´Oriente, 1932), 12–13. 

38 Gaudi, Storia, 13–14. Estonský orientalista Arthur Vööbus dokonce tvrdil, že překlad NZ 

pocházel výlučně ze syrské předlohy, viz Arthur Vööbus, Early Versions of the New Testament 

(Stockholm: Estonian Theological Society in Exile, 1954), 250–269. 
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důvěřivý vůči středověkým legendárním vyprávěním etiopských pramenů39 a také 

mu chyběla důsledná kritická práce s rukopisy a jejich datováním.40 Mimo to 

především díky rozsáhlým digitalizačním projektům v posledních dekádách 

zásadně narostl počet známých biblických rukopisů v etiopštině, což výrazně 

napomohlo k lepším znalostem o dějinách etiopského textu. Proto novější bádání 

vychází v diskusi o vzniku etiopské bible především z kriticky zkoumané 

rukopisné a epigrafické evidence a nedává takový důraz na legendární vyprávění 

etiopských pramenů. 

Naše nejstarší doklady pro překlad bible do etiopštiny z aksumské doby (do 9. 

stol.) jsou sice menšího počtu, ale přesto klíčové povahy. Nejstarší datované 

rukopisy jsou dva evangelijní rukopisy pocházející z kláštera Abba Garima, které 

posléze získaly označení „evangelia z Garimy“ („Garima Gospels“; konkrétně jde 

o rukopisy AG I a AG III).41 Tyto dva bohatě ilustrované rukopisy byly datovány 

 

39 Ku příkladu Rochus Zuurmond přesvědčivě situoval vznik legend o syrských mniších do 12. stol. 

do situace boje o vliv mezi syrským a egyptským křesťanstvím v Etiopii. Viz Rochus Zuurmond, 

Novum Testamentum Aethiopice: The Synoptic Gospels, 2 sv. (Stuttgart: Steiner, 1989), 1:117. 

Podobně tradice z Gadla Libanos, ze které vycházel Conti Rossini, pravděpodobně obsahuje již 

rozšířenou, a tedy pozdější verzi tradice ohledně Libana, oproti jiným starším pramenům. 

V neposlední řadě samotný text z Gadla Libanos, který se údajně zmiňuje o tom, že Libanos 

přeložil Matoušovo evangelium, doslova mluví jenom o tom, že je „napsal“ (ጸሐፈ ṣaḥafa). Viz 

Michael A. Knibb, Translating the Bible. The Ethiopic Version of the Old Testament (Oxford: 

Oxford University Press, 1999), 24. 

40 Viz kritiku „syrské“ teze překladu etiopské bible: Knibb, Translating the Bible, 22–35; Pierluigi 

Piovanelli, „Aksum and the Bible: Old Assumptions and New Perspectives“ Aethiopica 21 (2018), 

14–19. 

41 Viz Judith S. McKenzie – Francis Watson, The Garima Gospels: Early Illuminated Gospel Books 

from Ethiopia (Oxford: Manar alAthar, 2016), 1–9. 
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radiokarbonovou metodou do období 330–540 (AG III) a 530–660 (AG I).42 AG III 

obsahuje 322 listů a 17 ilustrací, včetně vyobrazení evangelistů a historika Eusebia, 

jehož kánony oba rukopisy obsahují.43 AG I obsahuje 348 listů a 11 ilustrací. 

Mladší rukopis AG I zároveň není opisem AG III, ani nebyl přeložen ze stejné 

předlohy. Oba tyto rukopisy byly přeloženy z řeckých předloh blízkých 

byzantskému textu (např. rukopisu Alexandrinus).  

Dalším významným zdrojem pro biblický text aksumské doby jsou epigrafické 

památky, především pak nápisy krále Kaleba (asi 510–540 n. l.) a jeho syna WˁZB, 

které obsahují následující citace: Gen 15,7; Ex 13,8; 14,14; Iz 22,22-23; Ž 18,48; 

40–41; 20,8–9; 24,8; 35,1–2, 4–5; 37,34; 66,16–17; 68,2; 101,6; 118,15–16; Mt 6,33 

a dva nejisté citáty z Iz a Ez.44 Tyto nápisy pocházejí z období asi od r. 525 (tak 

Kalebovy nápisy) do druhé poloviny 6. stol. Ze stejné doby pochází i zmínka o 

masivním rozšíření křesťanství od Kosmase Indikopleusta, který v díle Χριστιανικὴ 

Τοπογραφία (před r. 550) píše o tom, že v Aksumu a v celé zemi jsou všude kostely 

a křesťané (III, 66).45 Poslední soubor nápisů jsou pohřební nápisy z Hamu 

(datovány od 9. stol.), které obsahují texty: Job 14,1; Iz 26,19 a J 6,54. Michael 

 

42 Toto datování bylo oficiálně oznámeno na konferenci „Ethiopia and the Mediterranean World 

in Late Antiquity: The Garima Gospels in Context“ v Oxfordu v roce 2013 francouzským 

badatelem Jacquesem Mercierem (CNRS, Paríž). Bohužel publikace z této konference doposud 

nevyšla. Avšak viz zprávu z konference v Alessandro Bausi, „Judith S. McKenzie and Sir Francis 

Watson, The Garima Gospels: Early Illuminated Gospel Books from Ethiopia,“ Aethiopica 20 

(2017), 289–292. Mimoto stejné datování bylo potvrzeno i ikonografickou analýzou ilustrací z obou 

rukopisů. Jejich ikonografie je velice blízká alexandrijskému umění, avšak obsahuje i několik zcela 

originálních lokálních motivů. Viz podrobně v McKenzie – Watson, The Garima Gospels, 67–144. 

43 Význam rukopisu AG III lze těžko přecenit. Kromě jeho zásadní role pro etiopistiku jde o 

nejstarší ilustrovaný křesťanský rukopis a také o jeden z nejstarších evangelijních rukopisů vůbec. 

44 Piovanelli, „Aksum and Bible,“ 13; Knibb, Translating the Bible, 46–48. 

45 Viz Wanda Wolska-Conus, Cosmas Indicopleustès. Topographie chrétienne, tome I, 

Introduction et livres I-IV, SC 141 (Paris: Les Éditions du Cerf, 1968), 504–507. 
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Knibb prokázal, že novozákonní texty (Mt 6,33 a J 6,54) obsahují text téměř 

totožný s AG III, avšak odlišný od pozdějších rukopisů od 14. stol. dále (viz níže).46 

Piovanelli se domnívá, že pokud tyto nápisy dokládají citace z textů od 

Pentateuchu přes proroky a žalmy až k NZ, lze se docela bezpečně domnívat, že 

překlad bible do geʽez musel předcházet tomuto období. Všechny tyto texty 

nepochybně pocházejí z řecké předlohy. Mimoto přidává také zmínku Jana 

Zlatoústého o existenci Janova evangelia v etiopštině.47 Nakonec fakt, že etiopská 

bible obsahuje množství apokryfních textů, může nasvědčovat tomu, že se staly 

součástí této bible ještě ve 4. stol., tedy před tím, než alexandrijský patriarcha 

Athanasios poslal svůj proslulý 39. velikonoční list, který nařizoval konkrétní 

obsah biblického kánonu neobsahující tyto apokryfy. Nutno připomenout, že 

církev v Aksumském království byla pod Athanasiovou jurisdikcí.48  

Je tedy velice pravděpodobné, že překlad bible do etiopštiny vznikal již od 4. stol. 

a netrval příliš dlouho. Vycházel z řecké předlohy, i když jednotlivé knihy bible 

užívaly různých typů řeckého textu.49 Překladatelé této bible měli dobrou znalost 

řečtiny a jejich překlad je většinou doslovný, i když se vyznačuje různými 

zvláštnostmi geʽez a na některých místech je volnější.50 Od tohoto období zároveň 

vznikaly překlady i další křesťanské literatury, a to většinově také z řečtiny.51 

Protože však dochované etiopské biblické rukopisy pocházejí převážně z pozdního 

 

46 Knibb, Translating the Bible, 49, 53–54. 

47 Piovanelli, „Aksum and Bible,“ 13. 

48 Piovanelli, „Aksum and Bible,“ 14. 

49 Knibb, Translating the Bible, 21; Rochus Zuurmond, „Bible Vorlage: Greek,“ in EAe 1:564–565. 

50 Knibb, Translating the Bible, 84. 

51 Alessandro Bausi, „The Aksumite Background of the Ethiopic ‘Corpus Canonum‘,“ in Siegbert 

Uhlig (ed.), Proceedings of the XVth International Conference of Ethiopian Studies, Hamburg July 

20–25, 2003 (Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2006), 532–541. 
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středověku, je nutné se zabývat i dalším vývojem tohoto textu. Dějiny etiopské 

bible se tradičně dělí na tři hlavní typy textů:  

1) Stará etiopská verze  

2) Vulgární recenze 

3) Akademická recenze 

Stará etiopská verze bible odpovídá překladu textu do etiopštiny v aksumské době 

a datuje se od vzniku etiopského překladu do asi 12. stol. Vychází z řecké předlohy 

a do stejné doby spadá i rozsáhlá kolekce křesťanské literatury, převážně 

liturgické, homiletické a hagiografické. Tento typ textu bohužel dokládá minimum 

dochovaných rukopisů. Kromě již zmiňovaných evangelijních rukopisů AG I a AG 

III sem patří i další evangelijní rukopis EMML 6907 z Lalibely (12./13. stol.). 

V případě sz rukopisů není zřejmé, zda je možné sem zařadit s jistotou alespoň 

nějaký z rukopisů, a to platí i pro rukopisy 1Hen.52  

Po úpadku Aksumského království v 9. stol. se k moci dostala dynastie Zagwe, 

která s různým úspěchem vládla až do roku 1270, kdy se vlády ujala dynastie 

Šalomounovců. Ta stojí i za obrodou státu a rozsáhlým rozvojem literatury, který 

bývá označován za období etiopské renesance. Pravděpodobně za vlády císaře 

Amda Siyona (1314–1344) se uskutečnila syrsko-arabská nebo také vulgární 

recenze biblického textu. V rukopisech patřících do této recenze je vidět 

jednoznačný vliv syrské biblické tradice zprostředkované přes arabské překlady.53 

Většina rukopisů od 14. stol do přibližně 16.–17. stol. obsahuje text této recenze, 

 

52 Pro nejstarší sz rukopisy ze 14. stol. viz Delamarter, „The Content and Order of Books,“ 113–

153. 

53 Viz Aaron Butts, „Embellished with Gold: The Ethiopic Reception of Syriac Biblical Exegesis“ 

OrChr 97 (2013/2014), 137–159. 
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i když nelze jednoznačně mluvit o uniformním textu.54 Cílem této recenze bylo 

lepší porozumění starému textu.   

Třetí fáze dějin etiopské bible je tvořena další recenzí, a to tzv. akademickou 

recenzí, jež vznikla jako návrat k pramenům, tedy k hebrejské předloze (především 

sz) textů. Její součástí bylo druhotné přiblížení etiopského textu hebrejské syntaxi 

a také slovní zásobě (včetně vlastních jmen). Tato recenze má svůj počátek někdy 

po roce 1500 a je převládající u rukopisů od 17. stol.55 Ve stejné době nastává i vliv 

amharštiny, tedy mluveného jazyka.  

Jaká je tedy s ohledem na tento vývoj textu etiopské bible situace v případě 1Hen? 

Od dob Flemminga a Charlese se zavedlo dělení rukopisů 1Hen na dvě hlavní 

skupiny: (1) starší text Eth 1 (Charlesův α-text) obsažený ve většině rukopisů 

z 15.–16. stol.; a (2) mladší text Eth 2 (Charlesův β-text), vyskytující se ve většině 

rukopisů z 17.–20. stol.56 Žádný z dochovaných rukopisů 1Hen nevznikl před 

obdobím, kdy začal text etiopské bible procházet první recenzí. Avšak tradiční vliv 

této syrsko-arabské recenze není patrný v rukopisech 1Hen, což je pravděpodobně 

dané tím, že předloha pro tuto recenzi obsahovala užší biblický kánon. Přesto 

v této době text 1Hen také prošel jistou redakcí a jeho text se více stabilizoval. 

Rukopis Tana 9 však obsahuje množství textových variant, které jsou svědectvím 

o starší podobě 1Hen před touto recenzí,57 což z něj dělá velice důležitého 

 

54 Knibb, Translating the Bible, 41–42; Siegbert Uhlig, „Biblical text criticism“, in EAe 1:565–569, 

zde 568. 

55 Knibb, Translating the Bible, 42–46. 

56 Flemming – Radermacher, Das Buch Henoch, 6–11; Charles, Ethiopic Enoch, xxi–xxiv; Knibb. 

Ethiopic Book Of Enoch, 2:21–37. 

57 Uhlig, „Das ätiopische Henochbuch,“ 488–489. 
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textového svědka.58 Mezi klíčové rukopisy Eth 1 patří především nejstarší rukopisy 

ze 14.–16. stol. (viz pozn. 28), z nichž některé také obsahují starší textové varianty. 

Avšak i některé mladší rukopisy obsahují přepis předlohy z Eth 1 (např. Abb 35 

z konce 17. stol., BL Or. 591 z 18. stol.). Eth 1 však také není zcela jednotný a je 

možno vysledovat několik podtypů, které sdílejí znaky odlišné od jiných podtypů. 

Mimo to i jednotlivé rukopisy v rámci podtypů vykazují drobné odlišnosti a lze 

říct, že podoba Eth 1 je výrazně méně uhlazená než Eth 2.59 Obecně je však z textu 

rukopisů Eth 1 zřetelná blízkost řecké předloze. 

Mladší textový typ, Eth II, spadá do období druhé recenze, tedy akademické. Jeho 

počátky je možné vysledovat především v homiletické literatuře od 16. stol., která 

cituje 1Hen právě v podobě Eth II nebo ve smíšené formě Eth I a Eth II. Stejně tak 

je smíšená forma patrná z rukopisu Cambridge Univ. Lib. Add. 1570, který je 

přímo datován do let 1588–1589. Textový typ Eth II se vyznačuje především 

uhlazením různých nedostatků a chyb předešlého textu, opravami písařských 

omylů a různými emendacemi. V kontextu 1Hen se mu také říká „školní edice“ 

nebo etiopská koiné.60 Přesto v některých případech Eth II uchoval i původnější 

čtení, a proto jej nelze zcela opomíjet v textově-kritické práci.61 

 

 

58 Bohužel na některých místech má Tana 9 jednoznačné druhotné čtení, a tak jej není bez další 

textově-kritické práce možno vzít za předlohu překladu. Tak učinil Ephraim Isaac, avšak 

s přihlédnutím k několika dalším rukopisům. Viz Ephraim Isaac, „1 (Ethiopic Apocalypse of) 

Enoch“ in OTP, 1:5–89.  

59 Viz Uhlig, „Das ätiopische Henochbuch,“ 489. 

60 Uhlig, „Das ätiopische Henochbuch,“ 489–490. 

61 Charles, Ethiopic Enoch, xxii; Knibb. Ethiopic Book Of Enoch, 2:28–37. 
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1.2.2. Řecká verze 1Hen 

Jak již bylo zmíněno, PH se nedochovala ani v řecké ani semitské předloze, a proto 

se v představení těchto verzí budu více zaměřovat na ty okruhy problémů, které 

bude možno analogicky uplatnit pro diskusi o PH. To jsou především otázky 

spojené s: (a) utvářením sbírky 1Hen (individuální tradování jednotlivých textů 

oproti utváření sbírky vícero textů); (b) kvalitou a stálostí textu v rámci překladu; 

(c) vlivem vnějších jevů na překlad a předávání těchto textů.  

U řeckých rukopisů 1Hen je situace výrazně jiná než u etiopských. Řecké rukopisy 

vycházejí z aramejské předlohy a celkově se dochovalo jenom pět řeckých rukopisů 

obsahujících části 1Hen: 

Kodex Panopolitanus (ŘPan) z egyptského města Akhmim (Panopolis) byl objeven 

v roce 1886 v hrobě koptského mnicha. Obsahuje závěr Evangelia podle Petra (fol. 

2–10), Petrovu apokalypsu (fol. 13–19), podivný výsek z 1Hen 19,3–21,9 (fol. 21–

23), bezmála kompletní Knihu strážců (1,1–32,6a; fol. 23–66) a končí excerptem 

z Umučení sv. Juliána (fol. 67). Rukopis se datuje do 5./6. stol.62 Pro studium 

1Hen klíčová část obsahující Knihu strážců byla napsána dvěma písaři (první 

napsal 1,1–14,22 a druhý 14,22–32,6). Druhý písař je také odpovědný za sérii 

korektur v části psané prvním písařem.63 ŘPan je důležitým svědkem o 

individuálním tradování 1Hen ještě i v pozdně starověkém kontextu. Přítomnost 

Knihy strážců v tomto rukopisu se vysvětluje tím, že byl pohřben s mnichem, což 

připomíná rozšířenou praxi pohřbívání lidí s Egyptskou knihou mrtvých. Přitom 

všechny texty v tomto rukopisu mají společný zájem o popis podsvětí.64  

 

62 K popisu rukopisu viz Erik Larson, The Translation of Enoch: From Aramaic into Greek (New 

York University Ph.D. Dissertation: New York, 1995), 64–68 

63 Larson, Translation of Enoch, 67. 

64 Nickelsburg, 1 Enoch 1, 12. 
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Pokud jde o kvalitu textu ŘPan, Charles prokázal, že často sdílí podobné čtení s Eth 

1 a je tedy pravděpodobné, že sdílely podobnou předlohu.65 Rukopis však obsahuje 

docela velké množství písařských chyb a také několik stylistických úprav (např. 

nahrazování semitismů).66 Kromě toho se objevuje i snaha aktualizovat text pro 

řeckého posluchače – např. vnášením terminologie blízké řecké mytologii: Τιτᾶνες 

(9,9), Τάρταρος (20,2) – a zároveň je možné, že křesťanský písař ŘPan do textu vnesl 

i něco ze svého náboženského předporozumění.67  

Fragmenty z Chronografie Georgia Synkela, byzantského kronikáře žijícího na 

přelomu 8. a 9. stol.68 Tyto fragmenty jsou dochovány ve dvou rukopisech, kterými 

jsou kodex Parisinus, Bibl. Nat. Gr. 1711 (11. stol.) a kodex Vatopedianus 645 (15. 

stol.).69 Pravděpodobným zdrojem pro Georgia Synkela byla kronika Pandora a 

Anniana z 5. stol. Tyto fragmenty obsahují následující texty: 6,1–9,4; 8,4–10,14; 

15,8–16,1.70 Všechny části tedy pocházejí z Knihy strážců, což je dáno zájmem 

tohoto kronikáře. Pokud jde o kvalitu textu, na několika místech se tento text 

shoduje s aramejskou předlohou proti ŘPan a etiopskému textu. Na druhé straně 

jsou místa, kde ŘSyn přechází spíše do parafráze, prohazuje jednotlivé části textu 

nebo některé části zcela vypouští.71  

 

65 Charles, Ethiopic Enoch, xiii–xvi. 

66 Viz Larson, Translation of Enoch, 85–91. 

67 Viz Fiodar Litvinau, „A note on the Greek and Ethiopic text of 1 Enoch 5:8,“ JSP 29/1 (2019), 

28–35. Litvinau ukazuje, že ŘPan je v textu 5,8 druhotný vzhledem k etiopskému textu a jeho text 

může být ovlivněn gnosticko-křesťanskou terminologií. 

68 Viz William Adler – Paul Tuffin, The Chronography of George Synkellos (Oxford, Oxford 

University Press, 2002), xxx–lxxv 

69 Larson, Translation of Enoch, 95–96. 

70 Nickelsburg, 1 Enoch 1, 12. 

71 Larson, Translation of Enoch, 157–160; viz i Siam Bhayro, „The Use of Jubilees in Medieval 

Chronicles to Supplement Enoch: The Case for the “Shorter” Reading,“ Hen 31 (2009), 10–17. 
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Papyrus Oxyrhynchus 2069 obsahující fragmenty (1) frg. 1+2r. 77,7–78,1; v. 78,8 

a (2) frg. 3r. 85,10–86,2; v. 87,1–3, jež byly datovány do 4. stol. a identifikovány 

Jozefem Milikem jako části 1Hen.72 Tyto části údajně pocházejí jak z Astronomické 

knihy, tak z Knihy snů, avšak Arthur Hunt, který tento papyrus publikoval, 

vyjádřil nejistotu nad tím, zda oba fragmenty pocházely ze stejného rukopisu.73 

Proto není zcela jisté, zda je možno tento papyrus brát jako doklad pro společné 

předávání těchto textů. 

Výňatek ze Zvířecí apokalypsy na horním okraji folia 216v. v kodexu Vaticanus 

Gr. 1809 obsahující 89,42–49. Tento výňatek je nadepsán „ἐκ τοῦ τοῦ Ἑνώχ βιβλίου 

χρῆσις“ a rukopis je datován do 11. stol. Písař k tomuto textu připojil i několik 

vysvětlujících poznámek a je pravděpodobné, že text neopisoval z uceleného textu 

1Hen (nebo Knihy snů), ale z jiného souboru výňatků.74 

Chester Beatty Papyrus XII (ŘCB) je kodex pozůstávající ze 14 folií, celkově čítající 

24 stránek textů, které obsahují rozsáhlý text 97,6–104,13; 106,1–107,3. Datuje se 

do 4. stol. a kromě části 1Hen obsahuje i závěr pašijní homilie Melitóna ze Sard a 

tři zlomky apokryfního textu o Ezechielovi.75 Je pravděpodobné, že původně tento 

rukopis obsahoval celý text Epištoly včetně příběhu o narození Noema.76 Kvalita 

tohoto rukopisu je nižší a bývá často přisuzována nedbalému písaři. Rukopis 

obsahuje desítky chyb, jako kupříkladu chybějící písmena nebo slabiky 

u jednotlivých slov. Jde však o písařské chyby, které je ve většině případů možno 

 

72 Jozef T. Milik, „Fragments grecs du livre dʾHenoch (P. Oxy xvii 2069),“ Chronique dʾEgypte 46 

(1971), 321–343. Identifikace však není nijak jistá a Larson ji zpochybňuje, viz Larson, Translation 

of Enoch, 183–187. 

73 Arthur S. Hunt, „2069. Apocalyptic Fragment,“ in Arthur S. Hunt (ed.), The Oxyrhynchus Papyri 

17 (London: Egypt Exploration Society, 1927), 6–8.  

74 Larson, Translation of Enoch, 161–163. 

75 Larson, Translation of Enoch, 163–164. 

76 Nickelsburg, 1 Enoch 1, 13. 
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opravit a správné čtení rekonstruovat. U malého vzorku společného materiálu 

s aramejskou předlohou však ŘCB vykazuje značnou míru přesnosti.77 

 

1.2.3. Aramejská verze 1Hen 

Do objevu aramejských rukopisů obsahujících 1Hen mezi svitky od Mrtvého moře 

se jenom spekulovalo o původním jazyce 1Hen. Většina badatelů se však 

jednoznačně domnívala i na základě dochovaných etiopských a řeckých textů, že 

1Hen musela být napsána v semitské předloze, a polemika se vedla jenom o to, 

zda to byla aramejština nebo hebrejština.78 Korpus aramejských rukopisů byl 

publikován Jozefem T. Milikem v roce 1976, avšak bez prvních dvou rukopisů 

Astronomické knihy, které Milik vynechal pro jejich rozsáhlost.79 Musely si tedy 

počkat na publikování až v rámci série DJD.80 Celkem jde o 7 rukopisů 1Hen 

pokrývajících jednotlivé části (kromě PH a Astronomické knihy) a 4 rukopisy 

Astronomické knihy (nebo textu jí blízkému): 

4QEna (4Q201), rukopis paleograficky datován Milikem do první poloviny 2. stol. 

př. n. l., obsahující fragmenty z kap. 1–12.81  

4QEnb (4Q202), rukopis paleograficky datován Milikem do poloviny 2. stol. př. n. 

l., obsahující fragmenty z 5–10 a 14.82 

 

77 Larson, Translation of Enoch, 177–179. 

78 Viz přehled starší diskuse v Charles, Book of Enoch, xxx–xlvi. 

79 Jozef T. Milik, The Books of Enoch: Aramaic Fragments of Qumrân Cave 4 (Oxford: Clarendon, 

1976), 139–364 

80 Loren T. Stuckenbruck, „201 2-8 4QEnocha ar,“ in DJD 36, 3–7; Eibert J. C. Tigchelaar – 

Florentino García Martínez, „208–209 4QAstronomical Enocha-b ar,“ in DJD 36, 95–171. 

81 Milik, Books of Enoch, 140–163. 

82 Milik, Books of Enoch, 164–178. 
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4QEnc (4Q203), paleograficky datován Milikem do poslední třetiny 1. stol. př. n. 

l., obsahující fragmenty z 1–6; 10; 12–15; 18; 30–36; 89 a 104–107.83 Tedy 

jednotlivé části z Knihy strážců, Knihy snů, Epištoly i narození Noema. Mimo to 

Milik tvrdil, že součástí tohoto rukopisu byl i další zlomek (nyní označován jako 

4QGiantsa) obsahující Knihu obrů.84  

 4Q204, paleograficky datován Milikem stejně jako 4Q203 a přiřazen stejnému 

písaři.85 Obsahuje části 22–27 a 89. Milik se domníval, že tento rukopis mohl ve 

skutečnosti tvořit jeden a tentýž s 4Q203 (text neobsahuje ani jeden společný verš 

s 4Q203). Tento rukopis také svědčí o spojení Knihy strážců a Knihy snů. 

4QEnd (4Q205), paleograficky datován Milikem stejně jako 4Q203–204. Obsahuje 

kap. 22; 25–27 a 89.86 Tedy části Knihy strážců a Knihy snů. 

4QEne (4Q206), paleograficky datován Milikem do první poloviny 1. stol. př. n. l. 

Obsahuje části z 20–22; 28–29; 31–34 a 88–89.87 Opět obsahuje části z Knihy 

strážců a Knihy snů. 

4QEnf (4Q207), paleograficky datován Milikem mezi roky 150–125 př. n. l. 

Obsahuje malý zlomek 89,1–3.88 

 

83 Milik, Books of Enoch, 178–217. 

84 Toto spojení není vyloučeno, avšak výrazně zpochybněno v Loren Stuckenbruck, „The Early 

Traditions Related to 1 Enoch from the Dead Sea Scrolls: An Overview and Assessment,“ in G. 

Boccaccini – J. J. Collins (ed.), The Early Enoch Literature (Leiden: Brill, 2007), 47–51. 

85 Milik, Books of Enoch, 178–217. 

86 Milik, Books of Enoch, 217–225. 

87 Milik, Books of Enoch, 225–244. 

88 Milik, Books of Enoch, 244–245. 



 

 

34 

 

4QEng (4Q212), paleograficky datován Milikem do poloviny 1. stol. př. n. l. 

Obsahuje fragmenty z 91,10–94,2.89 

4QEnastra (4Q208), paleograficky datován Milikem mezi roky 175–125 př. n. l. 

což bylo potvrzeno i radiokarbonovou metodou.90 Obsahuje rozsáhlé části 

kalendáře, který synchronizuje pohyby slunce a měsíce. Výrazně zkrácený výtah 

z tohoto synchronistického kalendáře je dochován v etiopské verzi v 1Hen 73,1–

74,9. Je pravděpodobné, že tento kalendář předcházel (resp. byl úvodní součástí) 

původní Astronomické knihy, jež se nedochovala v etiopské verzi. Tomu napovídá 

další rukopis 4Q209. 

4QEnastrb (4Q209), paleograficky datován Milikem do počátku 1. stol. n. l.91 

Tento rozsáhlý rukopis obsahuje jak části synchronistického kalendáře, tak 

některé části dochované Astronomické knihy (z kap. 74, 76, 78, 79 a 82).92  

4QEnastrc (4Q210), paleograficky datován Milikem do poloviny 1. stol. př. n. l.93 

Obsahuje části Astronomické knihy z kap. 76 a 78.  

4QEnastrd (4Q211), paleograficky datován Milikem do druhé poloviny 1. stol. př. 

n. l.94 Obsahuje část konce Astronomické knihy po 82,20, který se nedochoval 

v etiopské verzi. 

 

89 Milik, Books of Enoch, 245–272. 

90 Milik, Books of Enoch, 273; Tigchelaar – García Martínez, „208 4QAstronomical Enocha ar,“ 

106. 

91 Milik, Books of Enoch, 274. 

92 Tigchelaar – García Martínez, „208–209 4QAstronomical Enocha-b ar,“ 95–96. 

93 Milik, Books of Enoch, 274. 

94 Milik, Books of Enoch, 274. 
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XQpapEnoch je označení pro menší zlomek na papyru obsahujícím části ze 7 a 8 

kapitoly 1Hen, který byl publikován v roce 2005.95 Avšak, jak bylo opakovaně 

prokázáno, jde nejspíše o moderní podvrh.96 

 

1.2.4. Zhodnocení textové evidence 1Hen ve vztahu k PH 

Nyní se pokusím o zhodocení rukopisné evidence a především o vyvození několika 

důležitých důsledků pro dějiny tradování textu 1Hen a PH: 

1) Žádný z dochovaných aramejských nebo řeckých rukopisů neobsahuje PH 

2) Některé z textů svědčí o individuálním předávání jednotlivých 

samostatných knih v rámci 1Hen (především Kniha strážců: 4Q201-202, 

ŘPan, Astronomická kniha: 4Q208-211, a Epištola: 4Q212), zatímco jiné 

svědčí o vytváření sbírky propojující: Knihu strážců a Knihu snů (4Q204–

206), Knihu strážců, Knihu snů a Epištolu společně s příběhem o narození 

Noema (4Q203), Astronomickou knihu a Knihu snů (P.Oxy. 2069) anebo 

Epištolu a narození Noema (ŘCB). Individuální transmise jednotlivých knih 

je doložená jak ve starších rukopisech z 2. stol. př. n. l. (4Q201–202), tak 

v mladších rukopisech z konce 1. stol. př. n. l. (4Q212) či v řeckém 

překladu z 5./6. stol (ŘPan). Rukopisy dokládající vytváření sbírky vícero 

textů pocházejí z doby od poslední poloviny 1. stol. př. n. l. (4Q204–206; 

P.Oxy. 2069; ŘCB). Je tedy zřejmé, že jednotlivé knihy 1Hen cirkulovaly jak 

ve formě sbírek, tak jednotlivě po dobu několika století od svého vzniku.  

 

95 Michael Langlois, „Un manuscrit araméen inédit du livre d’Hénoch et les versions anciennes de 

1 Hénoch 7,4,“ Sem 55 (2013), 101–116; Eshel, Esther ‒ Eshel, Hanan, „New Fragments from 

Qumran: 4QGenb, 4QIsab, 4Q226, 8QGen and XpapEnoch,“ DSD 12 (2005), 134–157. 

96 Viz Kipp Davis et al., „Nine Dubious ‘Dead Sea Scrolls’ Fragments from the Twenty-First 

Century,“ DSD 24 (2017), 189–228. 
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3) Aramejské rukopisy Astronomické knihy svědčí o zásadní redukci 

především technických částí knihy v etiopské verzi. Není zřejmé, zda je za 

tuto redukci odpovědný překladatel do řečtiny, nebo do etiopštiny.97 Je 

možné, že tento proces nastal při snaze vytvořit sbírku vícero textů z 1Hen, 

protože původní Astronomická kniha obsahující synchronistický kalendář 

byla velice rozsáhlá.  

4) Aramejské rukopisy ukazují také na zpřeházené pořadí jednotlivých částí 

Apokalypsy týdnů (1Hen 93,1–10; 91,11–17) v etiopské verzi. Ve 

všech etiopských rukopisech se nejdříve uvádí týdny osm až deset a až pak 

prvních sedm. Toto nelogické pořadí za chybu považoval již Charles bez 

znalosti aramejských rukopisů.98 4Q212 tento dohad jednoznačně potvrdil. 

Je tedy možné předpokládat, že v procesu tradování nastaly i podobné 

nezáměrné změny v pořadí jednotlivých kapitol, resp. folií v rukopisech. 

5) Tentýž rukopis, 4Q212, také otevřel možnost, že dochovaná podoba 93,11-

14 je v etiopské verzi kratší vzhledem k původní aramejské podobě o sérii 

rétorických otázek.99 V tomto případě by pravděpodobně bylo na místě 

mluvit o záměrné redukci textu. Mezi záměrné zásahy do textu možno 

počítat i případy „aktualizace“ terminologie textu písařem (ŘPan). 

 

97 Milik se domnívá, že tato redukce nastala již při překladu do řečtiny, viz Milik, Books of Enoch, 

275–276. 

98 Charles, Book of Enoch, l–li. 

99 Tak původně Milik, Books of Enoch, 270; viz i stanoviska korigující rozsah této redukce (Milik 

předpokládal 3x delší text, než se dochoval) v Nickelsburg, 1 Enoch 1, 451–452; Loren T. 

Stuckenbruck, 1 Enoch 91-108, CEJL (Berlin – New York: de Gruyter, 2007), 234–235 a Eibert J. 

C. Tigchelaar, „Evaluating the Discussions concerning the Original Order of Chapters 91–93,“ in 

G. Boccaccini (ed.), Enoch and Qumran Origins. New Light on a Forgotten Connection (Grand 

Rapids: Eerdmans, 2005), 220–223. 
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6) Rukopisná evidence potvrdila domněnku, že etiopská verze je překladem 

z řecké předlohy, jež vycházela z aramejského originálu.100 Není však jisté, 

zda PH byla původně také napsána v aramejštině nebo hebrejštině (k tomu 

níže). 

7) Na mnoha místech etiopský text do velké míry odpovídá jak řecké, tak 

aramejské předloze. Překlad není ani parafrází, ani nejeví známky 

významných záměrných redakčních zásahů jak překladatelů, tak pozdějších 

písařů. Většinu textových změn lze považovat za písařské chyby nebo 

písařskou snahu o lepší srozumitelnost.  

Co tedy z uvedeného vyplývá pro textovou situaci v případě PH? Lze se domnívat, 

že dochovaný etiopský text PH do velké míry odpovídá starověké podobě tohoto 

textu. Rukopisná evidence nepotvrdila zásadní záměrné redakční zásahy 

křesťanských písařů, kteří byli zodpovědní za předávání a překlad minimálně do 

etiopštiny (a možná i do řečtiny). Případné křesťanské interpolace by mohly být 

spíše na úrovni užití terminologie více odpovídající křesťanskému pochopení 

místo jiného méně teologicky závažného slova nebo fráze. V případě PH se docela 

nabízí jeden ze tří etiopských překladů „Syna člověka“, konkrétně 

ወልደ ፡ እጓለ ፡ እመሕያው walda ˀəgwala ˀəmaḥəyāw (62,7.9.14; 63,11; 69,26.27; 70,1; 

71,17) tedy doslova „syn potomstva matky živých“. Přestože toto označení 

znamená „syn Evy“ (Gen 3,20; tedy obecně člověk), je možno v tomto vyjádření 

 

100 James C. VanderKam, „The Textual Base for the Ethiopic Translation of Enoch,” in D. M. 

Golomb – S. Tower Hollis (ed.), Working with No Data: Studies in Semitic and Egyptian Presented 

to Thomas O. Lambdin (Winona Lake: Eisenbrauns, 1987), 380–395; Pierluigi Piovanelli, „Sulla 

Vorlage aramaica dell’Enoch etiopico,” SCO 37 (1987), 545–595. 
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hledat i mariánské nebo gnostické konotace.101 Podobně drobné zásahy můžeme 

vidět v případě některých rukopisů, které svědčí o snaze pozměnit jiný etiopský 

výraz pro Syna člověka, tentokrát ወልደ ፡ ብእሲ walda bəˀsi – doslova „syn muže“ 

(nejméně častý ze tří termínů pro Syna člověka v PH). Toto označení 

v christologických pojednáních nikdy není použito pro Ježíše, protože by 

akcentovalo jeho biologického otce, tedy Josefa. Nejčastěji je Ježíš označován 

jednoduše jako ወልድ wald, tedy „syn“.102 Nejspíše z tohoto důvodu tedy písaři 

některých rukopisů upravovali ወልደ ፡ ብእሲ walda bəˀsi na jiné alternativy. Buď 

vypuštěním ወልደ walda (zůstalo tak jenom ብእሲ bəˀsi „člověk“), nebo doplněním 

koncového tawe, čímž vzniklo ወልደ ፡ ብእሲት walda bəˀsit, „syn ženy“, což mohlo 

být chápáno jako syn Marie. Radikálnější změna se objevuje například v rukopisu 

EMML 6281, který v 69,29 nahrazuje zmíněnou frázi přímo christologickou 

alternativou ወልድ ፡ አምሳሎ ፡ ለአብ wald ˀamsālu laˀab, „syn podobný otci“.103 Tyto 

drobné změny tedy spíše odrážejí jinou interpretaci konkrétních slov, avšak 

v rámci textově-kritické práce je lze celkem snadno odhalit.  

 

101 Tento podivný překlad se vyskytuje i na mnoha místech v etiopském překladu evangelií a také 

v Ž 80,18 a Dan 7,13. Ve všech případech jde o překlad řeckého „υἱὸς ἀνθρώπου“ (viz Dillmann, 

Lexicon, 803, 886). Označení „matka živých“ je známo i z gnostické tradice (viz PodArch NHC II/4 

89,3–17; TKJ NHC II/1 23,1–34) a z manichejského kosmologického mýtu. Piovanelli také ukazuje, 

že stejný titul byl užíván i pro Marii jako novou Evu. Viz Pierluigi Piovanelli, „A Testimony for the 

Kings and the Mighty who Possess the Earth: The Thirst for Justice and Peace in the Parables of 

Enoch,“ in G. Boccaccini (ed.), Enoch and the Messiah Son of Man: Revisiting the Book of Parables 

(Grand Rapids: Eerdmans, 2007), 363–379, zde 366, pozn. 9. 

102 Daniel Assefa, „The Identity of the Son of Man in the Traditional Ethiopian Commentaries of 

1 Enoch,“ in J. H. Ellens, I. W. Oliver, J. van Ehrenkrook, J. Waddell, J. M. Zurawski (ed.), Wisdom 

Poured Out Like Water. Studies on Jewish and Christian Antiquity in Honor of Gabriele Boccaccini 

(Berlin – Boston: de Gruyter, 2018), 24–31, především 26. 

103 Viz Daniel C. Olson, „Enoch and the Son of Man in the Epilogue of the Parables,“ JSP 18 (1998), 

27–38, zde 35–36. 



 

 

39 

 

Závažnějším případem je možnost, že některé rozsáhlejší technické nebo 

repetitivní části, které pro pozdější teologickou výpověď hrály menší roli, mohly 

být záměrně zkráceny nebo jinak porušeny. Stejně tak je možné čekat nezáměrné 

porušení textu ve formě zpřeházení některých částí.104  

Dalším problémem, který souvisí s uvedeným, je otázka původního jazyka PH. 

Zatímco ostatní části 1Hen se dochovaly mezi svitky od Mrtvého moře 

v aramejštině, a tudíž otázka jejich původního jazyka byla docela jednoznačně 

zodpovězena, v případě PH nám tato jednoznačnost chybí. Již v roce 1906 

Nathaniel Schmidt vyjádřil názor, že každý kompetentní badatel musí rozpoznat 

semitský originál v PH.105 Toto pozorování je obecně přijímáno i dnes, kdy se 

většina badatelů kloní k aramejské nebo hebrejské předloze.106 Výjimku 

potvrzující pravidlo pak představuje Jozef Milik, který prosazoval tezi, že PH byla 

sepsána křesťanským autorem v řečtině přibližně kolem roku 270 n. l.107 Jeho 

argumentace stojící na pochybných paralelách ke křesťanským knihám Sibyliných 

věšteb není příliš přesvědčivá a nenašla žádné následovníky. Stejně tak je dnes 

 

104 K tomu viz George W. E. Nickelsburg – James C. VanderKam, 1 Enoch 2, Hermeneia 

(Minneapolis: Fortress Press, 2012), 10–20. (Tento komentář není společným dílem Nickelsburga 

a VanderKama, ale jde o dva samostatné komentáře v jednom svazku. Nickelsburg napsal 

komentář k PH a VanderKam komentář k Astronomické knize. V této práci proto budu odkazovat 

podle konkrétní části komentáře vždy jenom k jednomu autorovi).  

105 „[E]very competent scholar today recognises that they (the Parables) must originally have been 

written in a Semitic language and that none other than Hebrew or Aramaic can be considered.“ 

Nathaniel Schmidt, „The Original Language of the Parables of Enoch,” in R. F. Harper, F. Brown, 

and G. F. Moore (ed.), Old Testament and Semitic Studies in Memory of William Rainey Harper 

(Chicago: University of Chicago, 1906), 329–349 (cit. 335). 

106 Viz diskusi v Nickelsburg, 1 Enoch 2, 30–34. Caquot a Geoltrain dokonce uvažovali o syrštině, 

viz André Caquot – Pierre Geoltrain, „Notes sur le texte éthiopien des Paraboles dʾHénoch,“ Sem 

13 (1963), 39–54. 

107 Milik, Books of Enoch, 89–100.  
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obecně přijímáno, že stejně jako u ostatních částí 1Hen pochází etiopský překlad 

PH z řecké předlohy (vycházející ze semitského originálu).108 Tento překlad byl 

pravděpodobně pořízen jako součást překladu SZ nebo celé bible do geʽez. Avšak 

jednoznačná odpověď na otázku, zda semitská předloha byla v aramejštině či 

hebrejštině, se zdá být téměř nemožná. Jak Charles, tak Nickelsburg navrhli 

několik konkrétních míst v rámci PH, jež by mohly být nejlépe vysvětleny na 

základě rekonstruované konkrétní semitské předlohy (Charles hebrejské, 

Nickelsburg aramejské).109 Těchto míst je však jenom pár a v obou případech jde 

o hypotetické rekonstrukce.  

Jiný způsob řešení navrhl Piovanelli, když poukázal na ideologický aspekt 

použitého jazyka. Pokud by PH byla původně psána aramejsky, byla by tak 

zdůrazněna kontinuita se staršími částmi 1Hen psanými aramejsky. Hebrejská 

předloha by však zdůrazňovala spíše kontinuitu s pozdější literaturou héchalót (3. 

knihou Henochovou).110 Pokud bychom chtěli spojovat kontinuitu s tradicí o 

Henochovi-Metatronovi s použitím jazyka, pak se nabízí časově bližší text, a to 

2Hen, která byla nejspíše sepsána řecky.111 To spíše ukazuje na nahodilé propojení 

 

108 Avšak přímý překlad ze semitské předlohy obhajoval jak již zmiňovaný Schmidt, tak také 

Edward Ullendorff. Viz Edward Ullendorff, „An Aramaic ‘Vorlage’ of the Ethiopic Text of Enoch,“ 

in Atti del Convegno Internazionale di Studi Etiopici (Rome: Accademia Nazionale dei Lincei, 

1960), 259–267. Avšak jejich argumentace byla velice přesvědčivě a nezávisle vyvrácena ve 

VanderKam, „Textual Base,” 380–395 a Piovanelli, „Sulla Vorlage aramaica,” 545–595. 

109 Viz Charles, Book of Enoch, lxi; Nickelsburg, 1 Enoch 2, 31–32.  

110 Piovanelli, „Testimony for the Kings,“ 365, p. 6. 

111 K tradici o Henochovi-Metatronovi v 2Hen viz Andrei Orlov, „Titles of Enoch-Metatron in 2 

(Slavonic) Enoch,“ in A. Orlov, From Apocalypticism to Merkabah Mysticism. Studies in the 

Slavonic Pseudepigrapha (JSJSup 114; Leiden: Brill, 2007), 133–148; k původnímu jazyku viz 

Christfried Böttrich, „Das slavische Henochbuch,“ (JSHRZ V,7; Gütersloh: Gütersloher 
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jazyka s konkrétním motivem v Piovanelliho argumentaci. Na druhé straně pokus 

zařadit text do širších dějin židovské literatury pozdní antiky a sledovat v rámci 

tohoto období trendy v použití jazyka je smysluplný podnět. Jak ukazuje Jonathan 

Ben-Dov, aramejská literatura se v období druhého chrámu výhradně pojí buď 

s osobami a historickou epochou biblických pradějin anebo s poexilní východní 

diasporou. To vycházelo z přesvědčení, že aramejština byla původním jazykem 

předků Izraele (Deut 26,5; b. Sanh 38,2) a hebrejština, společně s ustanovením 

Izraele, má počátek až v zjevení Mojžíšovi na hoře Sinaj. Tomu odpovídají i 

jednotlivé texty ze svitků od Mrtvého moře. Apokryfní texty připsané Henochovi, 

Noemovi, Abrahamovi, Lévimu, Kahatovi nebo Amrámovi jsou psané aramejsky, 

zatímco literatura spjatá s Mojžíšem, Jozuem, Samuelem či Jeremjášem hebrejsky. 

Je tedy možné, že použití jazyka souviselo s židovskou imaginací dané doby, kdy 

se věřilo, že patriarchové před Mojžíšem mluvili aramejsky, a tudíž i texty připsané 

těmto patriarchům jou psány aramejsky. Stejné vysvětlení pak platí i pro texty, 

které jsou situovány do poexilní východní diaspory. Opět existovalo obecné 

přesvědčení, že v tomto kontextu se mluvilo aramejsky. Problém s použitelností 

tohoto vývoje je v tom, že od 2. stol. př. n. l. lze sledovat renesanci hebrejštiny. Ta 

získala na popularitě pravděpodobně z nacionalistických důvodů v období 

Hasmoneovského království. To lze vidět v případě knihy Daniel (kap. 1; 8–12), 

1. knihy Makabejské, knihy Jubileí, a především literatury kumránské komunity. 

Kniha Jubileí dokonce explicitně upravuje předchozí předpoklady, když podle 12. 

kap. byla hebrejština zjevena ve snu již Abrahamovi. V literatuře kumránské 

komunity můžeme sledovat dokonce i překlady původně aramejských textů do 

 

Verlagshaus, 1996), 808–810; Christfried Böttrich, „The ‘Book of the Secrets of Enoch‘ (2En): 

Between Jewish Origin and Christian Transmission. An Overview,“ in A. A. Orlov – G. Boccaccini 

(ed.), New Perspectives on 2 Enoch. No Longer Slavic Only (Leiden: Brill, 2012), 37–67, zde 50–

52. 



 

 

42 

 

hebrejštiny.112 Z uvedeného je tedy pravděpodobné, že PH (která datuji na přelom 

letopočtu, viz §1.4.) byla psána spíše hebrejsky než aramejsky, protože praxe 

používání jazyků dle zasazení textu a pseudepigrafického autorství se v průběhu 

2. a 1. stol. př. n. l. vytrácí, a lze se tak domnívat, že se s ní vytrácí i imaginace, 

která jí dala původ. Aramejština se v pozdějších dobách stává jazykem biblických 

parafrází (targumů). Přesto je potřeba brát tento verdikt s rezervou, protože jde 

samozřejmě jenom o poučený dohad.  

 

1.3. Redakce dochovaného textu PH 

Další z problémů práce s dochovaným textem PH je spojen s kompozitní povahou 

tohoto textu. V rámci PH byly opakovaně badateli rozpoznané dva celky látek jako 

pozdější redakční zásahy. Konkrétně jde o tzv. noemovské interpolace a závěrečné 

kapitoly 70–71. V této části se budu zabývat vztahem těchto dvou celků a také 

drobné části v 39,1–2 ke zbytku PH.  

 

1.3.1. Noemovské sekce 

Již Dillmann označil jednotlivé části 1Hen obsahující tradice o Noemovi, které 

nezapadaly do svého bezprostředního kontextu, za „Noachische Zusätze“ a v rámci 

 

112 Jonathan Ben-Dov, „The Choice of Aramaic and Hebrew: Ideological Considerations,“ Ancient 

Jew Review. (online dne 11.01.2020: https://www.ancientjewreview.com/articles/2017/3/20/the-

choice-of-aramaic-and-hebrew-ideological-considerations), viz i rozsáhlejší článek Jonathan Ben-

Dov, „Hebrew and Aramaic Writing in the Pseudepigrapha and the Qumran Scrolls: The Ancient 

Near Eastern Background and the Quest for a Written Authority,“ Tarbiz 78 (2009), 27–60 (v 

hebrejštině). 

https://www.ancientjewreview.com/articles/2017/3/20/the-choice-of-aramaic-and-hebrew-ideological-considerations
https://www.ancientjewreview.com/articles/2017/3/20/the-choice-of-aramaic-and-hebrew-ideological-considerations
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PH je vymezil následovně: 54,7–55,2; 60; 65–69,25.113 Stejné texty označil i 

Charles, který k jejich určení sestavil dokonce metodologii čítající sedm kritérií.114 

Oba přitom předpokládali, že tyto texty pocházejí ze staršího pramene, který 

Dillmann označoval jako Noemovu apokalypsu a Charles za Noemovu knihu. Zda 

tyto texty pocházejí ze staršího textu o Noemovi, je otevřenou otázkou a 

z dochované podoby těchto textů v rámci PH to nelze dovodit, jak ukážu níže. 

Přesto je odlišnost těchto textů v současné podobě PH obecně přijímána jakožto 

důsledek druhotné redakce, kterou nějaký redaktor rozšířil původnější text.115 Její 

existence však není překvapivá, protože i ranější henochovské tradice byly 

asociovány s Noemem a potopou.116 Musíme se však podívat blíže na tyto texty 

s ohledem na jejich funkci v PH.  

 

113 Dillmann, Buch Henoch, viii. Rozsah, který určil Dillmann, dnes platí jenom s jistými úpravami 

– to hlavně v případě kap. 60 a poslední delší sekce (viz níže). Kromě uvedených (anebo drobně 

odlišných) částí v PH, se autoři jako Dillmann, Ewald či Charles domnívali, že mezi tyto 

noemovské interpolace patří i henochovský mýtus z kap. 6–11 Knihy strážců a příběh o narození 

Noema z kap. 106–107. Současní badatelé však tyto texty nespojují s údajnou knihou Noema a 

s uvedenými částmi PH je podle nich pojí jenom společné tradice o potopě a Noemovi. Pro 

pojednání 1Hen 6–11 viz: George W. E. Nickelsburg, „Apocalyptic and Myth in 1 Enoch 6-11,“ 

JBL 96/3 (1977), 383–405; Carol A. Newsom, „The Development of 1 Enoch 6–19: Cosmology and 

Judgment,“ CBQ 42 (1980), 310–329. Viz také diskusi k 1Hen 106–107 v Nickelsburg, 1 Enoch 1, 

541–542; Aryeh Amihay – Daniel A. Machiela, „Traditions of the Birth of Noah,“ in M. E. Stone, 

A. Amihay, V. Hillel, (ed.), Noah and his Book(s) (Atlanta: SBL Press, 2010), 53–69. Existenci 

původně samostatné knihy Noemovy odmítá Devorah Dimant, viz Devorah Dimant, „Two 

‘Scientific‘ Fictions: the So-called Book of Noah and the Alleged Quotation of Jubilees in CD 16: 

3–4,“ in P. W. Flint, E. Tov and J. C. VanderKam (ed.), Studies in the Hebrew Bible, Qumran and 

the Septuagint Presented to Eugene Ulrich (Leiden: Brill, 2006), 230–49. 

114 Viz Charles, Book of Enoch, 106–107. 

115 Viz např. Nickelsburg, 1 Enoch 2, 20; Sabino Chialà, Libro delle parabole di Enoc. Testo e 

commento (Brescia: Paideia, 1997), 77–82; Uhlig, „Das ätiopische Henochbuch,“ 599. 

116 Nickelsburg, 1 Enoch 2, 20. 
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První interpolace (54,7–55,2) popisuje biblickou potopu za dnů Noema jako soud 

Pána duchů nad lidmi včetně zaslíbení v podobě duhy. Tato sekce zasahuje do 

pojednání popisujícího poslední soud nad králi a mocnými tohoto světa a také nad 

padlými anděly: 

popis posledního soudu 53,1–54,6  

noemovská sekce  54,7–55,2 

popis posledního soudu 55,3–56,4  

 

Druhotnost je tedy evidentní především v narušení plynulosti popisu posledního 

soudu. Přesto je důležité postřehnout, že tato sekce je zcela protkána slovní 

zásobou PH. Nacházíme zde stejné označení Boha jako v původních částech PH, 

tedy jako Pána duchů a Hlavu dní (k těmto titulům viz §2.4.2.), typické označení 

lidí „ti co pobývají na zemi“ (§2.4.8.), nebo také označení pro nebeské úložiště 

(መዛግብት mazāgəbt).  

Podobná je situace i v případě kapitoly 60. V rámci této kapitoly se interpolace 

nachází jenom ve vv. 1–10 a 24–25, protože vv. 11–22 přímo navazují na 

kosmologickou sekci v 59,1–3.117 Tato interpolace se dá dále rozdělit na vv. 1–

6.24b–25 obsahující Noemovu vizi soudu118 s interpretací od archanděla Michaela 

a vv. 7–10.24a obsahující nejspíše další interpolaci noemovské sekce s popisem 

tradice o Behemótovi a Livjátanovi:  

 

 

 

117 Viz Nickelsburg, 1 Enoch 2, 221–222. 

118 Přestože všechny rukopisy obsahují v 60,1 jméno Henocha, z časového určení je zřejmé, že jde 

o „pětistý rok Noema“. Viz Uhlig, „Das ätiopische Henochbuch,“ 605. 
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kosmologická sekce 59,1–3   

noemovská sekce  60,1–6  

Behemót a Livjátan   60,7–10; 24a 

kosmologická sekce 60,11–22   

noemovská sekce  60,23.24b–25  

Opět je tedy zřejmé, že jde o druhotnou sekci, avšak i zde nacházíme již 

zmiňovanou typickou slovní zásobu i společné téma soudu. 

V případě kap. 65–69,1 je situace o něco komplikovanější, a proto naznačíme 

alespoň základní vrstvy opět v schématu: 

soud nad hříšníky 62–63   

tradice o strážcích  64,1–2  

noemovské sekce   65,1–69,1 

tradice o strážcích  69,2–25  

soud nad hříšníky 69,26–29   

Noemovská sekce se dá dále rozdělit na tři po sobě jdoucí části. V 65,1–66,3 se 

popisuje Noemovo vidění soudu nad světem s výkladem od Noemova praděda 

Henocha. Následuje 67,1–3, kde zaznívá Boží ujištění Noemovi o záchraně jeho i 

jeho potomstva (srov. Gen 6–9), a 67,4–68,1, kde se opět popisuje soud nad 

padlými anděly v údolí záhuby. Nakonec část 68,2–69,1 popisuje rozhovor 

archandělů Michaela a Rafaela ohledně soudu nad anděly. 

Stejně jako u přechozích částí, i tato rozsáhlá noemovská sekce obsahuje tradiční 

slovní zásobu PH a téma soudu. Kromě toho zde ale nacházíme důležité detaily, 

které nám můžou pomoct lépe porozumět noemovským sekcím v PH obecně a 

jejích místu v celkové kompozici. Konkrétně se zaměříme na 67,4–68,1: 

4 A uvězní ty anděly, kteří projevili svou špatnost, v tom hořícím údolí, které mi na 

západě ukázal již předtím můj praděd Henoch mezi horami ze zlata, stříbra, železa, 

měkkého kovu a cínu. 5 A spatřil jsem to údolí a v něm veliký neklid a bouření vod. 6 
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A když se tohle vše dělo, z toho ohnivého tavícího se kovu a z bouření (vod) na tom 

místě vznikal zápach síry a spojil se s těmi vodami. A to údolí těch andělů, kteří 

sváděli na scestí, tam hořelo pod zemí. 7 A skrze ta údolí proudí ohnivé řeky, kde 

jsou trestáni ti andělé, co svedli na scestí ty, co pobývají na zemi.  

8 A v oněch dnech budou tyto vody pro krále, mocné, vznešené a ty, co pobývají na 

zemi, k léčení jejich těla a k potrestání jejich ducha. Jejich duše jsou plny rozkoše119, 

takže jejich tělo bude trestáno, protože zapřeli Pána duchů. A každým dnem vidí svůj 

soud a (přesto) nevěří v jeho jméno. 9 A čím více bude žár sužovat jejich těla, tím více 

se bude měnit i jejich duch, na věky věků. Protože nikdo neobstojí, kdo mluví planá 

slova před Pánem duchů. 10 Proto přijde na ně soud, protože věří v rozkoš svého těla 

a zapírají ducha Páně. 11 A ty stejné vody se promění v ony dny, protože když budou 

ti andělé trestáni v těchto vodách, prameny těch vod změní svou teplotu, a když 

andělé budou vystupovat, vody těch pramenů se změní a budou studené.  

12 A slyšel jsem Michaela odpovídat řka: „Tento soud, kterým jsou souzeni andělé, je 

svědectvím pro krále a mocné, kteří vlastní zemi. 13 Protože tyto vody soudu slouží 

k léčení těla králů a chtíče jejich těla. Oni však neuvidí a neuvěří, že ty vody se 

promění a stanou se věčně planoucím ohněm.  

68,1 A poté mi dal můj praděd Henoch výklad všech tajemství a podobenství, která mu 

byla dána v knize a spojil je pro mě ve slovech knihy podobenství. (67,4–68,1) 

Noemovo vidění se navrací do hořícího údolí v blízkosti hor z šesti kovů, které již 

viděl Henoch v kap. 52–54, když v něm nebeští andělé připravovali místo 

dočasného soudu pro zástupy Azazelovy (tedy strážce), za to, že svedli ty, co 

pobývají na zemi (viz kap. 6–8 z Knihy strážců). Autor této části tedy nejenom 

„protkává“ noemovskou část slovní zásobou PH, ale záměrně odkazuje k 

předešlým vizím, jež dále rozvíjí. Nyní se dozvídáme, co se s tímto údolím děje v 

čase potopy. V údolí se míchají bouřlivé vody potopy s tajícím kovem z okolních 

hor, což vytváří sirný zápach a ohnivé místo soudu andělů je nyní pod zemí 

 

119 ተውኔተ tawnet(a) „rozkoš“ (Tana 9; BL Or. 491; Abb 35; Eth 2). Jiné významné rukopisy čtou 

ተምኔተ tamnet(a) „přání, touha, žádost“ (EMML 2080; EMML 1768; GG 151; BL Or 485; Berl 

Peterm II. Nachtr 29). Obě čtení lze do jisté míry považovat za synonyma a také si lze představit 

písařskou chybu na obě strany. Z kontextu je však zřejmé, že se zde očekává význam „touha, 

rozkoš“. Viz i vv. 10 a 13. 
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v těchto vodách. Jak již navrhoval Dillmann, tato sekce nejspíše odkazuje 

k mytologické etiologii vzniku Mrtvého moře a vv. 8–13 nejspíše popisují slavné 

léčivé prameny v této lokalitě.120 Tento text napovídá, že tyto prameny, ve kterých 

si králové a mocní léčí své rány pomocí horké vody, působí svou mocí díky 

uvězněným andělům čekajícím na odsouzení.121 Z toho důvodu také místo 

uzdravení těla zakoušejí své vlastní odsouzení. Přičemž se naznačuje, že pokud by 

sami nebyli hříšní a nezapírali by Pána duchů, viděli by, že toto místo je místem 

soudu. Dillmann tento popis spojil dokonce s konkrétní historickou událostí.122 

Vycházeje z předpokladu, že výrazem „králové a mocní“ se v PH myslí Herodes 

Veliký s jeho královským dvorem a administrativou, tvrdil, že se zde popisuje 

Herodova snaha vyléčit své nemoci v posledních dnech své vlády v teplých 

pramenech Kallirrhoé123 na břehu Mrtvého moře, jak to popisuje Josephus Flavius: 

Od té doby zachvacovala nemoc celé jeho tělo a sužovala je rozličnými bolestmi … 

Ačkoli zápasil s tak hroznými bolestmi, přece lpěl na životě, doufal v záchranu a 

pomýšlel na léčení. Přešel za Jordán a užíval teplých zřídel u Kallirrhoé. Tato zřídla 

ústí do Asfaltového jezera (Mrtvé moře) a dají se pít, protože jsou sladká. (Bel. 1.656–

657; srov. Ant. 17.168–172)124  

 

120 Dillmann, Das Buch Henoch, 205. Zajímavé je, že biblická tradice z knihy Genesis vysvětluje 

vznik Mrtvého moře jako výsledek zničení Sodomy a Gomory (viz Gen kap. 13, 18–19).  

121 Tuto tradici nejspíše znal i řecký filozof Kelsos, jehož slova cituje Origenés ve spise Proti Kelsovi 

5:52–55. 

122 Dillmann, Das Buch Henoch, 206. 

123 Teplé prameny Kallirrhoé byly ve starověku dobře známé i daleko za hranicemi Palestiny. Psali 

o nich i Plinius Starší (Přírodověda 70–72), Klaudios Ptolemaios (Návod ke geografii 15,6) nebo 

Gaius Julius Solinus (Divy světa 35,4). 

124 Flavius Iosephus, Válka Židovská I. (2. vyd; překl. Jaroslav Havelka – Jaroslav Šonka; Praha: 

Academia, 1990), 139. V paralelním textu v Ant. je Herodova nemoc vnímána jako důsledek Božího 

soudu za jeho hříchy. Projevy tohoto soudu jsou popsány jako oheň, který v něm pomalu rostl, i 

když nebyl znát navenek. 
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Spojení tohoto textu se zmíněnou historickou událostí patří k standardním 

referencím v diskusi o datování PH, kterému se budeme věnovat níže.125 Důležité 

však pro otázku redakce PH je, že vv. 8–13 neobsahují typické prvky noemovských 

sekcí, které se vždy zabývají dobou Noemovou, a nikoliv autorovou současností. 

Zde však čteme o přítomném dopadu událostí z dávné minulosti, jež jsou popsané 

ve vv. 4–7, na krále a mocné, kteří v PH reprezentují hříšné utlačovatele 

spravedlivých. V žádné jiné noemovské sekci se neobjevuje doba současného 

konfliktu mezi spravedlivými a vyvolenými (tedy adresáty PH) a králi a mocnými 

(politickými utlačovateli). S ohledem na redakčně-kritickou diskusi je tedy tento 

text významný tím, že rozvíjí noemovskou část ve vv. 4–7, a přesto obsahuje látku 

blízkou původním PH.126 Darrell Hannah poukázal na to, že popis králů a 

mocných ve vv. 8–13 obsahuje jistou odlišnost od jejich popisu v jiných původních 

částech PH v tom, že je odsuzuje za to, že jsou naplněni rozkoší,127 přičemž na 

 

125 Tak Nickelsburg, 1 Enoch 2, 290–291; Matthew Black, The Book of Enoch or 1 Enoch. A New 

English Edition with Commentary and Textual Notes (Leiden: Brill, 1985), 242; Paolo Sacchi, 

„Qumran e la datazione del libro delle Parabole di enoc,“ Hen 25 (2003), 149–66; Darrell D. 

Hannah, „The Book of Noah, the Death of Herod the Great, and the Date of the Parables of Enoch,“ 

in G. Boccaccini (ed.), Enoch and the Messiah Son of Man: Revisiting the Book of Parables (Grand 

Rapids: Eerdmans, 2007), 469–477; Leslie Baynes, „The Watchers Traditions in 1 Enoch’s Book of 

Parables,” in A. K. Harkins – K. Coblentz Bautch – J. C. Endres (ed.), The Watchers in Jewish and 

Christian Traditions (Minneapolis: Fortress Press, 2014), 151–163, zde 156–157; Anthony G. 

Keddie, Revelations of Ideology: Apocalyptic Class Politics in Early Roman Palestine (Leiden: Brill, 

2018), 145–147; James H. Charlesworth, „Did Jesus Know the Traditions in the Parables of 

Enoch?,“ in D. L. Bock, J. H. Charlesworth (ed.), Parables of Enoch: A Paradigm Shift (London: 

T&T Clark, 2013), 173–217, zde 176–179. 

126 Viz analýzu v Hannah, „The Book of Noah,“ 469–477. 

127 Etiopské slovo ተውኔተ tawnet nejspíše překládá řecké (ἐμ)παίζω (tak Dillmann, Lexicon, 917), 

jež nemá sexuální konotace. Jeho význam je spíše v protikladu k fyzické bolesti. Kupříkladu PH 

obsahují i sociální kritiku, když králové a mocní vykořisťují práci spravedlivých (53,2), a tak je 
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jiných místech PH je jim většinou vytýkáno jejich nespravedlivé zacházení se 

spravedlivými nebo modloslužba.128 To by mohlo naznačovat, že přece jenom jde 

o text z pera pozdějšího redaktora. To však také znamená, že tento redaktor, který 

je odpovědný za vv. 8–13, pracoval již s textem PH obsahujícím noemovskou 

redakcí (vv. 4–7), ale přitom je obsahově a terminologicky velice blízký původním 

PH. V této blízkosti jde ještě o hodný kus dál než noemovský redaktor, který 

jenom adaptoval noemovské interpolace pro PH použitím specifické slovní zásoby. 

Další typický motiv PH, který se zde objevuje, je i nemožnost vyslovit před Pánem 

duchů planá slova (srov. 49,4; 62,3). Noemovské části tedy jsou na jedné straně 

zřetelně odlišné od PH, což by mohlo znamenat, že redaktor skutečně použil jakýsi 

noemovský apokryf, ale na straně druhé blízké podobou tohoto redakčního 

zpracování. Pokud bychom pak přijali, že vv. 8–13 narážejí na historickou událost 

ze života Heroda Velikého, je možno říct, že redaktor, který již pracoval s PH po 

noemovské redakci (pokud vůbec jde o dvě odlišné redakce), tvořil přibližně na 

přelomu letopočtů, protože zmiňovaná epizoda z Herodova života je datována do 

roku 4 př. n. l.129 Tedy všechny zmiňované redakce by pocházely z období kolem 

přelomu letopočtu. 

Konečně pak verš 68,1 nabízí důležitou informaci, která se bytostně týká logiky 

přítomností noemovských sekcí v PH. Nejde totiž jenom o náhodné nesourodé 

interpolace, ale o hlubší propojení henochovských a noemovských tradic. 

Dozvídáme se, že Henoch dal Noemovi „knihu podobenství“ (መጽሐፍ ፡ ዘምሳሌ 

maṣḥaf zaməssāle), ve které zaznamenal všechna svá tajemství. Tato informace je 

důležitá pro otázku předávání této knihy od praotce Henocha až po čtenáře, jimž 

 

snadno představitelné, že požitky spojené s životem na královském dvoře byly přirozeným cílem 

kritiky. 

128 Hannah, „The Book of Noah,“ 473–474. 

129 Hannah, „The Book of Noah,“ 474–476. 
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je adresována (37,3). Henochova kniha podobenství se mohla dál dochovat 

prostřednictvím Noema, který je důležitým článkem řetězce, protože kdyby ji 

neuchoval Noe nebo jeho rodina, byla by nejspíše zničen potopou. Tím se tedy 

legitimizuje jak stáří těchto vizí, tak Henochovo (pseudo-)autorství. Pro 

skutečnost, že v PH nejde o ojedinělý případ řešení tohoto problému, svědčí 

přítomnost stejného motivu ve všech dalších knihách 1Hen kromě Knihy strážců: 

Nyní, můj synu Metúšelachu, vyprávím toto všechno tobě a pro tebe zapisuji; 

všechno jsem ti vyjevil a dal ti knihy týkající se všech těchto věcí. Uchovej, můj 

synu, knihu z rukou svého otce, abys ji mohl předat pokolením světa (82,1) 

A nyní ti, můj synu Metúšelachu, popíšu všechna vidění, která jsem měl, a budu ti 

je vyprávět (83,1) 

Poté jsem měl jiný sen a celý ten sen ti, můj synu, vylíčím. A Henoch pozvedl svůj 

hlas a řekl svému synovi Metúšelachovi: „Chci ti povědět, můj synu, naslouchej 

tedy mým slovům a popřej sluchu vidění, jež měl ve snu tvůj otec (85,1–2) 

Nyní, můj synu Metúšelachu, ke mně svolej všechny své bratry a shromáždi u mě 

všechny děti své matky; neboť mě volá hlas a je na mě vyléván duch, abych vám 

mohl ukázat vše, co je vám až na věky souzeno (91,1) 

Když Metúšelach vyslechl slova svého otce Henocha – neboť ten mu všechno ukázal 

v tajnosti – navrátil se a odhalil to Lámechovi. (107,3) 

Jiná kniha, kterou Henoch sepsal pro svého syna Metúšelacha a pro ty, kteří přijdou 

po něm a budou v posledních dnech dodržovat zákon. (108,1) 

Ve všech těchto případech Henoch předává své poznání (ať už ústním podáním, 

nebo v podobě knihy) svému synu Metúšelachovi.130 Tradování od Metúšelacha 

dál řeší kniha Jubileí, jejíž autor dobře znal části 1Hen131: 

 

130 Stejná tradice je i v 2Hen. V kap. 23 se zmiňuje o 360 (krátká recenze) nebo 366 (dlouhá recenze) 

knihách, které Henochovi nadiktoval anděl Vrevoel. V 2Hen 33 je Henoch instruován, aby všechny 

tyto knihy dal svým dětem a dětem jejich dětí, aby je četly z generace na generaci. 

131 Viz James C. VanderKam, Jubilees 1, Hermeneia (Minneapolis: Fortress Press, 2018), 88–90. 
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Tak totiž přikázal Henoch, váš praděd, Metúšelachovi, svému synovi; a Metúšelach 

Lámechovi a Lámech přikázal mně (Noemovi) vše, co jemu přikázali jeho otcové. 

(Jub 7,38)132 

Kniha Jubileí popisuje také další tradování těchto knih – Noe dal všechny knihy 

svému synovi Šémovi (10,14); Abram předtím, než opustil Cháran, vzal knihy 

svých otců, opsal je a učil se z nich (12,27); v 21,10 se explicitně zmiňuje, že jde o 

knihy Henocha a Noema; nakonec Jákob dal všechny své knihy i knihy svých otců 

Lévimu, aby „je opatroval a obnovoval pro své syny až do dnešního dne“ (45,16).133 

Za pozornost stojí, že Henochovy knihy jsou explicitně spojeny s knihami 

Noemovými. Od Léviho dál se předávání popisuje ve velice fragmentárním 

aramejském chronologickém textu 4Q559:134 

A (Jákob) dal Lévimu všechny knihy Henochovy, které uchovával pro ně a dal je všem 

svým synům. (4Q559 frag. 2 5 // frag. 3 1) 

Noe tedy plní roli uchovavatele a zprostředkovatele henochovské tradice a má své 

důležité místo v rámci henochovského diskursu (viz §2.3.). Díky jeho roli mohou 

tyto knihy sloužit i pro generace přicházející o několik tisíciletí později.135 

Závažnost tohoto tradování je dána tím, že Henoch je prezentován jako ten, jemuž 

 

132 Překlad: Jan Heller, „Kniha Jubileí,“ in Z. Soušek (ed.), Knihy tajemství a moudrosti II. (Praha: 

Vyšehrad, 1998), 43. 

133 Viz Eibert J. C. Tigchelaar, „Jubilees and 1 Enoch and the Issue of Transmission of Knowledge,“ 

in G. Boccaccini (ed.), Enoch and Qumran Origins: New Light on a Forgotten Connection (Grand 

Rapids: Eerdmans, 2005), 99–101. 

134 K textu viz Émile Puech, „559. 4QpapChronologie biblique ar“ in DJD 37, 263–289, především 

271–278. Přeložený text vychází z Puechovy rekonstrukce.  

135 Podobně Mojžíš v NMojž 1,16–18 dává instrukce, jakým způsobem má být s jeho svitkem 

naloženo, aby byl zachován pro příští generace. „Ty pak přijmi tento spis, aby se dala rozpoznat 

věrohodnost knih, které ti předám; uspořádáš je, napustíš cedrovým olejem a uložíš v hliněných 

nádobách … až do dne pokání …“. Překlad podle Josef Šimandl, „Nanebevzetí Mojžíšovo,“ in Z. 

Soušek (ed.), Knihy tajemství a moudrosti III. (Praha: Vyšehrad, 1999), 141–151, zde 141. 
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byla zjevena všechna tajemství (1Hen 7–9; 81,2; 103,2; 104,12; 106,19 a především 

37,4), a z tohoto poznání pochází moudrost, která vede k životu. Tento řetězec 

tradice se dále legitimizuje několika příběhy, které popisují Noemovy anebo 

Metúšelachovy návštěvy Henocha po jeho vzetí do ráje, aby se poradili ohledně 

situace, které nerozumí. Tyto příběhy nacházíme v 1QapGen 2–5; 4Q534 i 6; 1Hen 

106,8 nebo v paralelním textu v PH (1Hen 65,2).136  

Vidíme tedy, že role Noema a jeho tradic v PH se pojí se dvěma okruhy motivů: 

1) Tradice o potopě a padlých andělech (strážcích) – tento motiv pochází 

z Knihy strážců, z kap. 6–16, ve kterých se popisuje spiknutí nebeských 

andělů, kteří se rozhodnou sestoupit na zem, aby plodili potomky 

s lidskými dcerami. Tím ale zároveň způsobí katastrofu na zemi, protože 

potomci z tohoto nečistého spojení jsou obři, kteří likvidují zemi a vraždí 

lidi. Kromě toho tito strážci odhalili svým ženám tajné nebeské poznání, 

které nebylo určeno pro lidi, a tak rozšiřuje hřích na zemi.137 Role této 

tradice v henochovské literatuře je dvojí:  

a) Tradice o hříchu andělů souvisí s počátkem zla ve světě a je také 

typologickým vzorem pro pozemský hřích – v případě PH pro hřích 

králů a mocných.  

b) Tradice o potopě je typologickým vzorem Božího soudu. Soud 

v pradějinách monumentální potopou tak garantuje pravost 

konečného eschatologického soudu nad hříšníky. 

2) Tradice o uchování Henochova poznání pomocí Noema – jak již bylo 

ukázáno, role Noema je klíčová v řetězci tradice o zachování Henochova 

 

136 Florentino García Martínez, Qumran and Apocalyptic. Studies on the Aramaic Texts from 

Qumran (Leiden: Brill, 1992), 20–21. 

137 K tomuto motivu viz David Cielontko, „The Daughters of Men in the Book of Watchers,“ CV 

60/3 (2018), 252–275. 
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poznání (a jeho knih) a slouží k legitimizaci autenticity těchto vidění. Řeší 

se tím zásadní otázka, jak se zachovala slova Henocha napříč mnoha 

tisíciletími a jak přežila vody potopy. Robustnost této tradice jak 

v henochovské literatuře, tak i dalších raně židovských textech svědčí o 

tom, že otázka legitimizace pseudepigrafních textů byla důležitá. 

Vrátíme-li se tedy k problému noemovské redakce, vidíme, že situace je 

vícevrstevná a nelze ji jednoduše odbýt s tím, že jde o nesouvisející pozdní 

interpolace. Samotný text nijak neskrývá, že Henochova kniha byla předána 

Noemu, který o tom dokonce v první osobě podává zprávu přímo v této knize. 

Noemovská redakce tak v textu působí dojmem, že jde skutečně o redakci 

provedenou Noemem, dávným pravnukem Henochovým, kterému Henoch své 

knihy svěřil.  

V kritické literární analýze samozřejmě umíme odlišit literární druhotnost 

noemovských sekcí od „původního textu“ PH. To je zřetelné především 

v případech, kde tyto sekce narušují plynulost vyprávění (tak např. 54,7–55,2). 

Avšak jejich přítomnost není zcela náhodná, souvisí s tradičními typologickými 

motivy henochovské literatury a slouží k legitimizaci Henochových vidění. Mimo 

to napříč těmito sekcemi vidíme záměrnou snahu redaktora navazovat na původní 

obsah PH a tyto pasáže s ním propojovat. Pokud původním zdrojem noemovských 

sekcí byl jakýsi samostatný literární pramen, tak se domnívám, že jeho podobu 

není možno rekonstruovat ze sekcí v PH. Mimo to se domnívám, že minimálně 

část 67,4–67,13 je text přímo vytvořený redaktorem, který již pracuje s textem 

obsahujícím noemovskou redakci. Nakonec, jak již bylo řečeno, s ohledem na to, 

že text 67,4–67,13 lze datovat před Herodovu smrt, tak se můžeme oprávněně 

domnívat, že noemovské sekce vznikly maximálně v rozmezi několika (desítek) 

let.  
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1.3.2. 39,1–2 

Dalším textem, jenž byl opakovaně identifikován jako vsuvka, je krátký oddíl 39,1–

2, který podle některých badatelů na svém stávajícím místě nedává smysl.138 

1 A dělo se, že v oněch dnech synové vyvolených a svatých sestupovali z nejvyšších 

nebes a jejich símě se stávalo jedno se syny lidskými. 2 V oněch dnech Henoch přijal 

knihy závisti a hněvu a knihy nepokoje a zmatku. „Milost jim nebude dopřána“ řekl 

Pán duchů. (39,1–2)  

Text je zřejmým odkazem na sestoupení andělů/strážců za účelem plození dětí 

s dcerami lidskými, jak to popisuje 1Hen 6–9. Problém je v tom, že slovesa v 39,1 

jsou uvedena v imperfektu, což by mohlo vytvářet podivný nesoulad mezi 

budoucím dějem v 39,1 a minulým v 39,2.139 Tento kontrast je zřejmý i při 

srovnání úvodního slovesa, kterým stejně začíná zmíněný příběh v Knize strážců, 

tedy ኮነ kona „být/stát se“. Zatímco však v 6,1 je toto sloveso v perfektu: ወኮነ 

wakona „a stalo se“, v 37,1 je v imperfektu: ወይከውን wayəkawwen „a stane se“. 

Imperfektum však může mít vícero časových konotací. Dillmann uvádí, že 

imperfektum má často význam latinského imperfekta, tedy neukončeného, 

probíhajícího nebo opakujícího se děje v minulosti.140 Zde se domnívám, že jde 

právě o tento případ (a tomu odpovídá i překlad výše). Henoch přijal (ukončený 

děj) knihy závisti a hněvu a knihy nepokoje a zmatku v těch dobách, kdy tito 

strážci sestupovali a hřešili (probíhající děj popisující delší období).141  

Další problém tohoto textu je podle Charlese v tom, že 39,1–2a narušují plynulost 

mezi 38,6 a 39,2b. Konkrétně jde o ne zcela srozumitelné umístění věty „ʻMilost 

 

138 Charles, Book of Enoch, 74; Black, Book of Enoch, 196; Chialà, Libro delle parabole, 164. 

139 Charles, Book of Enoch, 74. 

140 Dillmann, Ethiopic Grammar, 169–172, především 171–172. 

141 Toto čtení přijímají i Nickelsburg, 1 Enoch 2, 107 a Chialà, Libro delle parabole, 87; viz i 

komentář v Black, Book of Enoch, 196. 
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jim nebude dopřána’, řekl Pán duchů“ (39,2b) na konec této části. Avšak ani 

Charlesem (a dalšími) navrhované umístění za 38,6 nevytváří plynulé čtení.142 

Nickelsburg proto tuto větu považuje za zatoulanou variantu k 38,6a: „a od té doby 

za ně nikdo nebude prosit o milost u Pána duchů.“143 Dillmann dokonce považuje 

39,1 za závěr prorockého výroku 38,1–6 a 39,2 za úvod k další části 39,2–44,1.144 

Vidíme tedy, že 39,2b působí trochu těžkopádně jak na konci 38,6, tak v 39,2. 

Avšak na obou místech je tento text kontextuálně srozumitelný a nedomnívám se, 

že zavdává důvod považovat 39,1–2a za druhotnou vsuvku, která v tomto kontextu 

nemá co dělat. Naopak, co Charles a další zcela opomíjejí, je časová rovina narativu 

PH (k tomu podrobněji §2.2.).145 Cílem tohoto krátkého textu je zasadit 

Henochovo nanebevzetí (39,3) a tím i jeho vidění do „dějin“, a to jak „dějin světa“, 

tak životního příběhu Henocha.146 Pokud jde o „dějiny světa“, je doba, kdy andělé 

sestupovali na zem a množili se, popsána v 1Hen 6,6 a Jub 4,15 výrazem „za dnů 

Jereda“. Jered, Henochův otec, zemřel staletí po finálním nanebevzetí Henocha, a 

tedy tento údaj pokrývá celý život Henochův. Mimo to pokud by PH předpokládala 

verzi příběhu pocházející z knihy Jubileí, událost sestoupení a hřešení andělů 

 

142 Charles, Book of Enoch, 74; Flemming – Radermacher, Das Buch Henoch, 64; Uhlig, „Das 

ätiopische Henochbuch,“ 578; Martin, Le Livre d’Hénoch, 82–83. 

143 Nickelsburg, 1 Enoch 2, 107. 

144 Dillmann, Das Buch Henoch, 143–144. 

145 Viz i Olsonův komentář: „Since the original fall of the Watchers took place in the days of 

Enoch’s father, this passage would appear to predict an entirely new angelic transgression in the 

future.“ Daniel C. Olson, „1 Enoch,“ in J. D. G. Dunn – J. W. Rogerson (ed.), Eerdmans 

Commentary on the Bible (Grand Rapids: Eerdmans, 2003), 916. Olson zcela ignoruje to, že poté, 

co ve svých 162 letech Jered zplodil Henocha, žil dalších 800 let, tj. o 435 let déle než Henoch.  

146 Tak i Dillmann: „Der V. 2. sodann soll die Zeit dieses Weggerafftwerdens näher bestimmen. 

Die Beziehung zwischen V. 2 und 3 könnte nämlich genauer so ausgedrückt werden: „in jener Zeit, 

da Henoch die Schriften empfing, raffte mich eine Wolke weg und so fort…“ (Dillmann, Das Buch 

Henoch, 144). 
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nenastala v stejný čas. Podle knihy Jubileí andělé sestoupili původně proto, aby 

učili lidi dodržovat na zemi právo a spravedlnost (Jub 4,15). Později se však jejich 

mise zvrtla a začali se mísit s dcerami lidskými (4,22; kap. 5).147 Další údaj 

můžeme najít v druhém verši, kde se zmiňuje přijetí knih soudu. Tyto knihy 

nejspíše odkazují na knihy soudu nad padlými anděly (1Hen 14,1–8).148 

Henochovo svědčení proti andělům na základě těchto knih je jak v 1Hen 14, tak 

v Jub 4,22 situováno do období, kdy Henoch pobýval s anděly (tj. druhé fáze jeho 

života od narození Metúšelacha po finální nanebevzetí).149 Jde tedy o časové 

zařazení počátku Henochova vidění do dobře známé struktury Henochova života 

i do legendárních dějin „(extra-)biblické“ dějepravy. Tento krátký text tedy není 

„zatoulaná vsuvka“, ale důležitý časový údaj pro vnitřní členění PH. Důležitost 

tohoto členění bude zřejmá i v následující diskusi o kap. 70–71. 

 

1.3.3. Kapitoly 70–71 

Druhotnost těchto kapitol nebo alespoň jejich částí je často zmiňována. Tyto 

kapitoly jsou v současné podobě závěrem PH. Avšak je otevřenou otázkou, zda šlo 

o původní závěr. Dále je pak otázkou, jaký je vztah vv. 70,1–2, ve kterých se 

popisuje Henochovo nanebevzetí ve 3. osobě, a části 70,3–71,17, ve které se mění 

vyprávění v promluvu Henocha v 1. osobě. Nicméně pochybnosti nad původností 

těchto kapitol vyvstávají především kvůli tomu, že v 71,14 je Henochovi odhaleno, 

že on sám je oním Synem člověka, tedy vyvoleným a spravedlivým mesiášem, který 

 

147 Viz VanderKam, Jubilees 1, 275–276.  

148 Tak i Black, Book of Enoch, 197; Dillmann, Das Buch Henoch, 144; Daniel C. Olson, Enoch. A 

New Translation (North Richland Hills, TX: Bibal Press, 2004), 76. 

149 Devorah Dimant, „The Biography of Enoch and the Books of Enoch,“ VT 33/1 (1983), 14–29. 

Pro odlišnosti mezi Knihou strážců a Jub viz VanderKam, Jubilees 1, 249–260. 



 

 

57 

 

je zrozen ke spravedlnosti a který bude podle PH usazen Pánem duchů na trůn 

slávy k soudu nad králi, mocnými a hříšníky. Tedy tajemná mesiášská postava, 

kterou ve svých vizích Henoch opakovaně vídal v průběhu druhého a třetího 

podobenství, je zde s Henochem ztotožněna. Přitom badatelé poukazují na to, že 

tomuto ztotožnění v předchozích částech PH nic nenaznačuje, ale naopak i v 

bezprostředním kontextu v 70,1 můžeme číst, že „jeho (Henochovo) jméno bylo 

pozvednuto do přítomnosti Syna člověka a Pána duchů od těch, kteří pobývají na 

zemi“. Extrémním pokusem o vyřešení tohoto rozporu je Charlesova emendace 

textu v 71,14, kde místo „ty jsi tím Synem člověka (አንተ ፡ ውእቱ ፡ ወልደ ፡ ብእሲ ˀanta 

wəˀətu walda bəˀsi)“ přeložil „toto je ten Syn člověka (ዝንቱ zəntu …)“.150  

Budeme se tedy zabývat třemi problémy těchto kapitol: (1) Otázkou rozlišení mezi 

Henochem a Synem člověka v 70,1; (2) identifikací Henocha jako Syna člověka 

v 71,14; (3) otázkou dvou závěrů: ve 3. os. vv. 70,1–2 a v 1. os. vv. 70,3–71,17.  

Krátká část 70,1–2 vyvolala hodně ohlasu a diskuse. Ve svém klasickém komentáři 

Charles poznamenává, že tyto verše působí trochu těžkopádně kvůli přechodu 

od popisu vizí v kap. 37–69 v 1. osobě k vyprávění o Henochovi ve 3. osobě.151 

Tento přechod by však bylo možno vysvětlit tím, že jde o závěr PH, protože 

stejnou formu nacházíme v úvodu knihy v 37,1–2.152  

Diskusi nad těmito verši vyvolala textově-kritická pozorování. Již v sedmdesátých 

letech postřehli André Caquot a Maurice Casey, že jeden z Eth 1 rukopisů, které 

 

150 Viz Charles, Book of Enoch, 144–145. 

151 Charles, Book of Enoch, 141. 

152 Dillmann, Das Buch Henoch, 216; Nickelsburg, 1 Enoch 2, 315. 
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Charles ve svém vydání uvádí (a několik dalších Eth 2) nabízí v 70,1 důležité 

různočtení:153 

Delší „majoritní“ čtení (Charles, zvýrazněné jsou plusy): 

ተለዓለ ፡ ስሙ ፡ ሕያው ፡ በኀቤሁ ፡ ለውእቱ ፡ ወልደ ፡ እጓለ ፡ እመሕያው ፡ ወበኀበ ፡ እግዚአ ፡ መናፍስት 

talaˁāla səmu ḥəyāw baḫabehu walda lawəˀətu ˀəgwala ˀəmaḥəyāw wabaḫaba ˀəgziˀa 

manfasat 

bylo pozvednuto jeho (myšleno Henochovo) jméno, zatímco žil, do přítomnosti Syna 

člověka a do přítomnosti Pána duchů 

 

Kratší „minoritní“ čtení (Abb 55 a další, viz níže): 

ተለዓለ ፡ ስሙ ፡ ሕያው ፡ ለውእቱ ፡ ወልደ ፡ እጓለ ፡ እመሕያው ፡ በኀበ ፡ እግዚአ ፡ መናፍስት 

talaˁāla səmu ḥəyāw walda lawəˀətu ˀəgwala ˀəmaḥəyāw baḫaba ˀəgziˀa manfasat 

bylo pozvednuto živé jméno toho Syna člověka do přítomnosti Pána duchů 

Zásadní rozdíl je, že kratší čtení neobsahuje በኀቤሁ baḫabehu,154 tedy “do 

přítomnosti/blízkosti” nebo jednoduše „k/směrem k“.155 To má podstatný dopad 

na syntax celé věty, protože sufix 3. os. u ስሙ səmu „jeho jméno“ je bez této 

předložky nejlépe interpretovat jako předjímající zájmenný sufix vážící se na 

předložku ለ la, a tedy překládat ve smyslu „jméno jeho – tedy toho Syna člověka“. 

Konzistentnost tohoto čtení pak dokládá i chybějící předložka „a“ (ወ wa) před 

Pánem duchů.156 V tomto čtení je tedy již v 70,1 Henoch implicitně ztotožněn se 

 

153 K tomu André Caquot, „Remarques sur les chapitres 70 et 71 du livre éthiopien d’Hénoch,“ in 

L. Manloubou (ed.), Apocalypses et théologie de l’espérance (Paris: Cerf, 1977), 111–22; Maurice 

Casey, „The Use of Term ‘Son of Man’ in the Similitudes of Enoch,” JSJ 7/1 (1976), 11–29. 

154 Některé rukopisy delšího textu čtou በኀበ baḫaba místo uvedeného በኀቤሁ baḫabehu, což však 

nijak nemění význam. 

155 Wolf Leslau, Concise Dictionary of Geʽez (Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2010), 113. 

156 Caquot, „Remarques,“ 113; Casey, „The Use of Term,“ 25–27. 
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Synem člověka.157 Kritika tohoto čtení je však dvojí: (a) jde o čtení doložené 

jedním Eth 1 rukopisem a (b) nic to neřeší na tom, že identita Henocha jako Syna 

člověka nebyla nijak naznačena v celém zbytku PH.158 

Doložení tohoto kratšího čtení bylo skutečně nedostatečné – Charles uváděl jenom 

jeden Eth 1 rukopis, Abb 55, který je však znám tím, že na několika místech 

vynechává slova patřící jednoznačně k původnímu čtení.159 Kromě tohoto 

rukopisu uváděl už jenom dva Eth 2 rukopisy: Abb 99 a Abb 197. Evidenci pro 

toto čtení však zásadně rozšířil ve svém článku Daniel Olson, který poukázal na 

to, že mezi později digitalizovanými rukopisy z EMML kolekce je hned několik 

rukopisů, které také dosvědčují toto kratší čtení, konkrétně jde o rukopisy: EMML 

1768, 2436, 6974, 7584 a částečně i 2080. Z toho jsou rukopisy EMML 1768, 7584 

a 2080 reprezentanty Eth 1.160 Ve své polemice s Olsonem Michael Knibb trochu 

zpochybnil uvedenou evidenci tím, že v případě EMML 2080 jde o zásah písaře, 

který nahradil delší čtení (snad totožné s majoritním textem) kratší podobou.161 

Mimo to poukázal také na to, že EMML 1768 obsahuje v případě textu Ezechiele 

(jehož kritické vydání etiopské verze Knibb připravil) stejný textový typ jako Abb 

55, a tedy nemusí jít o dalšího nezávislého svědka.162 Zároveň však jiné a stejně 

závažné Eth 1 rukopisy jako jsou BL Or. 485, Berl Peterm II. Nachtr 29 a Abb 35 

jsou svědky delšího čtení. K tomuto seznamu je nutno připojit další velice důležitý 

rukopis Tana 9, který obsahuje zdvojení předložky በቅድመ በኀበ baqədma baḫaba, 

 

157 Black, Book of Enoch, 250.  

158 Viz Nickelsburg, 1 Enoch 2, 315–319. 

159 Michael A. Knibb, „The Translation of 1 Enoch 70:1: Some Methodological Issues,“ in M. A. 

Knibb, Essays on the Book of Enoch and Other Early Jewish Texts and Traditions (Leiden: Brill, 

2008), 161–175; zde 165. 

160 Olson, „Enoch and the Son of Man,“ 30–32.  

161 Knibb, „Translation,“ 167–168. 

162 Knibb, „Translation,“ 168. 
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což je také možno považovat za svědectví o delším čtení.163 Knibb na základě jemu 

dostupné evidence uvedl, že na základě textově-kritických pozorování není možno 

říct více, než že v nejstarších rukopisech nacházíme přibližně stejné doložení obou 

variant, a tak rozhodnutí o původním čtení musí vycházet z jiné argumentace.164 

Záměrný písařský zásah je myslitelný v obou případech – v jednom by šlo o 

upravení textu tak, aby koreloval s kap. 37–69, a v druhém s kap. 71.165 Avšak 

s digitalizací dalších Eth 1 rukopisů víme, že k rukopisům obsahujícím kratší čtení 

nyní můžeme přidat i další důležité a nedávno digitalizované Eth 1 rukopisy GG 

151, Remnant Trust a Parma 1296.166 Tím se „misky vah“ skutečně naklánějí 

k původnosti kratšího čtení na základě rukopisného doložení. Také z uvedených 

dvou vysvětlení záměrného písařského zásahu je pravděpodobnější to počítající s 

rozšířením 70,1 do delšího čtení. Tradiční etiopské křesťanské komentáře 

interpretují 71,14 jako jednoduché oznámení, že Henoch je člověk narozený 

z člověka – jako syn Jeredův.167 Větší problém pro tradiční etiopské čtení, v němž 

je postava Syna člověka ztotožněná s Ježíšem, a ne s Henochem, tak působí právě 

kratší čtení v 70,1 než explicitní 71,14.  

Tím se dostáváme k druhému problematickému bodu těchto kapitol, a to 

identifikaci Henocha s postavou Syna člověka v 71,14 v kontextu PH. Po již 

 

163 Knibb, „Translation,“ 165. 

164 Knibb, „Translation,“ 169. Ve své odpovědi na Knibbovu polemiku tento závěr akceptuje i 

Olson, viz Daniel C. Olson, „‘Enoch and the Son of Man’ Revisited: Further Reflections on the 

Text and Translation of 1 Enoch 70.1–2,“ JSP 18/3 (2009), 233–240, především 235. 

165 Knibb, „Translation,“ 166. 

166 Viz Loren T. Stuckenbruck, „The Building Blocks for Enoch as the Son of Man in the Early 

Enoch Tradition,“ in D. L. Bock, J. H. Charlesworth (ed.), Parables of Enoch: A Paradigm Shift 

(London: T&T Clark, 2013), 315–328, zde 318. 

167 „Ty, synu člověka („člověče“), jsi byl zrozen ke spravedlnosti…“. Tak Assefa, „The Identity of 

the Son of Man,“ 31. 
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probrané části 70,1–2 ve 3. osobě se od 70,3 text opět navrací k formě Henochova 

vyprávění v 1. osobě. Nejdříve se ve 70,3–4 popisuje definitivní odchod Henocha 

od lidí a přenesení do ráje, kde potkává praotce Izraele. Dále pak se od 71,1 

zmiňuje vyvýšení do nebes, kde Henoch vidí ohnivé řeky, archanděly a všechna 

tajemství. Konečně od 71,5 je Henoch přenesen k nebeské svatyni168, ze které 

k němu přichází svatí archandělé (Míkael, Gabriel, Rafáel, Fanuel) a s nimi Bůh 

(Hlava dnů). Henoch padá tváří k zemi, jeho tělo se rozplývá a jeho duch se 

proměňuje. Následně je mu oznámeno: 

„Ty jsi Synem člověka, který byl zrozen ke spravedlnosti a spravedlnost v tobě 

přebývá a spravedlnost Hlavy dnů tě neopustí“ (71,14) 

Toto odhalení je vyvrcholením celé scény a zároveň zdrojem mnoha polemik mezi 

badateli. Jak již bylo naznačeno, pro mnoho badatelů je ztotožnění Henocha 

s postavou Syna člověka nelogické a v protikladu k předchozím kapitolám.169 Jak 

jsme již viděli, Charles řešil tento rozpor emendací textu a toto ztotožnění tím 

„nepřipustil“ do svého překladu. Kompromisní řešení bylo navrhováno v tom 

smyslu, že by se v አንተ ፡ ውእቱ ፡ ወልደ ፡ ብእሲ ˀanta wəˀətu walda bəˀsi „ty jsi ten Syn 

člověka“ interpretovalo slovo ውእቱ wəˀətu ne jako ukazovací zájmeno nebo člen170, 

 

168 Konkrétně je přenesen do ሰማየ ፡ ሰማያት samāya samāyāt, tedy na „nebesa nebes“. Nejde však o 

další úroveň nebo „patro“ nebes, ale spíše o nejsvětější místo nebes. Stejné označení se objevuje 

v 1Hen 1,4 a 60,1, kde také jde o místo Božího příbytku (viz i 39,1). Podobně i texty SZ, kde se 

tato fráze užívá, avšak neoznačuje „další nebe“: Deut 10,14; 1Kr 8,27; Ž 148,4; Neh 9,6; 2Pa 2,6; 

6,18. Samotná svatyně, ze které vychází Bůh, je označena jednoduše jako ቤት bet „dům“ (71,6). 

169 Jeden z argumentů, které badatelé překládají, je rozpor s údajnou „preexistencí“ Syna člověka. 

To, že tyto dvě věci nejsou nutně v rozporu, ukazuje Erik Sjöberg, který na jedné straně považuje 

kap. 70–71 za původní součást PH a na straně druhé argumentuje ve prospěch preexistence Syna 

člověka. Viz Erik Sjöberg, Der Menschensohn im äthiopischen Henochbuch (Lund: C. W. K. 

Gleerup, 1946), 168–172. Tomuto vztahu se budu důsledně věnovat níže v §5.1.2.  

170 Geʽez nemá gramatický tvar určitého nebo neurčitého členu. Funkci určitého členu někdy 

substituují ukazovací zájmena.  
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ale jako spona,171 a tím bychom mohli text číst v „ezechielovském smyslu“ jako „ty 

– člověče – jsi zrozen k spravedlnosti…“.172 Tímto způsobem je text čten v tradiční 

etiopské církevní tradici. Avšak toto čtení je málo pravděpodobné kvůli použití 

božího epiteta Hlava dnů, jež naznačuje zřejmý „danielovský“ kontext. John 

Collins také navrhoval diachronní řešení, podle něhož je kap. 71 pozdějším 

dodatkem reagujícím na křesťanské ztotožnění Syna člověka s Ježíšem.173 Za 

pozdější dodatek tuto kapitolu považuje i George Nickelsburg. Podle něj 

písař těchto kapitol intertextuálně vychází z popisu nebeské svatyně v Knize 

strážců (14,8–25), což je stejný text, který podle Nickelsburga inspiroval i 

původního autora PH v kap. 39–40. Přitom ale jsou tyto dva popisy nebes v kap. 

39–40 a 71 diametrálně odlišné (viz níže) a popisu v kap. 39–40 také podle 

Nickelsburga chybí emocionalita obsažená jak v 14,8–25, tak v 71,1–16.174  

Domnívám se, že zásadní problém s porozuměním kap. 70–71 v rámci PH spočívá 

v tom, že badatelé nedostatečně doceňují situaci v Henochově životě, do které jsou 

tyto kapitoly zasazeny.175 Henochův život byl v době raného judaismu tradičně 

dělen do tří po sobě jdoucích fází, které vycházely z exegeze Gen 5,21–24: (1) život 

před narozením syna Metúšelacha /Gen 5,21/; (2) Henochův pobyt s anděly, 

v průběhu kterého mu byla zjevena tajemství nebes a svědčil proti andělům /5,22–

 

171 Viz Thomas O. Lambdin, Introduction to Classical Ethiopic (Harvard Semitic Studies 24. 

Missoula, Montana: Scholars Press, 1978), 29–30. 

172 Tak John J. Collins, „The Son of Man in First Century Judaism,“ NTS 38 (1992), 451–459. 

173 John J. Collins, The Apocalyptic Imagination. An Introduction to Jewish Apocalyptic Literature 

(3. vyd; Grand Rapids: Eerdmans, 2016), 236. 

174 Nickelsburg, 1 Enoch 2, 330–332. 

175 Výjimku tvoří James C. VanderKam, „Righteous One, Messiah, Chosen One, and Son of Man 

in Enoch 37–71“ in J. H. Charlesworth (ed.), The Messiah: Developments in Earliest Judaism and 

Christianity (Minneapolis: Fortress Press, 1992), 169–191. 
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23/; (3) konečné přenesení do ráje do přítomnosti Boží /5,24/.176 Fáze (2) a (3) 

popisují dvě postupné „nanebevzetí“ – první dočasné, druhé permanentní.177 

Paralelně pak k tomuto dělení lze vysledovat, že zatímco popis uchvácení vichrem 

v 39,3 uvádějící nebeská vidění v podobě tří podobenství (kap. 39–69) patří do 

fáze prvního nanebevzetí, kap. 70–71 popisují finální, druhé „nanebevzetí“. Není 

překvapující, že každé z těchto nanebevzetí je jiné kvality a má jinou funkci. Toto 

schéma Henochova života je zřetelné i na použití stejného etiopského slovesa (ከበተ 

kabata) pro „vzetí pryč“ v 71,1.5 a v etiopské verzi Gen 5,24 nebo Žd 11,5.178 ከበተ 

kabata v Gen i Žd překládá řecké μετατίθημι, jež se vždy objevuje ve spojitosti 

s finálním nanebevzetím Henocha (Gen 5,24; Sír 44,16; Mdr 4,10; Žd 11,5).179  

Pokud jde o kapitolu 70, Sjöberg ve své analýze demonstruje literární kompaktnost 

obou závěrečných kapitol, tj. 70–71. Verše 70,1–2 popisují shrnutí následujícího 

závěru (kap. 71) o finálním nanebevzetí Henocha.180 Sjöberg také správně 

 

176 V Gen 5,22 a 5,24 se dvakrát doslova zopakuje, že „Henoch chodil s háˀelóhím“ ( ויתה לך חנוך את 

 přičemž v prvním případě je řečeno, že toto období trvalo od jeho 65. roku (kdy se narodil ,(האלהים 

Metúšelach) po dobu 300 let, a v druhém případě je řečeno, že ho poté již nebylo, protože si ho 

vzal Bůh ( אלהים  אתו לקח כי ואיננו ). Raně židovská exegeze rozlišovala mezi výrazem האלהים, pod 

nímž chápala „anděly“, a אלהים, označujícím Boha. Henoch tedy nejdříve pobýval s anděly a až 

posléze si ho ve věku 365 let vzal Bůh.  

177 Viz Dimant, „The Biography of Enoch,“ 19–24.   

178 Sjöberg, Der Menschensohn, 161–162. Dillmann, Lexicon, 848. 

179 Hebrejská předloha Gn 5,24 i Sír 44,16 obsahuje neutrální sloveso  לקח. Tedy specifická 

terminologie pro Henochovo nanebevzetí se objevuje až v řeckých překladech. 

180 Lze tu vysledovat paralelní strukturu s úvodem PH. Kapitola 37 také funguje jako úvod psaný 

retrospektivně na základě obsahu tří podobenství. Podobný jev nacházíme v knize Jubileí, kde 

popis Henocha začíná shrnutím jeho „kariéry“ v 4,17–19 a pak následně uvádí chronologický popis 

událostí v jeho životě (viz VanderKam, Jubilees 1, 249–250). 
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poukazuje na to, že tvrzení v 70,1 o tom, že Henoch byl vyvýšen do přítomnosti 

Boží, je naplněno až v 71,10nn.181  

Ve verši 70,2 je Henochovo nanebevzetí popsáno s nepochybnou aluzí na Elijášovo 

nanebevzetí: 

A hle, ohnivý vůz s ohnivými koni je od sebe odloučil a Elijáš vystupoval ve vichru 

do nebe (2Kr 2,11) 

A on byl vynesen vzhůru na vozech vichru a jeho jméno zmizelo zprostřed nich (1Hen 

70,2) 

Možno namítnout, že stejným způsobem je nanebevzetí popsané i v případě 

prvního nanebevzetí Henocha v 39,3 (viz i 14,8; 3Hen 6,1). Avšak v Gn 5,24 je 

Henochovo nanebevzetí jednoduše zmíněno, avšak nijakým způsobem popsáno. 

Jediný konkrétní popis nanebevzetí se v SZ objevuje u Elijáše, a není tedy 

překvapením, že si starověký autor i v případě Henocha představoval nanebevzetí 

stejným způsobem – a to bez ohledu na to, zda tak vystupoval do nebes na 

dočasný, nebo trvalý pobyt. 

Verše 70,3–4 popisují Henochovo přenesení do ráje, kde Henoch vidí praotce i 

spravedlivé.182 Tradice o přenesení Henocha do ráje je stará a lze ji najít třeba v Jub 

4,23. Také se lze domnívat, že jde o místo pobytu Henocha, které se zmiňuje 

v 1Hen 106,7–8; 1QapGen ii 21–23, ale také 1Hen 60,8; 65,2.183 Jak z těchto 

 

181 Sjöberg, Der Menschensohn, 164. 

182 Ohledně rajské tradice v PH viz Eibert J. C. Tigchelaar, „Eden and Paradise: The Garden Motif 

in some Early Jewish Texts (1 Enoch and Other Texts Found at Qumran),“ in G. P. Luttikhuizen 

(ed.), Paradise Interpreted. Representations of Biblical Paradise in Judaism and Christianity 

(Leiden: Brill, 1999), 37–57, především 47–49; Eshbal Ratzon, „Placing Eden in Second Temple 

Judaism,“ in M. Ahuvia – A. Kocar (ed.), Placing Ancient Texts. The Ritual and Rhetorical Use of 

Space (Tübingen: Mohr Siebeck, 2018), 15–51, především 36–45. 

183 K tradicím spojeným s rájem viz Jacques van Ruiten, „Garden of Eden – Paradise,“ in EDEJ, 

658–661. 
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příběhů možno vyčíst, Henochovo finální přenesení do ráje neznamenalo jeho 

nedostižitelnost, ale naopak, šlo o místo „v končinách země“, kam za Henochem 

v situacích krize mohli přijít pro radu jak Metúšelach, tak Noe.184 Zatímco klasický 

„životopis“ Henocha končí v ráji (viz texty výše), autor PH přichází s novou 

představou, že ráj není poslední destinace Henochovy kariéry. Budeme-li 

předpokládat jednotnou chronologii i s noemovskou redakcí, pak podle zmínky v 

1Hen 65,2 se zdá, že autor (resp. osoba zodpovědná za redakci) předpokládal, že 

Henoch v ráji pobýval po delší dobu. Podle 65,2 ho v ráji zastihl Noe v době 

potopy, tj. v 600. roku Noemova života (Gn 7,6), tedy několik století po 

Henochově finálním nanebevzetí, což by znamenalo, že Henoch zůstal v ráji 

několik století. Tato chronologie nezpůsobuje žádný problém, ale je možné, že je 

druhotná. Text 1Hen 71,1 tento časový odstup nespecifikuje a jednoduše uvádí „a 

stalo se poté“ (ወኮነ ፡ እምድኅረዝ wakona ˀəmdəḫəraz). Tedy po nějaké časové době 

nastává další přenesení Henocha do nebes, kde podstupuje finální transformaci 

(71,1–16). Tím PH vytvářejí prostor pro další, čtvrtou, fázi Henochovy kariéry po 

přenesení do ráje, která snad byla již anticipována v 39,8. Toto dění sice nemá 

jednoznačné paralely ve starší henochovské tradici,185 ale jinak je tomu v té mladší, 

především v 2Hen a 3Hen.186 V 2Hen, která se datuje přibližně do 1. stol. n. l.187, 

se explicitně píše o Henochově proměně v andělskou nebeskou bytost (2Hen 

22,10). Tato proměna také nastává poté, co Henoch potkává v nebesích Boha 

 

184 Nickelsburg, 1 Enoch 2, 322. García Martínez, Qumran and Apocalyptic, 20–21. 

185 Stuckenbruck poukázal na několik prvků ve starší henochovské tradici, které k tomuto vývoji 

směřují (především v 1Hen 15,1–2 a Zvířecí apokalypse), viz Stuckenbruck, „The Building Blocks,“ 

322–328. 

186 Viz Peter Schäfer, Rabínské židovství a rané křesťanství (Praha: Vyšehrad, 2017), 85–100. 

187 Böttrich, „The ‘Book of the Secrets of Enoch‘ (2En),“ 52–57; Andrei A. Orlov, „The Sacerdotal 

Traditions of 2 Enoch and the Date of the Text,“ in A. A. Orlov – G. Boccaccini (ed.), New 

Perspectives on 2 Enoch. No Longer Slavic Only (Leiden: Brill, 2012), 103–116. 
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v přítomnosti archandělů a padá na svou tvář. Proměna je popisována jako 

vysvlečení z pozemského hávu, pomazání a oblečení do Boží slávy (22,8; srov. 

1Hen 62,15–16). 3Hen jde ještě o kus dál. Tato hebrejská kniha patřící mezi 

héchalótickou literaturu vznikla někdy mezi 3. až 9. stoletím n. l.188 V kapitolách 

3–15 se líčí nanebevzetí a proměna patriarchy Henocha v anděla Metatrona, o 

němž je dokonce v 12,5 řečeno, že je „menším JHWH“ (יהוה הקטן), protože v něm 

sídlí Boží jméno (podle rabínského výkladu Ex 23,21).189 Mimo to označením 

Metatrona jako „mladíka“ (נער) 3Hen propojuje tradici o Henochovi-Metatronovi 

i s postavou Syna člověka z knihy Daniel.190  

Proměna Henocha je v PH podobně zasazena do kontextu setkání Henocha 

s Bohem u nebeské svatyně. Tato scéna je nepochybně literárně inspirovaná 

scénou v Knize strážců (14,8–25). Jak již bylo řečeno, Nickelsburg ve svém 

komentáři argumentuje pro druhotnost tohoto závěru právě na základě 

intertextuality s 14. kap. Knihy strážců. Míní, že pokud původní autor inspirován 

touto kapitolou opsal „trůnní místnost“ v nebeském paláci způsobem, jak učinil 

v kap. 39–40, není možné, aby stejný autor napsal kap. 71, která přesto, že 

popisuje údajně tutéž vizi, je zcela jiná.191 Domnívám se, že je tento argument 

velice nepřesný. Přestože v kap. 39–40 nachází Nickelsburg několik paralel k 14,8–

25, tyto paralely jsou jenom velice vágní a přesvědčení o tom, že kap. 39–40 

 

188 Schäfer, Rabínské židovství, 87; Philip Alexander, „3 (Hebrew Apocalypse of) Enoch,“ in OTP 

1:225–229; Hugo Odeberg, 3 Enoch or The Hebrew Book of Enoch (London: Cambridge 

University Press, 1928), 23–43. 

189 Schäfer, Rabínské židovství, 81–87. Daniel Boyarin, „The Parables of Enoch and the Foundation 

of the Rabbinic Sect: A Hypothesis,“ in M. Perani (ed.), “The Words of a Wise Man’s Mouth are 

Gracious” (Qoh 10,12): Festschrift for Günter Stemberger on the Occasion of his 65th Birthday 

(Berlin – New York: de Gruyter, 2005), 58–70. 

190 Boyarin, „The Parables of Enoch,“ 62–63. 

191 Nickelsburg, 1 Enoch 2, 330–331. 
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popisují vizi v „trunní místnosti“, je Nickelsburgem spíše předpokládáno, než že 

by vycházelo z tohoto textu. Konkrétně uvádí jenom dvě paralely mezi těmito 

texty: nanebevzetí (39,3; par. 14,8) a přítomnost andělů (39,5–40,10; par. 14,21–

23).192 To, co podle něj primárně propojuje tyto pasáže, je fakt, že obě popisují 

„vizi trůnní místnosti“.193 Zatímco v 14,18 se skutečně objevuje trůn, na který 

zasedne „velká sláva“ (ἡ δόξα ἡ μεγάλη), v kap. 39–40 se žádný trůn ani chrám 

neobjevují, a dokonce se zde ani neobjevuje přímo Bůh, přestože jde o vizi nebes. 

Domnívám se, že je tedy nesprávné vidět v kap. 39–40 popis vycházející z vize v 

14,8–25. Důležitější pro porozumění funkce závěru PH je však vztah kap. 39–40 a 

71. 

Henochovo nanebevzetí v 39,3 je zasazeno do druhé fáze Henochova života – tedy 

v rozpětí od narození Metúšelacha po jeho finální nanebevzetí, když Henochovi 

bylo 365 let. To je zřejmé z vv. 39,1–2, jejichž funkce je v zasazení tohoto 

nanebevzetí do časové linie Henocha i „dějin“ (viz §1.4.2).194 Toto nanebevzetí 

začíná v prvním podobenství popisem nebeských příbytků, kde Henoch postupně 

vidí místa odpočinku pro spravedlivé a pro anděly; dále postavu a příbytek 

Vyvoleného (k tomu více §2.4.3.), dále vidí anděly a strážce, jak nepřestajně chválí 

Boha v nebeské liturgii. Z vidění vší této svatosti je následně jeho tvář proměněna, 

až na ni již nedokázal dále hledět (39,14).195 Sloveso pro tuto proměnu, ተወለጠ 

tawalaṭ(a) (pasivní forma od ወለጠ wallaṭa), se také objevuje v případě finální 

Henochovy proměny v 71,11. Další případy užití stejného slovesa jsou např. v 

případě Ježíšovy transfigurace na hoře (et. Mk 9,2par.) anebo v zaslíbení apoštola 

 

192 Nickelsburg, 1 Enoch 2, 323. 

193 Nickelsburg, 1 Enoch 2, 110. 

194 Viz VanderKam, „Righteous One,“ 179. 

195 V rukopisech se objevuje různočtení እስመ / እስከ ˀəsma / ˀəska tedy buď „protože“, nebo „až do“. 

Domnívám se, že správné čtení je „až do“ (እስከ ˀ əska) v tom smyslu, že svatost působící na Henocha 

proměnila jeho vzhled, ale jenom do doby, dokud dokázal na ni hledět.  
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Pavla, že živí při druhém příchodu Krista budou proměněni (et. 1Kor 15,51–52).196 

Vidíme tedy, že popis vidění nebes v kap. 39–40 má podobný dopad na Henocha 

jako v kap. 71. Avšak tato proměna v 39,14 je jenom dočasným efektem 

z vizuálního kontaktu se svatostí andělů a archandělů. Důležité jsou v tomto 

případě spíše rozdíly. Henoch v kap. 39 popisuje prostor nebes, jeho obyvatelstvo 

a jejich chválu Boha, avšak i když jak prostor, tak jejich aktivity jsou spojeny 

s Bohem, neobjevuje se zde popis teofanie ve smyslu setkání či konfrontace. To 

odlišuje tuto scénu od kap. 71. V kap. 40, kde Henoch vidí chválu čtyř archandělů 

před slávou Boží, nepopisuje samotnou slávu, ale jenom archanděly a jejich chválu 

a bohoslužbu. Domnívám se, že zásadní rozdíl je právě v tom, že v této fázi jeho 

působení je mu poskytnut ve třech podobenstvích vhled do nebeské reality, ve 

které se dozvídá pravý výklad věcí budoucích i věčných, avšak není sám ani 

osloven či konfrontován Bohem, ani pověřen konkrétní funkcí. Jde tedy o kontrast 

mezi „smrtelníkem“ Henochem za dnů jeho života a Henochem proměněným 

v kap. 71.197 Jak vypozoroval Andrei Orlov, v PH Henoch není nikde explicitně 

titulován žádnou tradiční funkcí, se kterou je spojován ve starších henochovských 

tradicích (tj. třeba písař, expert na nebeská tajemství, nebeský kněz, posel).198 

Jediné místo, kde je Henoch delegován k funkci, je právě závěrečná scéna, kde mu 

Bůh odhaluje, že on sám – Henoch – je onen eschatologický soudce, Syn člověka. 

V této scéně se Henoch osobně setkává s Bohem, který mu jde dokonce vstříc, a 

toto přímé setkání s Boží svatostí má zásadní dopad:  

 

196 Dillmann, Lexicon, 889–890. 

197 Podobnou situaci nacházíme i v jiných apokalypsách, kde se zdůrazňuje hranice toho, co 

„smrtelník“ může vidět a slyšet a co už ne, tak např. 4Ezd 10,55–57.  

198 Andrei A. Orlov, „Roles and Titles of the Seventh Antediluvian Hero in the Parables of Enoch: 

A Departure from the Traditional Pattern?“ in G. Boccaccini (ed.), Enoch and the Messiah Son of 

Man: Revisiting the Book of Parables (Grand Rapids: Eerdmans, 2007), 110–136. 
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„Padl jsem (Henoch) na tvář. Celé mé tělo se rozplynulo a můj duch se proměnil“ (71,11) 

Přímé setkání s Bohem má jiný účinek na Henocha, než to s anděly v 39,14. Zde 

to není jenom tvář, která se dočasně proměňuje, ale jeho celé tělo se rozplývá a 

jeho duch se trvale proměňuje.199 Rozdíl mezi proměnou dočasnou a trvalou je 

zřejmý i z toho, že zatímco v 39,8 Henoch vyjadřoval přání, že by v nebesích mezi 

anděly rád pobýval, zde se toto přání stává realitou. V případě prvního nanebevzetí 

byl Henoch jenom jakýmsi návštěvníkem, nyní se však mění v někoho, kdo do 

nebes patří. Lze se domnívat, že jde o proces „angelifikace“, neboli mystickou 

proměnu v andělskou bytost.200 Tato proměna se popisuje obrazem rozplynutí 

fyzického těla. Sloveso መሰወ masawa (zde v pasivní formě: ተመስወ tamaswa) často 

překládá řecké τήκω, τήκομαι „zkapalnit, rozplynout, roztopit“ (a hebr. מסס), které 

se objevuje v popisech teofanií, kde jsou to nejčastěji hory, které tají před 

Hospodinem jako vosk (Ž 97,5; Iz 64,1; Mi 1,4; Abk 3,6; Júd 16,15; 1Hen 1,6; 2P 

3,12). Na základě chvály, kterou Henoch v průběhu této proměny provolal, byl 

Bohem přijat (71,12) a následně mu bylo odhaleno, že on je tím Synem člověka, 

který přinese mír všem spravedlivým a vyvoleným. Eschatologická postava Syna 

Clověka/Vyvoleného je postava s úkolem, jde o roli. Záhadná postava, kterou 

Henoch viděl, jehož tvář byla jakoby lidské podoby, plná dobroty jako mají svatí 

andělé (46,1), bude on sám. Základní logika je taková, že Henoch Syna člověka 

viděl, jak vykonává eschatologický úkol v budoucnosti (s ohledem na jeho život 

v pradávných dobách), tj. v době, do které jsou PH adresována, a proto je možné, 

že v době svého finálního nanebevzetí jde o úkol, který se teprve bude 

 

199 Viz i další popis přímého setkání s Bohem v noemovské sekci v 60,2–4. I zde čteme o zničujícím 

dopadu na Noema. 

200 Viz Peter Schäfer, The Origins of Jewish Mysticism (Princeton: Princeton University Press, 

2011), 20. 
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realizovat.201 Henoch tedy viděl v minulosti svou budoucnost (viz pojetí času v PH 

§2.2.). Argument, že toto vysvětlení je neplauzibilní, protože by se přece musel 

sám poznat ve svých viděních202, ignoruje proměnu, kterou Henoch prošel, než se 

tímto Synem člověka stal.203 V případě Henocha také nejde o nebeského protějška 

nebo dvojníka, jak se tento text pokoušel vysvětlit James VanderKam 

pomocí paralely s raně židovským tradicím o Jákobovi (Midraš Gn. Rab. a apokryf 

Modlitba Jákobova).204 Přestože kap. 71 má mnohé podobnosti s tradicemi o 

pověření či povolání proroka, jak ukázal Black,205 je důležité postřehnout, že 

v 71,14 nejde o povolání k úkolu, ale jenom odhalení, že Henoch je oním Synem 

člověka. Jak detailněji ukážu níže (§5.2.1.), jmenování jména Syna člověka 

(Henocha) pro tento úkol nastalo totiž ještě před stvořením světa (48,3). Henoch 

byl Bohem předurčen pro tento úkol dříve, než byl stvořen svět, avšak až při jeho 

nebeské proměně je mu tato skutečnost odhalena – a tím je identita Syna člověka 

také zjevena adresátům PH (69,26). 

 

201 Podobně i VanderKam, „Righteous One,“ 182; Matthew Black, „The Eschatology of the 

Similitudes of Enoch, JTS 3 (1952), 1–10, zde 7; Helge Kvanvig, „The Son of Man in the Parables 

of Enoch,“ in G. Boccaccini (ed.), Enoch and the Messiah Son of Man: Revisiting the Book of 

Parables (Grand Rapids: Eerdmans, 2007), 179–215, zde 201. 

202 Tak třeba John J. Collins, „The Heavenly Representative: The ‘Son of Man’ in the Similitudes 

of Enoch,“ in G. W. E. Nickelsburg, J. J. Collins (ed.), Ideal Figures in Ancient Judaism (Chico, 

CA: Scholars Press, 1980), 111–133; zde 122–124. 

203 Volnou paralelou jsou Ježíšovi učedníci, kteří v evangeliích opakovaně nepoznávají vzkříšeného 

Ježíše (L 24,13–35.37; J 20,14; 21,4). 

204 VanderKam, „Righteous One,“ 182–183. 

205 Podobné tradice o pověření či povolání (nejčastěji proroka) v kontextu trůnní epifanie jsou v 

1Kr 22,19–23; Iz 6; Ez 1; Da 7; 1Hen 14. Tak Matthew Black, „The Throne-Theophany Prophetic 

Commission and the ‘Son of Man‘: A Study in Tradition-History,“ in R. Hamerton-Kelly – R. 

Scroggs (ed.), Jews, Greeks, and Christinas: Religious Cultures in Late Antiquity (Leiden: Brill, 

1976, 57–73. 
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Domnívám se tedy, že pokud kapitoly 70–71 čteme v kontextu Henochova života 

a Henochovy „kariéry“ ve 4. fázích, tak nejenže tyto kapitoly musíme považovat za 

původní součást PH, ale můžeme vidět, jak bylo toto vyústění anticipováno i 

v předchozích kap. 37–69. 

 

1.3.4. Shrnutí diskuse o redakci PH 

PH jsou bezpochyby složitým a redakčně upravovaným textem. Dochovaná 

rekonstruovatelná podoba PH v žádném případě nepůsobí jako jednotný text 

napsaný „na jedno posezení“. I kapitoly, o jejichž původnosti nikdo nepochybuje, 

působí spíše jako soubor prorockých výroků nebo opakujících se vizí, jež spolu 

souvisejí spíše pomocí klíčových motivů a frází než propracovanou literární 

strukturou. Některé neshody v textu lze nejlépe vysvětlit jako problémy textově-

kritické povahy (písařské chyby a úpravy), jiné ale prozrazují spíše známky 

redakční práce. V případě noemovské redakce jsme ukázali, že situace je 

komplexnější a noemovské části nelze jednoduše odbýt jako nesouvisející 

interpolace. Druhotnost některých těchto sekcí je zřetelná především na základě 

literární analýzy, avšak jejich přítomnost v PH není náhodná. Vychází z tradiční 

Urzeit-Endzeit typologie v rámci henochovské literatury a mají funkci legitimizace 

Henochových vidění s ohledem na jejich pseudepigrafní autorství. Součástí této 

redakce je explicitní zmínka o tom, že obsah Henochových vidění, jak je podávají 

PH, byl zachován prostřednictvím Noema, a proto by ve „světě textu“ nemělo být 

pro posluchače tak překvapivé slyšet i Noemovo vyprávění v 1. osobě. Literárně 

PH skutečně působí jako redigovaný text, avšak redigovaný dávným praotcem 

Noem. Přesto o noemovských částech nelze mluvit jako o samostatném literárním 

pramenu. Pokud by i nějaký takový pramen původně byl redaktorem použit, jeho 

obsah byl důkladně přepracovaný za použití motivů i slovní zásoby PH, a proto jej 
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nelze nijak extrahovat. Naopak, jak bylo řečeno, minimálně v případě vv. 67,4–

67,13 se domnívám, že jde o text přímo vytvořený redaktorem.  

V případě kap. 70–71 jsem ukázal, že tyto kapitoly jsou logickou součástí PH, 

pokud vezmeme v úvahu tradiční chronologii Henochova života, tak jak ji 

používaly starší henochovské texty a jak ji naznačuje i text 39,1–2. Bez těchto 

kapitol by PH, ale i Henochovo působení v PH, postrádala tradiční závěr v podobě 

finálního nanebevzetí. Nakonec se domnívám, že žádná z těchto sekcí neobsahuje 

nic, co by prokazovalo její pozdní původ. Naopak, zmíněná část 67,4–67,13, která 

již předpokládá noemovské sekce, vznikla nejspíše ještě před úmrtím Heroda 

Velikého (viz i §1.4.). 

Závěrem diskuse o redakci PH bych rád ještě poukázal na jednu konceptuální 

otázku. Ve své velice podnětné knize Eva Mroczek podrobuje kritice naše moderní 

koncepce „bible“ a „knihy“, které koriguje pohledem do starověké literární 

imaginace. Pro otázku redakce je především zásadní její diskuse o „knize“, kterou 

považuje ve vztahu ke starověkým textům v nejlepším případě za metaforu, a to 

ještě metaforu spíše zavádějící. Naše moderní imaginace knihou rozumí entitu, 

která v sobě pojí fyzický předmět ve vazbě s obálkou (forma) a vytištěný text 

(obsah), jenž je nadepsán konkrétním autorem. Každá taková kniha je pak 

definována jasně vymezeným obsahem (ten limituje vazba tištěné knihy), autorem 

a také konkrétním datem a místem vydání.206 Knihu je možné předělat a následně 

vychází v „druhém přepracovaném vydání“ s novým datem vydání a třeba i 

odlišnou obálkou. Za klíčový milník pro naše moderní pochopení knihy považuje 

Mroczek vynález knihtisku. Je asi zřejmé, jak se tyto kategorie promítají do našeho 

vnímání starověkých textů – v literárním a historickém úvodu k jakékoliv 

 

206 Eva Mroczek, The Literary Imagination in Jewish Antiquity (Oxford: Oxford University Press, 

2016), 9–11. 
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starověké „knize“ se řeší otázka původní podoby knihy, její autor, doba a místo 

vzniku, případně analogické otázky spojené s další redakcí. Místo vnášení těchto 

moderních kategorií do starověkých textů Mroczek ve své knize vychází z textů 

samotných a soustřeďuje se na způsoby, jak jsou tyto staré texty 

konceptualizovány v rámci starověké imaginace. Zatímco v moderním bádání se 

neustále opakuje informace, že mezi svitky od Mrtvého moře je nejvíce doložena 

kniha Žalmů v počtu 36 rukopisů, ukazuje Mroczek s použitím slov Miku 

Pajunena, že se jedná o „statistickou iluzi“. Z důsledného pohledu na rukopisnou 

evidenci naopak vyplývá, že většina těchto „svědků“ knihy Žalmů v Kumránu 

obsahuje jenom části jednoho žalmu. Jiné obsahují žalmů několik, avšak téměř ve 

všech případech v jiném pořadí a někdy i jiné podobě, než jsou ty známé 

z kanonické podoby 150 žalmů. Kromě toho vícero rukopisů obsahuje i žalmy, 

které do kanonické sbírky nepatří, avšak v rukopisech figurují vedle těch 

kanonických.207 Místo fixní představy finální podoby knihy Žalmů, jak ji 

zachovává masoretský text SZ, navrhuje vnímat tuto různorodou kolekci spíše 

skrze literární imaginaci, kterou načrtávají texty samotné. V jedné části rukopisu 

11QPsa se objevuje delší sekce, kterou badatelé tradičně označují jako „Davidovy 

skladby“ (11QPsa xxvii 2–11), v níž se zmiňuje celkem 4050 žalmů a písní, které 

Nejvyšší Bůh dal Davidovi skrze proroctví. Podobnou informaci najdeme i u 

Josepha Flavia (Ant. 7.305). Mroczek tyto informace bere vážně a říká, že 

v starověké literární imaginaci byly žalmy součástí jakéhosi „nebeského archivu 

zjevených písní, který neexistoval na žádném konkrétním místě, ale částečně se 

odrážel v různých sbírkách dostupných starověkým písařům.“208 Tedy každý jeden 

rukopis, ať už obsahující jeden nebo padesát různých žalmů, pochází 

z imaginárního archivu Davidovy prorocké poezie a je jeho součástí, avšak není 

 

207 Mroczek, Literary Imagination, 26–33.  

208 Mroczek, Literary Imagination, 43. 
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s ním totožný. Podobnou situaci Mroczek ilustruje i v případě další „knihy“, totiž 

Sírachovce, jež je tradičně považována za nejstarší židovský text podepsaný 

skutečným autorem. Mroczek opět vychází z rukopisné evidence a samotného 

obsahu tohoto textu. Zde poukazuje na značné rozdíly v dochovaných řeckých a 

hebrejských rukopisech, které zásadně komplikují snahy vytvořit jeden původní 

kritický text Sírachovce. Dále poukazuje na to, že autor této knihy se chápe spíše 

jako „kanál“ prostředkující tradici, která se jeho dílem nijak neuzavírá. Sírachovec 

je prezentován jako „vícegenerační projekt“ a jeho autor – Jéšua, syn Síracha, syna 

Eleazarova – hraje spíše roli postavy, s nímž se uvedená tradice pojí, než 

skutečného autora, což dokládá i další recepce této knihy.209 Sám autor používá 

pro toto dílo metaforu onoho kanálu: „Řekl jsem: Zavlažím svou zahradu a zaliji 

svůj záhon. A hle, zavodňovací kanál se mi stal řekou a má řeka se stala mořem“ 

(Sír 28,31). Sírachovcova kniha je tedy výborným příkladem textu, u něhož nelze 

striktně oddělovat proces vytváření textu od jeho předávání. Tyto procesy jsou 

kontinuální a v rámci starověké imaginace nevytvářejí rozdíl v autenticitě ani 

autoritativnosti.210  

Jinými slovy bychom neměli načrtávat tak ostré čáry mezi původním textem a 

redakcí. Ve starověké literární imaginaci mohly vedle sebe existovat dvě formy 

jednoho textu a pravděpodobně se těšit stejné autoritě a „původnosti“ – jak 

kupříkladu naznačuje existence dvou textových typů Jeremjáše mezi svitky od 

Mrtvého moře (4QJera, 4QJerc = MT text; 4QJerb,4QJerb = LXX text). V případě, 

že texty byly živé a čtené v komunitách, není překvapivé, že byly různě 

upravovány, doplňovány, redigovány – nejdříve snad pomocí poznámek po 

okrajích svitků, nebo přímo nad konkrétními slovy, následně při přepisu mohly 

být některé tyto poznámky inkorporovány do hlavního textu, zatímco jiné 

 

209 Mroczek, Literary Imagination, 89–112. 

210 Mroczek, Literary Imagination, 112–113. 
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vypuštěné úplně, nebo přiložené na konec či jiné vhodné místo. Jako extrémní 

příklad můžou posloužit texty Řádů z Kumránu, u nichž téměř každý rukopis 

obsahuje odchylky nebo dokonce „recenzi“, což samozřejmě není tak překvapivé 

u žitých řádů konkrétních komunit.211 Samozřejmě u všech zmíněných případů 

byla na počátku nejspíše nějaká první podoba používaného textu, avšak představa 

její finálnosti či uzavřenosti pochází více z naší moderní představy spojené 

s konceptem knihy jako tištěného média než z porozumění takovému textu 

ve starověkém kontextu. Samozřejmě je závažnost jednotlivých redakcí důležitější 

pro naše porozumění v případě textů SZ, u nichž časové, sociální, geografické, či 

politické zasazení jednotlivých redakcí od sebe může dělit i několik desetiletí či 

století. Naproti tomu u textů, kde by tyto redakční vrstvy spadaly do období např. 

jedné generace, se nabízí otázka po užitečnosti radikální preference původní 

podoby vůči finální podobě. 

Jistě, ani tato úvaha by neměla být dotahována do extrému. Cílem je spíše 

zdůraznit, že fakt, že některá část starého textu mohla vzniknout v průběhu 

několika (třeba desítek) let v rámci používání textu, by neměla být a priori 

diskvalifikující. Není výjimkou, že badatelé v případě kap. 70–71 PH věnovali 

takřka všechen prostor ve výkladu argumentaci, proč jsou tyto kapitoly druhotné, 

a nikoliv vysvětlení jejich funkce a logice jejich umístění (třeba i v rámci redakce) 

v stávajícím textu.  

Souhrnem tedy míním, že při práci s PH je nutné dbát limitací, které jsou dány 

jak komplikovanou textově-kritickou situací, tak košatou podobou dochovaného 

rekonstruovatelného textu. Domnívám se však, že tento finální kriticky 

rekonstruovaný text neobsahuje pasáže, které by naznačovaly výrazně pozdější 

 

211 Viz např. Sarianna Metso, The Serekh Texts (London: T&T Clark, 2007).  
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zásahy do textu, a tak jej lze, při vší opatrnosti, považovat za starověkou podobu 

PH. Nyní musíme pojednat otázku přibližné datace tohoto textu. 

 

1.4. Doba vzniku PH 

Otázka datování PH je jedna z těch, kterým bylo v dějinách bádání o PH věnováno 

nejvíce prostoru. Přestože v minulosti zaznívala data ze širokého rozpětí od 95 př. 

n. l. (Charles) až po 270 n. l. (Milik), dnes lze mluvit o docela jednoznačném 

konsenzu v datování do období od asi 40 př. n. l. do 70 n. l. Nejčastěji se jednoduše 

mluví o přelomu letopočtu.212 V této podkapitole představím hlavní argumenty 

v této diskusi. Některé z nich jsou velice dobře známé, zatímco jiné jsou spíše 

novým příspěvkem. 

 

1.4.1. PH a svitky od Mrtvého moře 

Když Jozef Milik publikoval kritickou edici aramejských rukopisů Henochovy 

knihy z Kumránu, mnohé badatele podnítilo k diskusi zjištění, že mezi těmito 

zlomky není ani kousek textu, který by odpovídal čemukoliv v PH. Jak již bylo 

zmíněno, Milik se sám domníval, že PH jsou pozdním raně křesťanským spisem. 

Nepřítomnost PH v Kumránu měla bezpochyby zásadní dopad na diskusi o 

datování PH, i když ji lze užívat pouze jako argumentum e silentio. V širší 

badatelské komunitě, jež se nijak dopodrobna nezabývala různými argumenty 

ohledně datování PH, se ustálila představa, že PH chybí mezi svitky od Mrtvého 

 

212 Viz rozsáhlý přehled této diskuse v Darrell L. Bock, „Dating the Parables of Enoch: A 

Forschungsbericht,“ in D. L. Bock, J. H. Charlesworth (ed.), Parables of Enoch: A Paradigm Shift 

(London: T&T Clark, 2013), 58–113. V této podkapitole vycházím ze své dřívější studie David 

Cielontko, „Doba vzniku Podobenství Henochových,“ SAT 25/1 (2015), 63–85. 
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moře, a tedy jde nejspíše o text pozdní.213 Avšak je představitelné, že PH 

v Kumránu skutečně byla, ale se nedochovala. Lze se jen dohadovat, jaký byl 

původně rozsah této knihovny a kolik rukopisů se nenávratně rozložilo nebo jsou 

obsaženy ve stovkách drobných zlomků, z nichž je neumíme rekonstruovat.214 

Také nelze předpokládat, že knihovna v Kumránu byla systematicky budována a 

pokrývala všechny dostupné texty své doby.  

Jeden z pokusů vysvětlit nepřítomnost PH v Kumránu učinil David Flusser, podle 

kterého v kap. 41 je statut měsíce rovnocenný se sluncem, což prý mohlo 

ideologicky narážet na opačný názor v kumránské komunitě.215 Tento argument 

je však docela podivný, protože v 41,5 je explicitně řečeno, že slunce je více hodno 

 

213 To byla tradiční pozice mnoha nz badatelů píšících o rané christologii, pro které se tím PH stala 

irelevantní pro diskusi o christologickém titulu Syna člověka. Viz třeba: „In one of the parts that 

make up the pseudepigraphical work 1 Enoch, the Son of Man is a heavenly figure who judges the 

world … [T]his part of 1 Enoch, however, is the one section that cannot be proved to be pre-

Christian.“ (Ed P. Sanders, The Historical Figure of Jesus [London: Penguin Books, 1993], 246); 

nebo „Overall, the absence of 1 Enoch 37–71 from the Dead Sea Scrolls may well tip the balance 

of probability against a pre-AD 70 date for these chapters.“ (James D. G. Dunn, Christology in the 

Making. A New Testament Inquiry into the Origins of the Doctrine of the Incarnation [2nd ed.; 

London: SCM Press, 1989], 77); „Daß man bisher in Qumran wohl Fragmente der vier übrigen 

Teile des äth Hen, aber keines aus den Bilderreden gefunden hat, macht zwar nicht ihren jüdischen 

Ursprung, wohl aber ihre Verbreitung in Jesu Tagen fraglich.“ (Leonhard Goppelt, Theologie des 

Neuen Testaments, 2 Bd. [3. Auflage, UTB 850; Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht Verlag, 

1978], 1:231–232 pozn. 14). 

214 James H. Charlesworth, „The Date and Provenience of the Parables of Enoch,“ in D. L. Bock, J. 

H. Charlesworth (ed.), Parables of Enoch: A Paradigm Shift (London: T&T Clark, 2013), 37–57, 

zde 43–44.  

215 Flusserův argument zmiňují Jonas C. Greenfield – Michael E. Stone, „The Enochic Pentateuch 

and the Date of the Similitudes,“ HTR 70 (1977), 56. 
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chvály než měsíc.216 Jiný argument uvádějí Gabriele Boccaccini a Nickelsburg, 

kteří míní, že kumránská komunita představuje jakousi vydělenou (nebo přímo 

odloučenou) odnož henochovské tradice, odlišnou od té, která je odpovědná za 

PH. Tento argument dokládají recepcí Knihy strážců jak vně kumránské 

komunity, tak i mimo ni. Domnívají se, že existovaly dva samostatné proudy 

vycházející ze společného základu.217 Přestože jde o zajímavou představu, nejde o 

nic jiného než domněnku, kterou nelze potvrdit. Boccacciniho výklad 

intelektuálních dějin raného judaismu jakožto dějin působení henochovského 

mýtu z Knihy strážců byl opakovaně zpochybněn a prokázán jako 

zjednodušující.218 Pokud by si Boccaccini za „generativní ideu“ vzal jiný motiv 

nebo téma, tyto dějiny by vypadaly odlišně.219 Toto vysvětlení tedy nestojí na 

pevných základech. 

Naopak se domnívám, že nejdůležitějším pozorováním pro otázku absence PH v 

Kumránu zůstává fakt, že mezi dochovanými svitky od Mrtvého moře chybí 

 

216 George W. E. Nickelsburg, „The Parables of Enoch and the Manuscripts from Qumran,“ in E. 

F. Mason (ed.), The Teacher for all Generations. Essays in Honor of James C. VanderKam. 2 sv. 

(Leiden: Brill, 2012), 655–658, zde 658.  

217 Boccaccini vidí tyto dva proudy v polemickém vztahu ohledně otázek svobodní vůle a původu 

zla, viz Gabriele Boccaccini, Beyond the Essene Hypothesis. The Parting of the Ways between 

Qumran and Enochic Judaisim (Grand Rapids: Eerdmans, 1998), 144–149. Nickelsburg je však 

nestaví do ostrého protikladu, viz Nickelsburg, „The Parables of Enoch,“ 658–668. 

218 Viz polemické články ze sborníku Gabrile Boccaccini (ed.), Enoch and Qumran Origins: New 

Light on a Forgotten Connection (Grand Rapids: Eerdmans, 2005): David W. Suter, „Theodicy 

and the Problem of the „Intimate Enemy“,“ 329–335; Annette Y. Reed, „Interrogating „Enochic 

Judaism“: 1 Enoch as Evidence for Intellectual History, Social Realities, and Literary Tradition,“ 

336–344; John C. Reeves, „Complicating the Notion of an „Enochic Judaism“,“ 373–383. Viz i John 

J. Collins, „‘Enochic Judaism‘ and the Sect of the Dead Sea Scrolls,“ in G. Boccaccini – J. J. Collins 

(ed.), The Early Enoch Literature (Leiden: Brill, 2007), 283–299. 

219 Eibert J. C. Tigchelaar, „Gabriele Boccaccini, Beyond the Essene Hypothesis. The Parting of the 

Ways between Qumran and Enochic Judaisim,“ JSJ 31/3 (2000), 308–311. 
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jakékoliv apokryfní nebo pseudepigrafní texty, které vznikly přibližně po roce 100 

př. n. l. Chybí třeba knihy: 1Mak, 2Mak, Júd, dodatky k Danielovi, ŽŠal a ZMoj.220 

V této perspektivě by pak přítomnost PH v Kumránu byla spíše překvapivá a 

výjimečná.  

 

1.4.2. Literární vztahy 

Další důležitou oblastí při snaze o datování jakéhokoliv textu je zkoumání jeho 

literárních vztahů. PH vykazují znalost mnoha biblických knih, avšak pro datování 

jsou zajímavé především ty nejmladší z nich, tedy kniha Daniel a nejspíše i kniha 

Sírachovec.  

V případě knihy Daniel je literární vliv docela jednoznačně patrný kvůli již 

zmíněné postavě Syna člověka a božského epiteta Hlavy dnů, která je specifickou 

podobou epiteta Stařec dnů z Da 7. První výskyt těchto dvou postav se objevuje 

v 46. kap., jež je bezpochyby závislá na popisu v Dan 7,9–14: 

Uviděl jsem tam jednoho, jenž měl hlavu dnů a jeho hlava byla bílá jako vlna. A s 

ním byla ještě jiný, jehož tvář měla podobu lidskou a byla plná dobroty, jako tvář 

svatých andělů. A zeptal jsem se jednoho ze svatých andělů, který mě doprovázel a 

ukazoval mi všechny skryté věci, na toho Syna člověka, kdo to je, odkud přišel a proč 

jde spolu s Hlavou dnů. (46,1–2) 

Další texty, které jednoznačně vykazují danielovskou předlohu, nacházíme v 1Hen 

47,3; 48,2; 55,1; 60,2; 70,10–14.221 

 

220 John J. Collins, „Apocrypha and Pseudepigrapha,“ in EDSS, 1:35–39. 

221 James C. VanderKam, „Daniel 7 in the Similitudes of Enoch (1 Enoch 37-71),“ in Ch. Hempel 

– J. M. Lieu (ed.), Biblical Traditions in Transmission: Essays in Honour of Michael A. Knibb, 

JSJSup 111 (Leiden: Brill, 2006), 291–307. 
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Znalost knihy Sírachovec není tak jednoznačná, avšak většina badatelů se přesto 

shoduje na tom, že 1Hen 42 obsahuje jakousi formu polemiky se Sír 24. V obou 

případech jde o poetický text o personalizované Moudrosti, jež sestoupila na zem, 

aby si na ní hledala místo k bydlení. V případě PH toto místo nenachází a navrací 

se do nebes k pobytu mezi anděly. Místo ní vychází na toulky Pošetilost, která 

naopak místo mezi lidmi nachází, i když je nehledala. V knize Sírachovec 

Moudrost také sestupuje, avšak v tomto případě nachází své místo spočinutí mezi 

lidmi, konkrétně v Jeruzalémě.222 Pokud bychom chtěli v PH vidět polemiku 

s touto starší knihou a starší představou o Moudrosti, pak by nejspíš poetická 

báseň z kap. 42 naznačovala, že moudrost nepochází z Tóry (se kterou je nakonec 

Moudrost v Sír ztotožněna), ale z nebeských zjevení.  

Pokud jde o texty, které vykazují známky toho, že by snad naopak mohly PH znát, 

dostáváme se na ještě více hypotetickou rovinu. Nejpřesvědčivějším případem je 

Matoušovo evangelium, ve kterém opakovaně nacházíme zmínky o „trůnu jeho 

slávy“ ve spojitosti s postavou Syna člověka (19,28; 25,31), které by mohly přebírat 

tento tuto frázi v tomto kontextu právě z PH (srov. např. 1Hen 45,3; 51,3; 55,3; 

61,8; 62,2). Další možné paralely se nacházejí ve výkladu k podobenství o plevelu 

na poli (Mt 13,36–43) a v popisu posledního soudu (25,31–46). Všechny tyto 

podobnosti se přitom vyskytují v perikopách, které jsou výrazně přepracované 

matoušovskou redakcí, anebo jde přímo o matoušovskou speciální látku.223 Různí 

autoři se s větším či menším úspěchem pokoušeli demonstrovat vliv PH i na jiné 

 

222 Viz Martin Ebner, „Wo findet die Weisheit ihren Ort? Weisheitskonzepte in Konkurrenz,“ in 

M. Fassnacht – A. Leinhäupt-Wilke – S. Lücking (ed.), Die Weisheit-Ursprünge und Rezeption: 

Festschrift für Karl Löning zum 65. Geburtstag (Münster: Aschendorff, 2003), 79–103. 

223 Tímto vztahem se důkladně zabýval Leslie W. Walck, The Son of Man in the Parables of Enoch 

and in Matthew (London: T&T Clark, 2011). Viz také Grant Macaskill, „Matthew and the Parables 

of Enoch,“ in D. L. Bock, J. H. Charlesworth (ed.), Parables of Enoch: A Paradigm Shift (London: 

T&T Clark, 2013), 218–230. 
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raně křesťanské texty, avšak domnívám se, že jde o paralely spíše málo svědčící o 

přímém vlivu, snad s výjimkou knihy Zjevení.224  

 

1.4.3. Historické reference 

Tradičním zdrojem informací pro dataci textu jsou různé historické narážky. 

Jistým problémem v případě PH je to, že jde o text pseudepigrafní, a tedy že 

historické reference k autorovy přítomnosti jsou přinejlepším kryptické. Přesto se 

v rámci moderního studia tohoto textu autoři opakovaně soustředili na dva texty, 

které nejspíše odkazují k historickým událostem. První z nich popisuje 

eschatologickou bitvu a nachází se v 1Hen 56,5–7:225 

5 V oněch dnech se andělé shromáždí a vrhnou se k východu, proti Parthům a 

Médům. Vyburcují krále a sestoupí na ně duch neklidu a vyburcují je z jejich 

trůnů, aby vyšli jako lvi ze svých nor a hladoví vlci ze svých brlohů. 6 Vzhůru 

povstanou a pošlapou zemi jeho vyvolených a země jeho vyvolených se bude před 

nimi prostírat jako mlat a cesta. 7 Avšak město mých spravedlivých bude pro jejich 

koně překážkou a oni se dají do boje mezi sebou. Jejich pravice zakročí mocně 

proti nim samotným. Muž nebude znát svého bratra ani syn svého otce či svoji 

 

224 Viz třeba Adela Y. Collins, „The Secret Son of Man in the Parables of Enoch and the Gospel of 

Mark: A Response to Leslie Walck,“ in G. Boccaccini (ed.), Enoch and the Messiah Son of Man: 

Revisiting the Book of Parables (Grand Rapids: Eerdmans, 2007), 338–342; Adela Y. Collins, „The 

Son of Man Tradition and the Book of Revelation,“ in J. H. Charlesworth (ed.), The Messiah: 

Developments in Earliest Judaism and Christianity (Minneapolis: Fortress Press, 1992), 536–568; 

Loren T. Stuckenbruck, The Myth of the Rebellious Angels (Tübingen: Mohr Siebeck, 2014), 281–

325; Francis J. Moloney, „The Parables of Enoch and Johannine Son of Man,“ in D. L. Bock, J. H. 

Charlesworth (ed.), Parables of Enoch: A Paradigm Shift (London: T&T Clark, 2013), 269–293. 

225 V této části namnoze opakuji, co jsem napsal v Cielontko, „Doba vzniku,“ 71–73. 
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matku; až do doby, než množství těl jimi usmrcených dosáhne vrcholu a potrestat 

je už bude zbytečné. 

V této části jsou zmínění Parthové a Médové vnikající do Palestiny, kteří ale 

nakonec neuspějí ve svém tažení na Jeruzalém a pozabíjí se navzájem. Většina 

badatelů počínaje již Laurencem se domnívá, že by tato událost mohla odrážet 

parthskou invazi z roku 40 př. n. l., kterou popisuje Josephus Flavius.226 Ten 

popisuje výpravu parthské armády vedené Pecorem a Barzafranem. V onom čase 

v Judsku probíhala občanská válka mezi Antigonem II. a Hyrkánem II. Parthská 

armáda, s níž spolupracoval Antigonos za účelem převzetí moci nad Judskem, 

dorazila k Jeruzalému a město vyrabovala. Jeruzalém byl chráněn Herodem 

(později Velikým), jeho bratrem Fasaelem a již zmiňovaným Hyrkánem. Parthové 

po vniknutí do města zajali Fasaela i Hyrkána, avšak Herodes jim unikl do Masady. 

Josephus ještě zmiňuje, že Parthové po vyplenění Jeruzaléma zpustošili zemi a 

zničili město Marisa. Nakonec ustanovili Antigona králem a Hyrkána odvlekli do 

Parthie.227 V reakci na tyto události ustanovil římský senát Heroda králem Judska 

a také ho pověřil znovuzískáním Jeruzaléma.228 Historičnost parthské invaze 

dokládají i archeologické nálezy.229 

 

226 Např. Laurence, The Book of Enoch, xxix–xxx; Sjöberg, Der Menschensohn, 38–39; Chialà, 

Libro delle parabole, 75–77; Matthew Black, „The Composition, Character, and Date of the Second 

Vision of Enoch,” in M. Brecht (ed.), Text – Wort – Glaube. Studien zur Überlieferung, 

Interpretation und Autorisierung Biblischer Texte. Kurt Aland gewidmet (Berlin – New York: de 

Gruyter, 1980), 19–30, zde 27–28; Nickelsburg, 1 Enoch 2, 58–60. 

227 Ant. 14,344–364 a Bel. 1,253–273. 

228 Bel. 1,282–285. 

229 Viz Charlesworth, „Date and Provenience,“ 47, pozn. 32. 
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Problém identifikace 1Hen 56,5–7 s parthskou invazí je v tom, že tento text tak 

úplně neodpovídá události, kterou popisuje Josephus.230 Text PH se sice zmiňuje 

o Parthech, o jejich vjezdu do Palestiny i o Jeruzalémě, avšak na rozdíl od události 

z roku 40 př. n. l. Parthové v PH Jeruzalém nedobudou. Další záhadou je spojení 

Parthů s Médy. Médové byli skutečně vazalové Parthů v době parthské invaze, ale 

v Josephově podání se nikde neobjevují. Přesto si zmínka Parthů a Médů zaslouží 

pozornost, protože jde o jediné použití známých vlastních jmen v PH. Je důležité 

vzít v úvahu, že tato zmínka se objevuje v eschatologickém kontextu. Nejspíše tedy 

tato scéna není historickou narážkou v tom smyslu, že by autor přímo, i když 

krypticky, referoval o historické události.231 Na druhou stranu však zmínka Parthů 

a Médů dává smysl jenom za předpokladu, že v paměti adresátů byla jejich hrozba 

stále živým traumatem. Parthská invaze z roku 40 př. n. l. je proto vhodným 

kandidátem pro takovou vzpomínku, protože mezi lety 38 př. n. l. a 227 n. l. mezi 

Parthy a obyvateli Palestiny žádný konflikt nebyl.232 Domnívám se, že zkušenost 

s invazí Parthů a Médů z roku 40 př. n. l. zanechala v obyvatelích Palestiny i 

Jeruzaléma hluboké trauma. Zároveň mohli lidé (a především autor PH) dávat 

Parthům za vinu to, že jejich intervence odstartovala dění, které vedlo k nástupu 

Herodovců na trůn. To, že se v rámci popisu eschatologických dějů objevuje scéna, 

 

230 Toto vedlo některé autory k tomu, že za popisem PH hledali jiné události, ve kterých figurovali 

Parthové v Judsku. Hindley viděl přesnější paralelu v Trajanově tažení proti Parthům z let 113–117 

n.l., tak Clifford J. Hindley, „Towards a Date for the Similitudes of Enoch: An Historical 

Approach,“ NTS 14 (1967), 557–565. Bampfylde na druhé straně hledal paralely v dřívějších 

událostech parthských dějin a upozornil na první parthskou invazi z let 51–50 př. n.l. jako 

vhodnějšího kandidáta. Tak Gillian Bampfylde, „The Similitudes of Enoch: Historical Allusions,“ 

JSJ 15 (1984), 9–31. Tyto pokusy však obnášejí ještě více nesrovnalostí než zmiňovaná invaze z let 

40. př. n. l.  

231 Jak správně tvrdí Erho, viz Ted M. Erho, „Historical-Allusional Dating of the Similitudes of 

Enoch,“ JBL 130 (2011), 496–497 

232 Bampfylde, „Similitudes of Enoch,“ 26. 
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v níž andělé vyburcují krále Parthů a Médů, aby si zopakovali invazi do Palestiny 

a znovu se pokusili dobít Jeruzalém, avšak tentokrát se místo vítězství sami 

pozabíjí (srov. 2Kr 19,35–37), je zvláštní. Domnívám se, že zapojením temného 

osudu Parthů a Médů do eschatologických událostí se vyjadřuje jakési zúčtování 

s těmito národy, pro jejich „hříchy“ spojené s jejich dřívější invazí (viz §5.3.3.).233 

Nickelsburg také poukazuje na to, že párová konstrukce Parthů a Médů může být 

snahou o imitaci mytologické dvojice nepřátel Goga a Magoga v duchu prorocké 

tradice jako Ez 38–39; Za 12,1–9; 14,1–3; Zj 20,7–10.234 S ohledem na řečené je 

tedy pravděpodobné, že PH vznikla někdy v období po roce 40 př. n. l., avšak ne 

o mnoho později, protože pro adresáty musela být vzpomínka na Parthy a Médy 

ještě živá. 

Druhý text, který nejspíše popisuje historickou událost, je 1Hen 67,8–13, kterému 

jsem se již věnoval výše (viz §1.4.1.). Jak bylo již řečeno, tato vize nejspíše popisuje 

návštěvu Heroda Velikého v lázních v Kallirrhoé na pobřeží Mrtvého moře, o které 

psal na dvou místech Josephus Flavius.235 V Josephově vyprávění se přitom 

opakovaně objevuje chápání Herodovy nemoci jako Božího trestu.236 Tato pasáž 

tak nejspíše ironicky komentuje snahu o vyléčení již Bohem odsouzeného 

Heroda.237 Jak jsem již ukázal výše, tento text je součástí noemovské redakce, a 

 

233 Black se domnívá, že andělské vyburcování Parthů a Médů mělo sloužit k tomu, aby přišli 

porazit římské okupanty, tj. snad Herodovce, viz Black, Book of Enoch, 221. 

234 Nickelsburg, 1 Enoch 2, 211; tyto intertextuální vztahy poprvé popsal již Dillmann, Das Buch 

Henoch, 174. 

235 Bel. 1.656–657; Ant. 17.168–172. 

236 Např. Ant. 15.65–87; 207–246; 219; 319–322. 

237 Viz také zmínky o nemoci jako Božím trestu v pasážích o Herodově návštěvě Kallirrhoé: Ant. 

17.168 a Bel. 1.656, kde je Herodův trest také ve vztahu k jeho žádostivosti stejně jako v PH. 
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tedy i tato „druhotná“ vrstva PH nejspíše pochází z období na přelomu 

letopočtu.238  

Konečně je pro datování PH nemálo důležitá i absence jakéhokoliv odkazu k jiné 

důležité historické události, totiž pádu Jeruzaléma v roce 70 n. l. Tato tragická 

událost se zásadním způsobem zapsala do dějin Židů a způsobené trauma je 

jednoznačně patrné i z literatury, která vznikla v dekádách po ní. Všechny nám 

známé židovské apokalyptické texty, které vznikly v tomto období, tuto událost 

nejenom odrážejí, ale činí ji ústředním tématem. Konkrétně jde o apokalypsy: 2. 

kniha Báruchova, 4. kniha Ezdrášova a Zjevení Abrahamovo.239 V PH však 

nenacházíme na tuto událost žádnou narážku ani její ozvěnu, a proto se lze 

domnívat, že tento text vznikl buď za dlouho po ní, nebo ještě před ní. Na základě 

ostatních indicií se pak zdá být pravděpodobnější datování do doby před pádem 

Jeruzaléma.  

 

1.4.4. Některé další motivy 

Mezi další, spíše doplňující argumenty pro diskusi o datování můžeme zařadit 

některé náboženské představy, které PH sdílejí s jinými židovskými texty období 

druhého chrámu, jež lze lépe datovat. Různé představy se přirozeně v čase vyvíjejí, 

a proto je podnětné umístit konkrétní podobu určité představy do diachronní 

perspektivy. Samozřejmě nelze předpokládat pouze lineární vývoj, něco málo však 

může napovědět, když se konkrétní podoba určité představy, jež je doložena v PH, 

objevuje i v jiných datovatelných pramenech, nebo případně když víme, že tato 

 

238 Piovanelli poukazuje na to, že tato redakce nenaznačuje, že by Herodes byl již mrtvý, což by 

znamenalo, že text vznikl někdy mezi touto jeho návštěvou a smrtí, tj. v roce 4 př. n.l. Piovanelli, 

„A Testimony for the Kings,“ 375–376. 

239 Viz Nickelsburg, Jewish Literature, 270–288. 
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forma představy časem z nějakých důvodů zanikla. Takový argument tedy platí 

spíše jako argument podpůrný.  

První taková představa je pojetí nebeské svatyně. Standardní představa nebes v SZ 

vychází z představ velkých kultur Mezopotámie a Egypta. Přestože ve SZ 

nenacházíme jednolitý koncept nebes, příslušné texty obsahují některé společné 

prvky. Nebesa jsou součástí třípatrového modelu kosmu, v němž je od země 

odděluje pevná klenba (רקיע). V rámci tohoto kosmu jsou nebesa sídlem bohů, 

v rámci monoteistické představy pak Boha a jeho nebeského zástupu/andělů. 

Různé popisy těchto nebes zdůrazňují nepředstavitelnou rozsáhlost tohoto 

„prostoru“.240 V tomto smyslu je nejspíše vhodné rozumět i výrazům jako „nebesa 

nebes“ ( השמים שמי ; např. Ž 148,4) nebo dokonce „nebesa a nebesa nebes“ (השמים 

 ,Neh 9,6; 2Pa 2,5; 6,18).241 Tradiční součástí nebes je i nebeská svatyně ;ושמי  השמים

která má podobu trůnní místnosti, v níž Bůh předsedá nebeským zástupům (např. 

2Kr 22,19–22; Ž 82,1–2.6–7). Tato svatyně představuje Boží palác, tedy místo jeho 

přebývání. Zároveň je svatyně na zemi odrazem nebeské předlohy, čemuž 

napovídá i užití slova היכל jak pro světské paláce králů (např. 1Kr 21,1), tak pro 

nebeskou (např. Iz 6,1) i pozemskou svatyni Hospodina (např. 2Kr 18,16).242 

Podle příběhu z Ex 25–31 a 35–40, Mojžíš stavěl stan setkávání ( משכן) podle 

nebeské předlohy. Není tedy překvapivé, že popis nebeského chrámu v raně 

židovské literatuře často odpovídá architektonickým rozvrhům pozemských 

svatyň v Izraeli. Michael Mach ve své studii poukazuje na to, že zničení Jeruzaléma 

v roce 70 zásadně ovlivnilo i představu nebeského chrámu v apokalyptických 

 

240 Blíže k sz kosmologii v kontextu blízkovýchodního myšlení viz Edward J. Wright, The Early 

History of Heaven (Oxford: Oxford University Press, 2000), 52–97; John H. Walton, Ancient Near 

Eastern Thought and the Old Testament. Introducing the Conceptual World of the Hebrew Bible 

(2. vyd.; Grand Rapids: Baker Academic, 2018), 131–170. 

241 Wright, Early History of Heaven, 54–56. 

242 Wright, Early History of Heaven, 72–85.  
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vizích. Po této katastrofě již představa nebeského chrámu není navázána na 

dvoukomorovou architekturu jeruzalémského chrámu, ale postupně se prosazuje 

model symbolických vícepatrových konstrukcí nebes pocházejících z řecko-římské 

kosmologie.243 Vize nebeské svatyně v PH (71,5–8) obsahuje jednoznačně „starší 

model“, který je závislý na architektuře jeruzalémského chrámu. Autor PH se 

v tomto popisu nejspíše inspiroval již zmíněnou kap. 14 Knihy strážců. Lze se však 

domnívat, že použití tohoto modelu muselo ještě být v jeho době relevantní, a 

proto se zdá být smysluplný původ textu před rokem 70.  

Druhá představa, která může napomoct s datováním PH, je představa vzkříšení 

jakožto „vydání zpět“ mrtvých, jak ji nacházíme v 51,1: 

1 V těch dnech pak země vydá zpět to, co jí bylo svěřeno; podsvětí vydá zpět to, co 

přijalo, a nicota vydá zpět, co dluží. 

Jak důkladně vysledoval Richard Bauckham, v jistém období – převažně v 1. stol. 

n. l. – se představa vzkříšení začíná vyjadřovat specifickým obrazem „vydání zpět“ 

mrtvých. Standardní podoba tohoto obrazu obsahuje tři „navrácení“, která jsou 

někdy uspořádána do následujícího schématu: (a) obecné navrácení zesnulých; (b) 

navrácení kostí/těla; (c) navrácení ducha/duše. Objevují se však mírné variace, 

jako příklady lze uvést následující texty:244 

„Země vydá (lat. reddet) ty, kdo v ní spí, a prach ty, kdo v něm přebývají v mlčení; a 

zásobárny vydají (reddent) zpět duše těch, kdo jim byli svěřeni.“ (4Ezd 7,32)  

 

243 Michael Mach, „From Apocalypticism to Early Jewish Mysticism?“ in J. J. Collins (ed.), The 

Encyclopedia of Apocalypticism. The Origins of Apocalypticism in Judaism and Christianity (New 

York: Continuum, 1999), 229–264 (především 242).  

244 Richard Bauckham, „Resurrection as Giving Back the Dead,“ in R. Bauckham, The Fate of the 

Dead. Studies on the Jewish and Christian Apocalypses (Leiden: Brill, 1998), 269–289, příklady 

uvádí na str. 271–275. Bauckham celkově uvádí až 17 příkladů tohoto vyjádření.  
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„Jistě navrátí (syr. ܡܦܢܝܐ ܡܦܢܝܘ  mpannāyu mpannā) tehdy země mrtvé, které přijala, 

aby je uchovala; a nic nezmění na jejich podobě, ale navrátí (ܡܦܢܝܐ mpannā) je tak, 

jak je přijala, a dá jim povstat tak, jak jsem jí je odevzdal“ (2Bar 50,2)  

„A oživím mrtvé a pozvednu ze země ty, co spí, a peklo vydá zpátky (lat. reddet), co 

dluží, a podsvětí obnoví to, co nabylo.“ (Pseudo-Filón, Liber antiquitatum biblicarum 

3,10) 

„Moře vydalo (ἔδωκεν) své mrtvé, i smrt a její říše vydaly (ἔδωκαν) své mrtvé, a všichni 

byli souzeni podle svých činů“ (Zj 20,13)  

„A on poručí peklu, aby otevřelo své závory z adamantu a vydalo (et. ያገብኡ yāgabˀu) 

všechno, co je v něm jeho. A divokým zvířatům a ptákům poručí, aby vydali (ያገብእ 

yāgabˀǝ) všechno maso, které pozřeli, neboť chce, aby lidé byli (opět) viditelní“ (ZjPt 

4,3–4) 

Lexikálně jde ve většině případech o tvary řeckého δίδωμι.245 Jistá volnost v 

konkrétních textech napovídá, že jednotlivé tradice nejsou výsledkem literárních 

vztahů a pokud ano, tak značně komplikovaných. Podstatné však je, že tyto 

příklady svědčí o celkem ustálené představě spojené se vzkříšením, přičemž 

uvedené texty pocházejí z prvních dvou století n. l.246 V kontextu naší diskuse jde 

tedy o podružný argument, který však dotváří celkovou mozaiku svědčící o stáří 

PH.  

 

1.4.5. Shrnutí diskuse o datování a možný kontext vzniku 

Z uvedených argumentů je vidět, že PH vznikla téměř jistě někdy v období mezi 

lety 40 př. n. l. (parthská invaze) a 70 n. l. (pád Jeruzaléma). Jak bylo řečeno i 

v úvodu do této diskuse, datování v tomto období je akceptováno většinou 

současných badatelů. Pokud bychom připustili, že 67,8–13 reflektuje návštěvu 

 

245 Tak např. etiopské sloveso ገበአ gabaˀa překládá δίδωμι třeba v etiopském překladu Mt 27,3 a Zj 

20,13. Stejné sloveso je i v ZjPt 4,3–4. Dillmann, Lexicon, 1170. 

246 Bauckham, „Resurrection,“ 277. 
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Heroda Velikého v lázních v Callirrhoe na pobřeží Mrtvého moře, o které psal i 

Josephus Flavius, tak se tento interval omezí do doby kolem přelomu letopočtu. 

V tom případě by PH mohla odrážet dobu vlády Heroda Velikého v Judeji.247  

Domnívám se, že historický, společenský a politický kontext Herodovy vlády je 

plausibilním pro situaci, kterou PH odrážejí.248 V PH opakovaně nacházíme popis 

situace útlaku od vládnoucí politické elity. Tento útlak se popisuje jako 

pronásledování, vykořisťování i zabíjení (46,8; 47,2; 53,2.7; 62,11). Jsou za něj 

odpovědní „králové, mocní, (vyvýšení) a (ti, kteří ovládají zemi)“.249 Tímto 

označením se míní nejspíše kolektivní politická moc nebo systém moci (viz 

§2.4.4.).250 Může tedy zahrnovat Heroda, jeho královský dvůr i s jeho 

administrativou.251 V PH se dozvídáme, že tito králové a mocní se spoléhají na své 

bohatství (46,7; 52,7), uctívají modly (46,7) a odmítají se podrobit Pánu duchů 

(46,5; 63,4–7), spoléhají se na sílu zbraní (52,8) a vlastnění země (38,4; 48,8; 62; 

63,1; 67). David Suter na základě zmínky o uctívaní model ztotožnil tyto politické 

odpůrce s Římskou říší, a především s pokusem císaře Caliguly ustanovit 

 

247 Viz hodnocení Paola Sacchiho na zasedání the Enoch Seminar v Camaldoli: "In sum, we may 

observe that those scholars who have directly addressed the problem of dating the Parables all 

agree on a date around the time of Herod" v Paolo Sacchi, „The 2005 Camaldoli Seminar on the 

Parables of Enoch: Summary and Prospects for Future Research,“ in G. Boccaccini (ed.), Enoch 

and the Messiah Son of Man: Revisiting the Book of Parables (Grand Rapids: Eerdmans, 2007), 

499–512, cit. 510. 

248 Zde vycházím z Cielontko, „Doba vzniku,“ 75–83.  

249 Jde o kolektivní označení, které se ale vyskytuje v různých obměnách. Citované označení 

pochází z 67,8 a jde o nejdelší popis. Viz také 38,4.5; 46,4–6; 48,8; 53,5; 54,2; 55,4; 62,1–9; 63,1 a 

67,12. 

250 Nickelsburg upozorňuje, že nejde o konkrétní úřady výkonné moci, jako jsou správci nebo 

velitelé, protože pro ně má etiopština samostatnou terminologii. Nickelsburg, 1 Enoch 2, 103–106. 

251 Viz důkladnou studii o Herodově královském dvoře v Samuel Rocca, Herod's Judea: A 

Mediterranean State in the Classic World (Eugene: Wipf & Stock, 2015), 72–126. 
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v Jeruzalémě císařský kult.252 Toto není nutné, protože i Herodes byl obviňován 

z vytváření model (Ant. 15.267-291; 17.149-167; Bel. 1.647-655), a zároveň nic 

v PH nenaznačuje, že by utlačovatelé museli být „cizinci“.253 Naopak z vyprávění 

Josepha Flavia i současného historického bádání o Herodovi a jeho vládě lze docela 

dobře doložit paralely jak k útlaku zmiňovanému v PH, tak i k excesům, z nichž 

jsou „králové a mocní“ obviňováni. Herodes měl opakovaně konflikty především 

s náboženskými představiteli, kteří mu vyčítali jeho nedostatečnou citlivost pro 

židovské zvyky a tradice, ale také jeho agresivní, ba až likvidační politiku vůči 

vyšším vrstvám, které mu nebyly loajální. Tak třeba vládnoucí třídu spojenou s 

Hasmoneovci popravil nebo jim zabral jejich majetky.254 Když nabyl dojmu, že ho 

ohrožují členové jeho vlastní rodiny, nerozpakoval se dát je uvěznit nebo rovnou 

popravit. Velekněze dosazoval z kněží patřících do jeho rodiny, anebo je povolával 

z babylonské nebo egyptské diaspory. Většinu velekněžích odvolal předčasně a 

nahradil někým jiným. Vyhýbal se především ustanovování kněží z vlivných 

jeruzalémských rodin.255 Podobný obraz Heroda obsahuje i text Nanebevzetí 

Mojžíšovo: 

A po nich nastoupí prchlivý král, který nebude z kněžského rodu, člověk pošetilý a 

hrubý. Bude o nich rozhodovat tak, jak si zaslouží. Jejich předáky vyhladí mečem a 

jejich těla dá pohřbít na neznámých místech, aby nikdo nevěděl, kde jejich těla jsou. 

Pozabíjí staré i mladé a neušetří nikoho. Tehdy z něho budou mít ve své zemi 

 

252 David W. Suter, Tradition and Composition in the Parables of Enoch (Missoula: Scholars Press, 

1979), 29–32. Podobně Black píše: „Those who possess the earth, i.e. the foreign oppressors of 

Israel…“ Black, Book of Enoch, 195. 

253 Jak dokládá Regev, Herodes se jako král Judeje inspiroval především v římském světě, a 

v důsledku toho se prezentace jeho vlády v mnohém odlišovala od panování jiných 

blízkovýchodních helenistických králů. Viz Eyal Regev, „Herod’s Jewish Ideology Facing 

Romanization: On Intermarriage, Ritual Baths, and Speeches,” JQR 100/2 (2010), 197–222. 

254 Rocca, Herod's Judea, 209. 

255 Viz Peter Richardson – Amy Marie Fischer, Herod: King of the Jews and Friend of the Romans 

(2. vyd.; London – New York: Routledge, 2018), 332–337. 



 

 

91 

 

bolestnou hrůzu. A bude o nich rozhodovat tak, jak činili Egypťané, po třiačtyřicet 

let a bude je trestat. (NMojž 6,2–6)256 

Přesto je nutné zdůraznit, že tento obraz Heroda není spravedlivý a historicky 

přesný, docela dobře však vystihuje, jak ho vnímali jeho oponenti především 

z náboženských a politických kruhů. Běžný lid Heroda vnímal nejspíše pozitivně, 

čemuž napomohlo i to, že v časech, kdy bylo Judsko zmítáno hladomorem, 

zabezpečil na vlastní náklady jídlo, a lidu odpustil daně.257 Jak také poznamenává 

Rocca, Herodovy rozsáhlé stavební aktivity přinesly dobře placenou práci 

desítkám tisícům dělníkům, kteří tímto způsobem mohli získat peníze i na menší 

pozemky.258 Konečně rovněž megalomanský projekt přebudování jeruzalémského 

chrámu i dalších oblastí se setkal s přízní lidu.259 Současné bádání také koriguje 

starší představu ohledně Herodovy finanční politiky a daňového zatížení.260 

 

256 Překlad: Šimandl, „Nanebevzetí Mojžíšovo,“ 145–146. Text Nanebevzetí Mojžíšova (také 

nazýváného Závěť Mojžíšova) pochází v první redakci nejspíše z období makabejského povstání. 

Pozdější redakce (především kap. 6–7, z těchto kapitol je i citovaný text) prozrazuje snahu 

aktualizovat obsah tohoto textu s ohledem na období vlády Heroda a jeho následovníků. Viz 

Nickelsburg, Jewish Literature, 74–75, 247–248. 

257 Tak v letech 25–24 př. n. l. a 20–19 př. n. l. (viz Ant. 15.299–316; 365). Daně svému lidu odpustil 

i v roce 14 př. n. l. (Ant. 16,65). Při příležitosti prvního zmiňovaného hladomoru Herodes dokonce 

roztavil zlatou a stříbrnou výzdobu ze svých paláců, aby mohl zaplatit za jídlo pro obyvatele, což 

bylo veřejně viditelnou demonstrací jeho ochrany. 

258 K Herodovu sociálnímu programu viz Rocca, Herod's Judea, 210–213. 

259 Důležitou součástí Herodovy politiky v Judeji byla i jeho sebeprezentace jakožto krále po vzoru 

Šalomouna, viz Rocca, Herod's Judea, 22–29; Adam K. Marshak, The Many Faces of Herod the 

Great (Grand Rapids: Eerdmans, 2015), 279–284. 

260 Klasickou studií reprezentující starší bádání je Shimon Applebaum, „Economic Life in 

Palestine,“ in S. Safrai, S. M. Stern (ed.), The Jewish People in the First Century, 2 sv. (Assen: Van 

Gorcum, 1976), 2:631–700. Z novějších studií viz Fabian E. Udoh, To Caesar What is Caesar's: 

Tribute, Taxes, and Imperial Administration In Early Roman Palestine (63 B.C.E-70 C.E.) 

 



 

 

92 

 

Zatímco v prvních letech své vlády (cca 37–30 př. n. l.) byl skutečně nucen zavést 

daně i pro kněží a vyšší vrstvy, protože neměl dostatek přijmu od běžného lidu, 

v pozdějších dobách i díky přízni císaře Augusta získal nová rozsáhlá území261 a 

dokonce byl osvobozen od placení daní Římu.262 Jeho příjem tedy výrazně narostl 

a daňové zatížení obyčejných lidí spíše klesalo. Dřívější představa Heroda jakožto 

vykořisťovatele má své opodstatnění jenom v první dekádě jeho vlády, což však 

neznamená, že tato kritika nezůstala v „arsenálu“ jeho oponentů i v pozdější době. 

Také to samozřejmě neznamená, že vůči těmto oponentům nebyl krutý po celou 

dobu své vlády. 

Pokud tedy PH zasadíme do tohoto kontextu, je možné, že v nich nacházíme další 

kritický hlas vůči Herodovi. Leslie Walck ve své analýze sociálního postavení 

implikovaného autora PH uvádí, že se nejspíše jednalo o vzdělaného písaře, který 

se dobře orientoval v židovské kultuře, literatuře i dobových diskusích a byl znalý 

jeruzalémského prostředí.263 Lze se tedy domnívat, že PH představují marginální 

reakci na politickou, společenskou a náboženskou situaci v Herodově době, kterou 

lze v jisté míře přirovnat k reakci kumránské komunity na politiku hasmoneovské 

dynastie. Jde tedy o konkrétní perspektivu, která se samozřejmě může různit od 

percepce běžného lidu nebo i jiných soudobých elit.  

 

(Providence: Brown Judaic Studies, 2005), 113–206; Rocca, Herod's Judea, 197–248; Emilio Gabba, 

„The Social and Economic History of Palestine 63 BCE-70 CE,” in W. Horbury, W. D. Davies, J. 

Sturdy (ed.), The Cambridge History of Judaism III: The Early Roman Period (Cambridge, 

Cambridge University Press, 1999), 94–167. 

261 Nejdříve to byly oblasti Gadary, Hippa a Samaří, včetně přímořských měst Anthedon, Gaza a 

budoucí Caesarea Maritima. Později Herodovi císař Augustus přidělil kontrolu nad Trachonitidou, 

Bitynií, Auranitidou (v roce 27 př. n. l.), Ulathou a Paniasem (v roce 20 př. n. l.). 

262 Gabba, „The Social and Economic History,” 121. 

263 Walck, Son of Man, 49. 
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Souhrnem tedy míním, že PH vznikla určitě v době mezi lety 40 př. n. l. – 70 n. l. 

Období panování Heroda Velikého považuji za plausibilní historický kontext, 

avšak tento přesný kontext není zásadní pro další analýzu.  
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2. Literární aspekty 

Nyní se budu věnovat některým literárním aspektům PH, které mají napomoct 

lepší orientaci v textu v další části analýzy a zároveň plynulosti výkladu.  

 

2.1. Struktura textu 

Následující struktura má napomoct lepší orientaci v textu. Klasickou 

schematickou strukturu neuvádí žádný autor, avšak někteří nabízejí alespoň 

kritickou diskusi ke struktuře textu.264 V uvedené struktuře se soustředuji 

především na obsah jednotlivých oddílů. Text lze strukturovat následovně: 

I. Úvod (37) 

II. První podobenství (38–44) 

a. Úvodní výrok soudu nad hříšníky a zaslíbení spravedlivým (38) 

b. Zasazení do časového rámce (39,1–2) 

c. Nanebevzetí Henocha a vidění nebeských příbytků a liturgie (39,3–

14) 

d. Vidění čtyř archandělů (40) 

e. Vidění rozdělení „království“ na spravedlivé a hříšné (41,1–3; 9) 

f. Vidění astronomických a meteorologických jevů (41,4–44) 

i. Odhalení tajemství počasí, slunce a měsíce (41,4–41,8) 

ii. Báseň o moudrosti a nepravosti (42) 

 

264 Viz George W. E. Nickelsburg, „Discerning the Structure(s) of the Enochic Book of Parables,“ 

in G. Boccaccini (ed.), Enoch and the Messiah Son of Man: Revisiting the Book of Parables (Grand 

Rapids: Eerdmans, 2007), 23–47; Michael A. Knibb, „The Structure and Composition of the 

Parables of Enoch,“ in G. Boccaccini (ed.), Enoch and the Messiah Son of Man: Revisiting the 

Book of Parables (Grand Rapids: Eerdmans, 2007), 48–64; Chialà, Libro delle parabole, 77–81.  
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iii. Odhalení tajemství blesků a hvězd (43,1–44,1) 

III. Druhé podobenství (45–57) 

a. První eschatologický cyklus (46,1–51,5) 

i. Vidění Hlavy dnů a Syna člověka (46,1–8) 

ii. Modlitby spravedlivých a nebeské vyslyšení (47,1–4) 

iii. Série eschatologických proroctví (48,1–51,5) 

b. Druhý eschatologický cyklus – „vidění na západě“ (52,1–57,3) 

i. Vidění šesti hor (52,1–9) 

ii. Vidění údolí soudu (53,1–56,4) 

iii. Eschatologický konflikt (56,5–8) 

iv. Návrat rozptýlených (57,1–3) 

IV. Třetí podobenství (58–69) 

a. Úvodní výrok zaslíbení spravedlivým (58) 

b. Vidění dalších tajemství blesků a zákonů světel (59,1–3) 

c. Vidění soudu potopou za dnů Noema a další tradice (60) 

i. Noemovská vsuvka o potopě (60,1–6; 23–25) 

ii. Legenda o livjátanovi a behemótovi (60,7–10) 

iii. Meteorologická sekce (60,11–22) 

d. Andělé připravují shromáždění spravedlivých (61,1–5) 

e. Konečný soud (61,6–63,12) 

i. Intronizace Syna člověka a chvála nebeských zástupů (61,6–

13) 

ii. Rozsudek nad králi v přítomnosti spravedlivých (62,1–12) 

iii. Spása pro spravedlivé (62,13–16) 

iv. Pokání a zničení králů a mocných (63) 

f. Tradice o strážcích (64,1–2; pokračuje v 69,2–25) 

g. Noemovské sekce (65,1–69,1) 

i. Noemovo vidění soudu včetně výkladu (65,1–66,3) 
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ii. Ujištění o záchraně pro Noema a jeho potomstvo (67,1–3) 

iii. Vidění údolí zkázy a odsouzení hříšníků (67,4–13) 

iv. Zmínka o předání knih Noemovi (68,1) 

v. Rozhovor archandělů Michaela a Rafaela ohledně soudu 

(68,2–69,1) 

h. Pokračování tradice o strážcích (69,2–25) 

i. První seznam padlých andělů (69,2–3) 

ii. Druhý seznam padlých andělů (69,4–12) 

iii. Příběh o odhalení tajné přísahy (69,13–15) 

iv. Kosmogonická sekce o stvoření pomocí mocné přísahy 

(69,16–25) 

i. Sumář završení eschatologického zvratu osudů (69,26–29) 

V. Závěr (70–71) 

a. Závěrečné shrnutí o Henochově finálním nanebevzetí (70,1–2) 

b. Henochův popis finálního nanebevzetí včetně pověření (70,3–

71,17) 

i. Henoch v ráji (70,3–4) 

ii. Henochovo přenesení do nebes a proměna (71,1–17) 

 

2.2. Časové linie v PH 

Pro porozumění obsahu PH je důležité rozumět časovým liníím, které se v textu 

prolínají. Některé dopady porozumění užití času v PH jsem již naznačil výše 

v diskusi o redakci PH (části §1.3.). Určující pro porozumění času v PH je časová 

linie Henochova. Ta se podle Gn 5,21–24 dělí na: (1) život před narozením syna 

Metúšelacha – do 65. roku života /Gn 5,21/; (2) Henochův pobyt s anděly, během 

něhož mu byla zjevena tajemství nebes a svědčil proti andělům – po dobu 300 let 

/5,22–23/; (3) konečné přenesení do ráje do přítomnosti Boží – ve věku 365 let 
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/5,24/. Jak jsem již ukázal výše v §1.3.3., PH rozšiřují tento rámec o čtvrtou fázi 

Henochova života, kdy byl přenesen z ráje do nebes, kde byl proměněn v nebeskou 

bytost (1Hen 71,1–17).  

Druhá časová linie se vztahuje k době napsání textu, a tedy k přítomné situaci 

útlaků a pronásledování adresátů – spravedlivých a vyvolených. Tato linie rozlišuje 

mezi dávnou dobou Henochovou – praoteckou – pradějinou – a současnou dobou, 

do níž pseudepigrafní text promlouvá, tak jak to rozlišuje úvodní oslovení z 37,2: 

„Slyšte, vy předchozí (ቀደምት qadamət) a vizte, vy, co přicházíte poté (ደኃርያን 

daḫārəyān), slova Svatého, která pronesu v přítomnosti Pána duchů.“ Tato linie 

tedy rozlišuje pozici čtenáře/posluchačte PH („přítomnost“), od pradávné doby 

Henochovy, ve které byl Henoch vzat na nebesa a měl tato vidění („minulost“).265 

Tuto časovou rovinu pak musíme ještě rozšířit o aspekt eschatologický, tedy o 

„budoucnost“ ve vztahu k „přítomnosti“ adresátů. Když Henoch v nebesích vidí 

konečný soud nad hříšnými králi a mocnými, jejich zničení, avšak zároveň také 

spásu pro spravedlivé a kající pohany, vzkříšení a obnovu země – vidí věci budoucí, 

které se teprve mají stát ve vztahu k přítomnosti adresátů.  

V PH se tedy prolínají dvě časové linie. Fiktivní narace propojená s „životopisními 

údaji“ o Henochovi textu dává literární strukturu, zasazuje jej do širšího 

„henochovského diskursu“ (viz §2.3.), situuje jej do mytologické minulosti a 

získává mu na hodnověrnosti pomocí Henochovy autority (Tabulka 1). Zároveň 

text komunikuje celek poznání: dávná vidění o věcech budoucích i věčně 

pravdivých, jež jsou vepsány do řádů kosmu a adresátů se existenciálně týkají. 

Minulost i budoucnost, věci pozemské i nebeské, vše se propojuje do jednoho 

 

265 K tomu viz Caquot – Geoltrain, „Notes sur le texte,“ 39–41. 
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celku poznání, který se bezprostředně vztahuje k jedinému ohnisku, v němž se 

nacházejí adresáti uprostřed žalostných podmínek své existence (Tabulka 2).266  

Tabulka 1: Časová linie vyprávění o Henochovi (čísla v prvním sloupci uvádejí 

Henochův věk podle tradiční struktury jeho života z Gn 5,21–24) 

Čas Doba působení Činnost 

0–65 Po Metúšelacha  

65–365 Po nanebevzetí 
První „nanebevzetí“ (39,3) v době sestupování andělů (39,1–2), 

vize ve třech podobenstvích (37,5; 38,1–69,29*) 

365+ V ráji 

„Konečné nanebevzetí“ (par. ke Gn 5,24; v PH přenesení do ráje: 

70,3–4), Henoch je v ráji k dispozici Noemu před potopou (60,23; 

65,2)  

Někdy 

po 

potopě 

V nebesích 

Po přenesení do nebes, vidění všech tajemství, nebeská proměna 

a budoucí působení jako Syna člověka (71) 

 

 

 

 

 

266 K pojetí času v starších henochovských textech viz Loren T. Stuckenbruck, „Eschatologie und 

Zeit im 1 Henoch,“ in M. Tiwald (ed.), Q in Context I. The Separation between the Just and the 

Unjust in Early Judaism and in the Sayings Source (Bonn: V&R unipress Bonn University Press, 

2015), 43–60. Stuckenbruck mj. obdobně ukazuje, jak se v Knize strážců propojuje Boží jednání 

v dávné minulosti s očekáváním Božího konání v eschatonu a oba tyto póly definují obsah toho, 

co znamená být Božím lidem v přítomnosti. (Stuckenbruck, „Eschatologie und Zeit,“ 52–53). 

Podobně i Jonathan Ben-Dov, „Apocalyptic Temporality: The Force of the Here and Now“ HeBAI 

5/3 (2016), 289–303. Ben-Dov ukazuje, jak jednotlivé apokalyptické texty umně využívají rozlišení 

mezi minulostí, do které je text zasazen (např. život Daniele v exilu), a přítomností, do níž je 

poselství adresováno (u Daniele 60. léta 2. stol. př. n. l.), a jakým způsobem se čas v textu 

„zhušťuje“ v přítomnosti v dialektickém napětí mezi tím minulým a „nyní“.  
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Tabulka 2: Časová linie ve vztahu k přítomnosti adresátů  

Čas Obsah 

Minulost Od stvoření 

po dobu 

Henocha a 

praotců 

- Rozdělení mezi „světlem a 

tmou“ jako součást stvoření  

- jmenování jména Syna 

člověka (viz §5.1.2.) 

- sestoupení hříšných andělů, 

svedení lidí 

- událost vidění (adresována 

pro spravedlivým „kteří 

přícházejí později“) + sepsání a 

tradování textu  

- život a působení Henocha 

(viz Henochovu časovou linii) 

- potopa 

Vidění nebeských dějů, jež 

se nemění v čase: 

 

- příbytky andělů a 

spravedlivých 

- nebeská liturgie a nebeské 

přímluvy 

- řád kosmu (astronomické a 

meteorologické jevy) 

 

Přítomnost Doba 

vzniku PH 

- Promluvení textu do situace 

těch, co přicházejí poté (37,2) 

- Vyslyšení modlitebního úsilí 

v nebesích (47) 

Budoucnost Doba konce  - Eschatologická vidění 

(poslední soud, vzkříšení, 

spása spravedlivých, nová 

země a nová nebesa), působení 

Syna člověka 

- selektivní vidění budoucích 

věcí ve vztahu k existenci 

spravedlivých na zemi 

- budoucí pobývání 

spravedlivých a vyvolených 

v přítomnosti Pána duchů 

 

2.3. Role pseudepigrafního autorství 

PH jsou připsána Henochovi jako autorovi. To pro nás samozřejmě znamená, že 

jde o pseudepigraf. Klíčové jsou však otázky, jakým způsobem je toto autorství 

zajištěno, co připsání textu Henochovi znamenalo pro starověkého čtenáře a proč 

vlastně ze všech možných biblických postav byl vybrán právě Henoch?  
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Přestože je pseudepigrafie ve starověku rozšířenou praxí, studium 

pseudepigrafních textů s sebou nese mnoho nesnází. Hindy Najman naznačuje 

alespoň dvě hlavní: 

Zaprvé tyto texty záměrně zahlazují své vztahy ke svým kompozičním kontextům, 

protože se prezentují, jako by je napsal jiný autor, často z jiného období. Zadruhé 

badatelé často kontextualizovali tyto texty v rámci moderních praktik autorství – tedy 

jako padělky, náboženské podvody nebo plagiáty.267 

První problém se týká narativní strategie textů a s ohledem na PH se mu budu 

věnovat níže. Pokud jde o druhý problém – vnášení moderních předporozumění 

do starověkých koncepcí – Michel Foucault (jehož práci umně zapracovala právě 

Najman, viz níže) poukázal na to, že koncepty spojené s autorstvím mají své 

dlouhé a komplexní dějiny a funkce i percepce autorství se v historii 

proměňovala.268 Proto Foucault autorství spojuje s určitým diskursem:  

„Jméno autora … uvádí do vztahu texty mezi sebou: Hermés Trismegistos 

neexistoval. Hippokratés také ne – ve smyslu, v jakém bychom mohli říct, že Balzac 

existuje – ale to, že více textů mohlo být dáno pod jedno jméno, naznačuje, že byl 

mezi nimi stanoven vztah homogennosti, nebo filiace, nebo ověření jedněch 

druhými, nebo vzájemného vysvětlení, nebo společeného využití. Konečně jméno 

autora působí jako charakteristika určitého způsobu bytí diskursu: skutečnost, že 

určitý diskurs má jméno autora, skutečnost, že je možno říct „toto bylo napsáno tím 

a tím“ nebo „ten a ten je toho autorem“, naznačuje, že onen diskurs není každodenní, 

lhostejnou mluvou, jež mizí, plyne a odchází, jež je bezprostředně spotřebitelná, 

nýbrž že jde o řeč, jež má být přijímána určitým způsobem a jíž se má dostat v dané 

kultuře určitého statutu. Dospěli bychom tak konečně k myšlence, že jméno autora 

nevychází jako vlastní jméno z nitra nějakého diskursu ke skutečnému a vnějšímu 

individuu, jenž ho produkuje, ale že jaksi běží na hranici textů, že je vykrojuje, že 

 

267 Hindy Najman, „How Should We Conceptualize Pseudepigrapha? Imitation and Emulation in 

4 Ezra,“ in A. Hilhorst – É. Puech – E. Tigchelaar (ed.), Flores Florentino. Dead Sea Scrolls and 

Other Early Jewish Studies in Honour of Florentino García Martínez (Leiden: Brill, 2007), 529–

536, zde 529. 

268 Michel Foucault, „Co je to autor?“ in M. Foucault, Diskurs, autor, genealogie (Praha: 

Nakladatelství Svoboda, 1994), 41–75. 



 

 

101 

 

sleduje jejich kostry, že projevuje jejich způsob bytí nebo že je přinejmenším 

charakterizuje. … Funkce autora tedy představuje charakteristický způsob existence, 

oběhu a působení určitých diskursů v nitru nějaké společnosti“269 

Foucault zohledňuje to, jak se v dějinách se jménem autora pojí jiné koncepce 

autorství, a snaží se vystihnout roli autora důrazem na autorovou funkci. Autor 

může být jakási značka, pod kterou se můžou hromadit podobné texty, které se 

navzájem vysvětlují, které mají společné prvky – nebo jednoduše Foucaultovým 

termínem – sdílejí společný diskurs. Také si všímá, že když už nějaký text má 

svého autora, vymaňuje se ze sféry anonymity, každodennosti, lhostejnosti – 

kdejaké „říká se“ není spojeno s autorem a neodkazuje nikam dál než k tomu, „co 

se říká“. Pokud ale něco říká někdo, už se tento obsah spojuje s něčím dalším – je 

rozdíl, zda něco říká král, politik, básník nebo vědec; zda jde o někoho politicky 

radikálního, nebo naopak zcela apolitického. Když dva řeknou totéž, není to totéž. 

Autor tedy funguje jako jakýsi soubor předpokladů, který do textu vnášíme. 

Dalším zajímavým postřehem, který Foucault činí, je, že někteří autoři (uvádí 

Sigmunda Freuda a Karla Marxe) fungují jako „zakladatelé diskursivity“: 

„Tito autoři jsou zvláštní tím, že jsou nejen autory svých děl, svých knih. 

Vyprodukovali ještě něco navíc: možnost a pravidlo pro formování jiných textů. 

V tomto smyslu jsou značně odlišní například od autora románů, který v podstatě 

vždycky zůstává autorem svého vlastního textu. Freud není jednoduše autorem 

Traumdeutung nebo pojednání o vtipu. Marx není jednoduše autorem Manifestu 

nebo Kapitálu: oba vytvořili nekonečnou možnost diskursu.“270  

Foucault postřehl, že někteří autoři jako Freud nebo Marx nejsou jenom autoři 

svých knih a teorií, ale zakládají diskurs, na kterém dále participují různí 

„freudiáni“ či „marxisti“. Nejde přitom jenom o napodobování teoretické metody 

Freuda či Marxe. Různí marxisti nebo freudiáni můžou participovat na zcela 

odlišných aspektech díla Freuda či Marxe, nebo dokonce jenom na díle jiných 

 

269 Foucault, „Co je to autor?“ 49–50. 

270 Foucault, „Co je to autor?“ 56. 
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freudiánů či marxistů a přímo s Freudem/Marxem nemít už mnoho společného. 

Marxistický nebo freudiánský diskurs se stále vyvíjí tvorbou nových 

„freudiánských/marxistických“ textů, které vždy nějak s daným diskursem 

souvisejí, ale zároveň jej také dále proměňují, aktualizují a rozvíjejí.271  

Právě v představě, že někteří autoři fungují jako „zakladatelé diskursivity“, lze najít 

vhodnou inspiraci pro uchopení autorství pseudepigrafních textů starověku. 

V židovské literatuře druhého chrámu, ale také v raně křesťanské literatuře 

existuje bezpochyby několik robustních diskursů kolem některých důležitých 

postav – Henocha, Mojžíše, Ezdráše, Daniela, Pavla, Jana nebo Petra. V případě 

Pavla lze skutečně říct, že je sám tímto zakladatelem, zatímco u ostatních postav 

je zřejmé, že počátek těchto diskursů je v produkci různých tradic a legend.  

Hindy Najman (take v naváznosti na Foucaulta) analyzovala takto definovaný 

mojžíšovský diskurs napříč literaturou judaismu druhého chrámu.272 Najman 

ukazuje, jak texty jako kniha Jubileí nebo Chrámový svitek (11Q19) nejsou 

polemickými pokusy o psaní “nové Mojžíšovy Tóry”, ale spíše texty participujícími 

na mojžíšovském diskursu po vzoru knihy Deuteronomium. Tak jako kniha 

Deuteronomium již obsahuje “aktualizaci” starších mojžíšovských tradic, je 

stejným způsobem možné číst i další texty v tomto diskursu.273 Tyto texty tedy 

místo nahrazování Mojžíšovy Tóry usilují o její aktualizaci, zpřítomnění, proměnu 

a adaptaci novým okolnostem. Mojžíšovský diskurs Najman vymezuje čtyřmi 

podmínkami, které by text do něj patřící měl splňovat:274 

 

271 Foucault, „Co je to autor?“ 59–60. 

272 Hindy Najman, Seconding Sinai. The Development of Mosaic Discourse in Second Temple 

Judaism (Leiden: Brill, 2003).  

273 Najman, Seconding Sinai, 41–69. 

274 Najman, Seconding Sinai, 16–17. 
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1. Nový text pro sebe nárokuje autoritu přepracováním a rozšířením starších tradic 

prostřednictvím interpretace, která se k těmto tradicím již váže.  

2. Nový text si připisuje statut Tóry. Může se prezentovat jako buď nebeského nebo 

pozemského původu, avšak v každém případě jde o autentický výraz Mojžíšovy 

Tóry. 

3. O novém textu se říká, že je opětovným zjevením na Sínaji. Je zde kladen opětovný 

důraz na to, že přístup ke zjevení je zprostředkován znovuvytvořením zážitku na 

Sinaji. Tato strategie zpřítomňuje sínajskou událost, a to dokonce i tváří v tvář 

zničení a exilu. 

4. O novém textu se říká, že je se zakládající postavou, totiž Mojžíšem, spojený nebo jí 

vytvořený. Toto tvrzení slouží k autorizaci nových interpretací jako nebeských 

zjevení nebo přímých sdělení, případně jako proroctví nebo inspirovaného výkladu. 

Nový text lze potom považovat za rozšíření předchozího diskursu předků. 

Tyto vlastnosti lze celkem smysluplně převést i na vymezení henochovského 

diskursu. I zde každý další text henochovské literatury přepracovává a rozšiřuje 

starší tradice – konkrétně Gn 5,21–24, a především Knihu strážců. Každý další 

henochovský text se také jeví jako autentický výraz Henochových vidění 

v nebesích. Konečně každý henochovský text o sobě říká, že je napsán Henochem. 

Modelovou roli tohoto diskursu, kterou v mojžíšovském diskursu sehrávala kniha 

Deuteronomium, sehrává v henochovském diskursu Kniha strážců. Ta také 

doplňuje původní “kánon” tradice o Henochovi z knihy Genesis, který v různém 

přepracování či interpretaci nacházíme v každé henochovské knize. Inspiraci pro 

tento diskurs však židovští písaři čerpali z různých zdrojů. Obecně je se má za to, 

že raně henochovská literatura podstatně těžila z mezopotamských tradic. Původ 

postavy Henocha tak, jak jej představuje Gn 5,21–24 (P), má nejspíše své kořeny 

v blízkovýchodní mytologii. Mnoho henochovských badatelů poukázalo na 

důležité paralely mezi Henochem a králem Enmedurankim ze sumerských 
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královských seznamů.275 Enmeduranki, král Sipparu, jenž byl králem v období 

před potopou, je také v těchto královských seznamech uváděn na sedmém místě, 

jako je Henoch sedmý v genealogii od Adama. Mimo to v Sipparu byl uctíván 

sluneční bůh Šamaš, což by mohlo vysvětlovat i Henochův věk 365 let při 

nanebevzetí odpovídající 365 dnům solárního roku.276 Klíčová paralela se ale 

nachází v dalších klínopisných textech, podle kterých je Enmeduranki miláček 

bohů a původce několika způsobů věštění (z oleje na vodě, z jater, cedrového 

dřeva), jež odhalil lidem v Nippuru, Sipparu a Babyloně a ti si je dále předávali 

z generace na generaci. Kromě toho se také dostal do přítomnosti bohů Šamaše a 

Adada.277 Paralely mezi těmito postavami jsou tedy na první pohled zřejmé. Toto 

vysvětlení původu Henocha ale v nedávné době zpochybnil Seth Sanders, který ve 

své monografii poukazuje na metodologické nedostatky takového srovnání 

v dřívějším bádání. Tomu podle něho vévodilo shromažďování 

„dekontextualizovaných paralel“ mezi mezopotámskými prameny a biblickými 

texty.278 Ukazuje, že postava Enmedurankiho jako vizionáře je v mezopotámské 

tradici zcela marginální a nemá místo v žádném z kanonických textů. Ve 

skutečnosti se objevuje jenom v textech královské propagandy. Dalším problémem 

je, že forma vizionářství, se kterou byl Enmeduranki spojován (bārûtu), se 

 

275 Prvním byl nejspíše Heinrich Zimmern, „Urkönige und Uroffenbarung,“ in E. Schrader (ed.), 

Die Keilinschriften und das Alte Testament, 2 sv. (3. ed; Berlin: Reuther & Reichard, 1902–1903), 

2:530–543. Viz především Pierre Grelot, „La légende d’Hénoch dans les Apocryphes et dans la 

Bible: Origine et signification,“ RSR 46 (1958) 5–26, 181–220; James C. VanderKam, Enoch and 

the Growth of an Apocalyptic Tradition (Washington: The Catholic Biblical Association of 

America, 1984); Helge S. Kvanvig, Roots of Apocalyptic: The Mesopotamian Background of the 

Enoch Figure and of the Son of Man (Neukirchen: Neukirchen Verlag, 1988). 

276 VanderKam, Enoch and the Growth, 38. 

277 VanderKam, Enoch and the Growth, 39–43. 

278 Seth L. Sanders, From Adapa to Enoch. Scribal Culture and Religious Vision in Judea and 

Babylon (Tübingen: Mohr Siebeck, 2017), 13–14. 
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neobjevuje v mladších textech než z 6. stol. př. n. l. V těchto mladších textech se 

místo toho objevuje jiné řemeslo vizionářství/věštění známé jako āšipûtu.279 

Sanders si klade otázku, kdo byly ve skutečnosti hlavní vizionářské a zjevovatelské 

postavy v klínopisné písařské kultuře perské a helénistické doby, tedy postavy, 

které mohly mít reálný vliv na prezentaci Henocha v judské písařské kultuře.280 

Zde Sanders poukazuje na to, že pozdně babylonští písaři skutečně měli svého 

velice dobře zdokumentovaného vizionářského hrdinu (znalce āšipûtu), který také 

sdílí mnoho společného s postavou Henocha, totiž Adapu.281 Adapa byl písař, 

který byl vzat vzhůru, cestoval na nebesích, kde byl také intronizován, a kde mu 

bylo zjeveno všechno poznání. Nutno však říct, že paralely mezi Henochem a 

Adapou a jejich funkcemi lépe odpovídají funkci Henocha v henochovské 

literatuře (a dalších mladších textech) než v krátké pasáži Gn 5,21–24. Pokud jde 

o Gn 5,21–24, domnívám se, že i přes Sandersovy výhrady platí nepřehlednutelná 

podobnost s postavou sipparského krále Enmedurankiho.282 Sandersova kritika je 

však opodstatněná v tom, že henochovský diskurs v období druhého chrámu, tak 

jak jej nacházíme v Knize strážců a Astronomické knize, má mnohem více 

společného s konceptualizací Adapy v mezopotámské tradici, a především s funkcí 

takových postav v jednotlivých písařských kulturách.283  

 

279 Sanders, From Adapa to Enoch, 16, 18, 94–95. 

280 Sanders, From Adapa to Enoch, 18. 

281 K Adapovi v mezopotámské kultuře viz Sanders, From Adapa to Enoch, 71–101. 

282 Viz i Helge S. Kvanvig, Primeval History: Babylonian, Biblical, and Enochic. An Intertextual 

Reading (Leiden: Brill, 2012), 90–106. 

283 Ke srovnání a vzájemným vztahům Adapy a Henocha viz Sanders, From Adapa to Enoch, 227–

236. 
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Jak tedy funguje henochovský diskurs? Již od počátku v knize Genesis je Henoch 

zasazen do dávných dob před potopou a také je spojen s nebeským světem.284 Na 

tento krátký enigmatický text navázali judští píšaři v době druhého chrámu 

tvorbou raně henochovské literatury – Knihy strážců a Astronomické knihy – jež 

lze považovat za prvotní produkt vycházející z tohoto diskursu a zároveň klíčový 

impuls dalšího rozvoje. 

Henoch je v henochovské literatuře prezentován vždy jako pradávný intelektuál, 

písař, mudrc a vizionář. Nacházíme zde explicitní důraz na to, že Henoch jakožto 

starodávný písař285 svá vidění a obsah své moudrosti zapsal do knih, a proto různé 

henochovské texty zmiňují řetězce tradentů, aby přesvědčivě doložily, jak se tyto 

texty zachovaly po celá tisíciletí (viz §1.3.1.). Starobylost těchto knih jim dodává 

autoritu a jistou esoterickou kvalitu. Význam tohoto poznání je pak podtržen tím, 

že o Henochovi je opakovaně řečeno, že mu bylo dáno porozumět všemu (1Hen 

1,2; 33,4; 40,8; 81,2; 83,11; 90,39; 93,2; Jub 4,19). To se projevuje také tím, že 

Henoch je nejenom sám příjemcem zjevení, ale také odhaluje porozumění jiným, 

kteří za ním v dobách nejistoty a zmatku přicházejí pro radu (106,8; 65,2; 

1QapGen ii–v; 4Q530 7 ii; 4Q534 i 6).286  

Henochovský diskurs v období druhého chrámu se proměňuje vlivem dvou 

hlavních interpretačních kontextů (nebo také lze říct diskursů): (1) Henoch je 

interpretován v kontextu helénistického diskursu o počátcích civilizací jako 

 

284 Matthew Goff, „Reading Jewish Wisdom From Before the Flood: Authorship, Prophecy, and 

Textuality in Enochic Literature,“ in J. Frey – M. R. Jost – F. Tóth (ed.), Autorschaft und 

Autorisierungsstrategien in apokalyptischen Texten (Tübingen: Mohr Siebeck, 2019), 171–191, 

zde 174. 

285 Henoch je označen za písaře v 1Hen 12,3–4; 15,1; 92,1; v Knize obrů: 4Q203 8 4; 4Q530 2 ii 14; 

ZAbr 11,3 [B]; Tg. Ps.-Jon. Gn 5,24. 

286 Goff, „Reading Jewish Wisdom,“ 180–181. 
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kulturní hrdina, původce znalostí a zručností, jakými jsou schopnost psát nebo 

rozumět astronomii; (2) Henoch je vyobrazen jako prorok z pradávných dob před 

potopou, jehož zjevení obsahují poznání ohledně eschatologické doby.287 

V helénistické době se objevuje jev, že blízkovýchodní autoři postupně začínají 

participovat na známém helénistickém diskursu o počátcích civilizací tím, že se 

snaží doložit starobylost svého národa a ideálně i významný přínos jeho 

zakladatelů nebo jiných důležitých osob jeho dějin pro lidstvo jako celek. Tak 

kupříkladu Béróssos a Manehto ve svých pojednáních (Babylóniaka/Aigyptiaka) 

demonstrovali starověkost svých kultur a zdůrazňovali, že babylónští nebo 

egyptští mudrcové dávných dob objevili písmo, matematiku, astronomii a další 

„vědy“.288 Role takového pradávného mudrce a objevitele se označovala výrazem 

πρῶτος εὑρετής (prvotní objevitel).289 Významný rozmach židovské pseudepigrafní 

literatury v helénistické době, která byla připisována postavám dávné židovské 

minulosti, možná také souvisí s tímto fenoménem.290 Henochovský diskurs byl 

vlivem tohoto fenoménu také významně rozvinut. Není nejspíše náhodou, že 

nejstarší henochovský text je poměrně technické astronomické pojednání 

v Astronomické knize v 1Hen 72–82. Astronomické spekulace v této knize její 

autor bezpochyby přebírá z babylonských astronomických tradic (především série 

 

287 Goff, „Reading Jewish Wisdom,“ 175. 

288 Goff, „Reading Jewish Wisdom,“ 184–185; viz i Matthew J. Goff, „A Blessed Rage for Order: 

Apocalypticism, Esoteric Revelation, and the Cultural Politics of Knowledge in the Hellenistic 

Age,“ HeBAI  5/3 (2016), 193–211, především 206–210; Annette Y. Reed, „ʻAncient Jewish 

Sciences’ and the Historiography of Judaism“ in S. L. Sanders – J. Ben-Dov (ed.), Ancient Jewish 

Sciences and the History of Knowledge in Second Temple Literature (New York: New York 

University Press, 2014), 195–253, především 200–212. 

289 Viz Manuel Baumbach, „Protos Heuretes“, in DNP 10:466–467. 

290 Reed, „ʻAncient Jewish Sciences’,“ 204–206. 
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MUL.APIN a Enuma Anu Enlil291), avšak v popise solárního kalendáře koriguje 

jejich závěry a místo 360-denního roku uvádí 364-denní. Tomu lze rozumět tak, 

že sice Astronomická kniha nepopírá původ astronomie z Babylonii, avšak 

zpochybňuje její pravdivost. Pravdivé poznání prostředkuje jenom Henoch, který 

má přístup k nebeským informacím. V tomto ohledu by mohlo tedy jít spíše o 

subversivní taktiku. Explicitní nárok na Henochovo prvenství vznáší až kniha 

Jubileí, v níž čteme: „Ten (Henoch) je první z lidských dětí, ze všech, co se narodili 

na zemi, který se naučil písmu a vědění i moudrosti, a který sepsal do knihy 

nebeská znamení podle pořádku měsíců…“ (4,17).292 Nejdříve se zde uvádí trojice 

„písmo, vědění a moudrost“ (መጽሐፈ ፡ ወትምህርተ ፡ ወጥበበ maṣḥafa watəmhərt 

waṭəbaba), jež by mohla odkazovat na širší pojetí tradičních písařských zručností 

a znalostí.293 Druhá část odkazuje na to, že Henoch byl první, který sepsal do knihy 

„nebeská znamení“ (ተአምረ ፡ ሰማይ taˀammra samāy), což je terminologie blízká 

Astronomické knize (např. 75,3)294, ale i učení, které zjevil padlý anděl Kokabˀel 

v Knize strážců (8,3). Podobný nárok, jaký činí kniha Jubileí, se objevuje i v dalším 

textu z 2. stol. př. n. l., který pochází od Pseudo-Eupolema a dochoval se pouze ve 

fragmentu u Eusebia z Kaisareie v díle Praeparatio evangelica (9,8).295 V tomto 

fragmentu se popisuje Abrahamův pobyt v Heliopoli, kde učil Egypťany astrologii 

a další vědy, jež se naučil od Henocha: „A on (Henoch) byl první, co vynalezl 

astrologii, ne Egypťané“ (καὶ τοῦτον εὑρηκέναι πρῶτον τὴν ἀστρολογίαν, οὐκ 

Αἰγυπτίους). Zmínku o tom, že Egypťanům přinesl Abraham poznání astronomie 

 

291 VanderKam, 1 Enoch 2, 373–383. 

292 Překlad: Heller, „Kniha Jubileí,“ 31. K diskusi a výkladu viz VanderKam, Jubilees 1, 250–252. 

293 Viz paralelu (ספר ומוסר חכמה) vztahující se na Josefa v textu Aramejského Léviho 88. K výkladu 

viz Henryk Drawnel, An Aramaic Wisdom Text from Qumran. A New Interpretation of the Levi 

Document (Leiden: Brill, 2004), 328–332. 

294 Tak VanderKam, Jubilees 1, 251–252. 

295 Robert Doran, „Pseudo-Eupolemus,“ in OTP, 2:873–882. 
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(ἀστρονομία) a aritmetiky (ἀριθμητική) nacházíme i u Josepha Flavia (Ant. 1,167). 

Vidíme tedy, že Henoch se v období druhého chrámu stal „židovským“ πρῶτος 

εὑρετής, a tedy kulturní hrdina garantující autoritativní poznání pocházející 

z nebeského zjevení. Pro henochovský diskurs je však specifické, že již od jeho 

počátku se rozlišuje mezi dobrým a špatným zjevením poznání – mezi hříšným 

poznáním padlých andělů a dobrým poznáním zprostředkovaným Henochem.296 

Henoch je tedy i zárukou legitimity dobrého poznání.  

Druhým interpretačním rámcem, v němž Henoch funguje v henochovském 

diskursu období druhého chrámu, je vyobrazení Henocha jako proroka 

eschatologického soudu. Jeho vidění neměla jenom funkci odhalování „vědění a 

moudrosti“ o světě a nebesích, ale také o věcech budoucích. Tento aspekt se 

rozvíjel především v historických apokalypsách Apokalypsa týdnů a Zvířecí 

apokalypsa, avšak nacházíme jej již v Knize strážců, a dokonce i Astronomické 

knize (kap. 80–81). V právě tento aspekt byl v pozdější křesťanské recepci 

dominantní. V listu Judově je citace z 1Hen 1,9 uvedena jako Henochovo proroctví 

(Jd 14), Tertullianus mluví o Henochovi jako o nejstarším prorokovi (De Idol. 15) 

a podobně o něm mluví i Ireneus a Athénagoras.297 Navázání této prorocké funkce 

na henochovský diskurs souvisí bezpochyby s jeho výraznou autoritou jako 

garanta pravého poznání pocházejícího z nebes.  

Vidíme tedy, že henochovský diskurs v období druhého chrámu podstupoval 

různorodé proměny. Od počátku je však Henoch především velice autoritativní 

postava z pradávnych dob před potopou, jež měla nadstandardní vztah s nebeskou 

sférou a Bohem. Na základě Henochova vztahu k nebeské realitě se tento diskurs 

rozvinul do značné šířky a pokrýval různé formy poznání – od astronomických 

 

296 Michael E. Stone, „Enoch and the Fall of the Angels,“ DSD 22 (2015), 342–357. 

297 Goff, „Reading Jewish Wisdom,“ 189–190.  
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výpočtů až po odhalení budoucího běhu dějin. Henoch byl stylizován do pozice 

kulturního hrdiny, který v otevřeném kolbišti diskursů helénismu zastupoval 

židovský národ jako prvotní objevitel mnoha významných oblastí lidského vědění 

a tím „dodával“ kulturní identitu a hrdost svému národu. Avšak v henochovském 

diskursu nešlo o heroizaci této postavy. Každá oblast moudrosti či vědění, jež 

Henoch zprostředkoval, pocházela vždy z nebeského zjevení, a tedy od Boha. 

Podobně jako v případě mojžíšovského diskursu, jak jej popsala Najman, i zde 

vidíme, že podstatou tohoto diskursu je kontinuita a invence. Každý další 

henochovský text některé aspekty tohoto diskursu rozvíjí dál, zatímco jiné opouští. 

Silný důraz na astronomické poznání, jež nejspíše pochází jak z participace na 

obecnějším mezopotámském písařském diskursu o autorizaci poznání (jak ukazují 

paralely s Adapou), tak z participace na zmíněném diskursu o počátcích civilizací, 

se zcela vytrácí u textů, jako jsou Epištola či Kniha snů. Znovu se však objevuje (i 

když s jinou funkcí a v jiné intenzitě) v PH a 2Hen. Důraz na eschatologický soud 

a vyřešení konfliktu mezi spravedlivými a hříšníky hraje jenom okrajovou roli u 

raných henochovských textů, jako jsou Kniha strážců a Astronomická kniha, avšak 

dochází vrcholu právě u historických apokalyps v 1Hen. Druhý život – nejspíše 

v naváznosti na Knihu strážců – pak dostává v PH a pak zase ustupuje v 2Hen. 

Jiné aspekty ovšem zůstávají konzistentní v celém diskursu – kupříkladu Henoch 

své poznání vždy získává z nebeských vidění, nebo, v kontrastu k mojžíšovskému 

diskursu, nápadně opomíjí Mojžíšův zákon a smlouvu.298  

 

298 Kromě Mojžíše se s Tórou a její interpretací významně pojí také ezdrášovský diskurs, v němž je 

Ezdráš prezentován jako písař zákona. Viz Reinhard G. Kratz, „Ezra – Priest and Scribe,“ in L. G. 

Perdue (ed.), Scribes, Sages, and Seers. The Sage in the Eastern Mediterranean World (Göttingen: 

Vandenhoeck & Ruprecht, 2008), 163–188. 
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Henochovský diskurs je tedy rozsáhlý, přestože jeho různé proměny v průběhu 

staletí můžeme sledovat jenom v několika textech a fragmentech.299 Foucault 

zdůraznil, že skutečnost, že určitý diskurs má jméno autora, naznačuje, že onen 

diskurs není každodenní, nýbrž že jde o řeč, jež má být přijímána určitým 

způsobem a jíž se má dostat v dané kultuře určitého statutu.300 V tomto případě 

lze říct, že připsání PH Henochovi jako autorovi vidění sloužilo ke vtažení textu 

do konkrétního diskursu a perspektivy. Robustnost tohoto diskursu slouží 

k zajištění plausibility a legitimity konkrétních zjevení. V kontextu tohoto 

diskursu musíme rozumět i předchozímu výkladu o čase (§2.2.). Zasazení vidění 

do pradějin, do období před potopou, neakcentuje jenom propastný odstup a 

skutečnost, že Bůh myslel na své utiskované spravedlivé už na počátku věků, ale 

jde o situování do esoterické minulosti, kdy se rodily civilizace a bohové zjevovali 

nejrozmanitější formy poznání. Jde o esoterickou dobu, kdy Henoch jako první 

poznal taje písařského řemesla, pohybů hvězd a planet, počtů a, ano, i 

budoucnosti. Nejde tedy jenom o časovou propast, ale i o kulturní diskurs; jde o 

minulost, ve které jsou již garantovány počátky židovské identity a významnosti. 

To vše přispívá k legitimizaci pravdivosti takových vidění. Nejde však o naivní 

pověru; součástí henochovského diskursu je i komplexní zájem o tradování 

pradávných Henochových knih po mnohé generace. Henochovský diskurs je tedy 

funkční diskurs zajišťující důvěryhodnost a legitimitu. Henoch je ten nebeský 

písař, kterému byla zjevena všechna tajemství nebes, jimiž popsal stovky knih (v 

2Hen 23,6 se uvádí 360 [A] nebo 366 knih [J]). A ti, jimž byla dána moudrost 

poznání, nachází v těchto knihách slova naděje a spásy.  

 

299 Šíři tohoto diskursu zachycuje rozsáhlá antologie: John C. Reeves – Annette Y. Reed, Enoch 

from Antiquity to the Middle Ages. Volume I: Sources from Judaism, Christianity, and Islam 

(Oxford: Oxford University Press, 2018). 

300 Foucault, „Co je to autor?“ 49–50. 
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2.4. Postavy 

Autor PH užívá opakovaně pro tutéž skupinu lidí nebo dokonce postavu několik 

odlišných označení. V této části proto ve stručnosti naznačím vzájemné vztahy 

jednotlivých označení a spojím je s konkrétními referenty, čímž bych rád předešel 

nutnosti stále pro srozumitelnost vypisovat všechna užitá označení. Proto třeba 

postavu eschatologického soudce, kterého PH porůznu označuje jako Syna 

člověka, Vyvoleného, Spravedlivého nebo Pomazaného, budu nadále označovat 

jenom jako Syna člověka (případně Vyvoleného), přestože budu mluvit o postavě, 

která je označována všemi čtyřmi způsoby. Tato podkapitola také snad napomůže 

přehlednosti při exegetické práci s konkrétními texty, kde se jednotlivé postavy 

pod různým označením budou opakovaně vyskytovat a bylo by úmorné vždy 

vysvětlovat funkci a další vztahy těchto označení uvnitř PH. V této podkapitole 

jsou pojednány tyto postavy: Henoch, Bůh (Pán duchů, Hlava dnů), Syn člověka 

(Vyvolený, Spravedlivý, Pomazaný), králové a mocní (a vyvýšení a ti, kteří ovládají 

zemi), hříšní andělé, spravedliví, vyvolení (a svatí), andělé a ti, co pobývají na 

zemi.   

 

2.4.1. Henoch 

Postava Henocha se v PH objevuje velice zřídka. Kromě úvodního a závěrečného 

vyprávění ve 3. osobě (37,1; 39,1; 69,29; 71,5) se objevuje jenom v noemovských 

sekcích (65–67). Avšak většina obsahu PH je přednášena Henochem v 1. osobě 

jako obsah jeho vidění. Hlavní role této postavy je provázat tento text 

s henochovským diskursem (§2.3.) a tím textu zabezpečit důvěryhodnost a 

legitimitu. Kromě vidění však Henoch v PH získává novou roli tím, že se stává 

mesiášským Synem člověka v eschatologické době (viz níže).  
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2.4.2. Bůh – Pán duchů, Hlava dnů a další 

PH označují Boha velice specifickými epitety. Nejčastější označení je „Pán duchů“ 

(እግዚአ ፡ መናፍስት ˀəgziˀa manfāst), celkově se vyskytující 102x (včetně výskytů v tzv. 

noemovských sekcích).301 Nejbližší paralely k tomuto označení nacházíme v Nu 

16,22; 27,16 ( בשר לכל הרוחת  אלהי  ); 2Mak 3,24 (ὁ τῶν πνευμάτων καὶ πάσης ἐξουσίας 

δυνάστης); 1QHa xviii 10 (אדון לכול רוח) a Žd 12,9 (ὁ πατὴρ τῶν πνευμάτων). V PH 

toto označení nahrazuje klasický titul „Pán zástupů“ ( צבאות יהוה ), protože v 1Hen 

39,12 nacházíme obdobu Trishagionu z Iz 6,3: „Svatý, svatý, svatý je Pán duchů, 

naplňuje zemi duchy“. Z paralely v Iz 6,3 (viz i 1Kr 22,19–23) bychom mohli 

dovodit, že jde o vyjádření suverenity Boží nad andělskými zástupy.302 V PH se 

objevuje mnoho andělských bytostí a Bůh je všude obklopen andělskými zástupy 

a jednotliví andělé a archandělé Boha zastupují. Avšak další rozměr tohoto 

označení se vztahuje ke všemu stvoření – lidem i řádu kosmu.303 V 41,8 čteme, že 

Bůh „učinil rozdělení mezi světlem a tmou, a rozdělil lidské duchy (መንፈሶሙ ፡ ለሰብእ 

manfasomu lasabˀ) a ve jménu své spravedlnosti posiloval duchy spravedlivých.“ 

V 60,11–23 pak čteme o tom, že projevy počasí (vítr, blesky, mlha, moře a další) 

mají také své duchy, které Bůh také rozdělil (60,12). Stejně tak se objevují duchové 

meteorologických jevů, kteří věří a vzdávají díky Pánu duchů v 69,21–25. Toto 

označení tedy nemusí akcentovat jenom suverénní Boží vládu nad andělskými 

zástupy, ale vládu a kontrolu nad vším stvořením (včetně přírodních jevů). Za 

každou bytostí i přírodním jevem jsou nějací duchové, kteří věci uvádějí do 

 

301 Viz Matthew Black, „Two Unusual Nomina Dei in the Second Vision of Enoch,“ in W. Weinrich 

(ed.), The New Testament Age: Essays in Honor of Bo Reicke, 2 sv. (Macon, Ga.: Mercer 

University Press, 1984), 53–60. Tento článek byl převzat i do Blackova komentáře, viz Black, Book 

of Enoch, 189–193. 

302 Viz Nickelsburg, 1 Enoch 2, 91. 

303 Viz Dillmann, Das Buch Henoch, 140. 
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pohybu, a Bůh má suverénní moc nad všemi těmito duchy (viz 67,10; srov. Jub 

2,2).304 Tomu odpovídá i zmíněná podoba Trishagionu v 39,12 s akcentem na Boží 

původ všech duchů, kteří naplňují zemi.305  

Druhým nejčastějším Božím epitetem v PH je „Hlava dnů“ (ርእሰ ፡ መዋዕል rəˀsa 

mawāˁəl). I v tomto případě jde o velice specifické označení Boha, unikátní pro 

PH. Nepochybně pochází z aramejského יומין עתיק  z Da 7,14, které ČEP překládá 

jako „Věkovitý“, avšak doslovný překlad by byl spíše „stařec dnů“. Etiopský 

překlad v Da 7,14 čte ብሎየ መዋዕል bəluya mawāˁəl, což odpovídá aramejské 

předloze.306 Jednoznačný původ v Da 7 dokládá i to, že Bůh jako Hlava dnů se 

poprvé objevuje v 46,1–2 ve scéně, kterou PH přebírá z Da 7,9–14. Tento titul se 

obecně v PH vyskytuje většinou v pasážích, které prozrazují danielovskou 

předlohu.307 Text PH však nevypadá, jako by šlo o náhodnou záměnu, protože 

v 46,1 nejdříve čteme: „A viděl jsem tam někoho, kdo měl hlavu dnů a jehož hlava 

byla jako bílá vlna.“ Zde nejde o označení Hlava dnů, ale popis vzhledu. Henoch 

viděl někoho, kdo měl hlavu dnů, hlavu bílou jako vlna. Následně, od 46,2 dál, 

však tento popis funguje jako titul, tedy Hlava dnů (47,3; 48,2; 55,1; 60,2; 

71,10.12–14). Dillmann se domnívá, že tento titul jednoduše popisuje staře 

vypadající vzhled – „betagtes Haupt“ –, a proto taky je tato hlava pokrytá bílými 

 

304 Ida Fröhlich ukázala, že tradice o nebeských duších jako prostřednících mezi nebeským a 

lidským světem pochází z mezopotámské písařské tradice a ovlivnila židovské apokalypsy – 

především knihu Daniel a Knihu strážců. Bezpochyby je PH v kontinuitě s touto tradicí. Viz Ida 

Fröhlich, „Stars and Spirits: Heavenly Bodies in Ancient Jewish Aramaic Tradition,“ AS 13 (2015), 

111–127. 

305 Dillmann, Das Buch Henoch, 145. 

306 Čtení ብሎየ መዋዕል bəluya mawāˁəl dokládá i rukopis Rylands Library Eth. 23 (18. stol.), který 

napovídá, že písař pochopil vztah tohoto epiteta k Da 7,14 a přizpůsobil jej, přičemž na okraj 

rukopisu uvedl ርእሰ rəˀsa.  

307 VanderKam, „Daniel 7 in the Similitudes of Enoch,“ 300–302. 
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vlasy.308 V hebrejštině i aramejštině slovo ראש znamená jak „hlava“, tak „počátek“ 

a v etiopštině může mít ርእሰ rəˀsa také oba tyto významy.309 A právě s touto 

dvouznačností pracuje Chialà, v jehož překladu 46,1a Henoch viděl někoho, komu 

patřil počátek dnů a jehož hlava byla bílá jako vlna.310 Chialà se domnívá, že zde 

autor PH pracuje se slovní hříčkou, která zároveň vysvětluje význam tohoto 

epiteta.311 Důraz tohoto titulu tedy leží spíše v časovém, nebo přesnějí bezčasovém 

aspektu Boha. Jde o Boha věčného, jenž je počátkem času.  

Kromě těchto dvou hlavních titulů se v PH objevuje ještě několik dalších 

marginálních označení Boha: Svatý (37,2), Pán slávy (40,3; 63,2), věčný Pán 

(58,4), Nejvyšší (60,1.22; 62,7) a pak série titulů, kterými označují Boha kající se 

hříšní králové a mocní (kap. 63) – Pán králů, Pán mocných, Pán bohatých, Pán 

moudrosti.  

 

2.4.3. Syn člověka/Vyvolený/Spravedlivý/Mesiáš 

Postavě Syna člověka/Vyvoleného/Spravedlivého/Pomazaného bylo věnováno 

nejvíce prostoru ve studiu PH právě pro podobnost s označením Syna člověka 

v evangeliích. Jde o bezpochyby klíčovou postavu v celé knize. V PH je tato 

postava označována čtyřmi odlišnými tituly, přičemž každý z nich s sebou přináší 

trochu jiný motiv biblické tradice. Tituly Vyvolený a Spravedlivý pocházejí 

z tradice o Hospodinově služebníkovi z Deuteroizajáše (Iz 42; 49), Syn člověka 

z Danielova vidění v Da 7 a Pomazaný/Mesiáš z davidovské mesiášské tradice (Ž 

 

308 Dillmann, Das Buch Henoch, 156.  

309 Leslau, Concise Dictionary, 60–61; Dillmann, Lexicon, 294. 

310 „Là vidi colui al quale appartiene il principio dei giorni, la cui testa aera come lana bianca.“ 

Chialà, Libro delle parabole, 97. 

311 Chialà, Libro delle parabole, 200–201; podobně i Nickelsburg, 1 Enoch 2, 156. 
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2, Iz 11).312 Přestože pro jednu postavu PH užívá čtyři odlišné tituly, jejich 

provázanost je promyšlená. První zmínka o této postavě je v 38,2, kde je označena 

jako Spravedlivý. Další zmínka už používá titulu Vyvolený, avšak ve znění 

„Vyvolený spravedlnosti“ (39,6). Následující reference užívají výhradně titulu 

Vyvolený (40,5; 54,3.4). V kap. 46 se poprvé objevuje titul Syn člověka ve vidění 

Hlavy dnů se Synem člověka. O tomto Synu člověka angelus interpres říká 

Henochovi: „Toto je Syn člověka, který má spravedlnost, a u něhož spravedlnost 

pobývá … neboť Pán duchů si jej vyvolil …“ (46,3). Stejné navázaní předchozích 

označení nakonec nacházíme i v případě titulu Pomazaného. Ten se poprvé 

objevuje až v kap. 48, kde je nejdříve označován jako Syn člověka (48,2), o kterém 

je řečeno, že bude berlou spravedlivých (48,4), že si ho Bůh vyvolil (48,6), aby 

následně byl označen za Pomazaného (48,10). Vidíme tedy, že autor PH umně 

propojil tyto postavy takovým způsobem, aby bylo nesporné, že jde o postavu 

jednu.  

Tato postava (nadále budu převažně užívat titul Syn člověka313) je v PH popsána 

jako Bohem vyvolená spravedlivá nebeská bytost, jejíž nejdůležitější úkol je 

odsoudit a svrhnout hříšné krále a mocné, a tím přinést spásu a mír pro 

spravedlivé a vyvolené Boží a také kající se pohany. Jméno tohoto Syna člověka 

bylo pro tuto roli jmenováno/vyvoleno od věčnosti, avšak zůstalo ve skrytu až do 

posledních dní, kdy bylo zjeveno spravedlivým a vyvoleným. Prostřednictvím jeho 

spravedlivého soudu bude zlo poraženo a vymýceno, a spravedliví a vyvolení se 

budou moci společně s nebeskými zástupy, Synem člověka a Bohem radovat 

 

312 Viz obsáhle Nickelsburg, 1 Enoch 2, 113–119; Chialà, Libro delle parabole, 149–152. 

313 Nejfrekventovanější titul pro tuto postavu je Vyvolený (Syn člověka je až na druhém místě), 

avšak vzhledem k tomu, že i adresáti PH jsou označovaní za vyvolené a spravedlivé (a svaté) – viz 

níže – vybírám titul Syn člověka, protože je nejméně matoucí. Mohl bych používat i titul 

Pomazaný/Mesiáš, avšak ten je, na rozdíl od Syna člověka, docela marginální (jenom 2x v PH). 
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v nekončícím míru a požehnání. Do role eschatologického soudce je ustanoven od 

Pána duchů, v jehož jménu tuto funkci vykonává.314 V poslední kapitole je Henoch 

po svém finálním nanebevezetí a následné proměně v nebeskou bytost (viz 

§1.4.3.) s tímto jménem Syna člověka ztotožněn.  

 

2.4.4. Králové, mocní, vyvýšení a ti, kteří ovládají zemi 

V PH jde o kolektivní označení arogantních utiskovatelů s politickou mocí, kteří 

popírají Boží suverénní vládu (62,5).315 Celkově se tato skupina hříšných nepřátel 

spravedlivých zmiňuje 15x.316 Jejich nespravedlivý útlak se popisuje jako 

pronásledování, vykořisťování i zabíjení spravedlivých (46,8; 47,2; 53,2.7; 62,11). 

Teologicky je jejich hřích také spojován se zapíráním jména Pána duchů a pyšného 

uctívání model a spoléhání na bohatství a moc zbraní bez rozeznání pravého 

původce vší moci a požehnání (např. 45,1–2; 46,5–6; 63). I když zde (a v celé práci) 

užívám jenom označení „králové a mocní“ (ነገሥት ፡ ወአዚዛን nagaśt waˀazizan), PH 

užívá různé kombinace těchto označení, přičemž v nejdelší z nich jsou označení 

jako „králové, mocní, vyvýšení a ti, kteří ovládají/okupují zemi“ (62,3.9; 67,8). 

Nickelsburg navrhuje, že toto dvou až čtyřčlenné označení může být 

hendiatessaron, tedy řetězec čtyř označení odkazujících k jedinému referentovi.317 

Zároveň však, protože text přímo neidentifikuje ty, kteří jsou takto označeni, 

s nikým „v reálném světě“, je zřejmé, že vícenásobné označení slouží i k lepšímu 

popisu všemožných podob hříšné moci, která je takto označena. Jak také 

Nickelsburg trefně ukazuje, překládat tyto výrazy tak, jako by označovaly různé 

 

314 Viz Nickelsburg, 1 Enoch 2, 119; Walck, Son of Man, 159–164. 

315 Chialà, Libro delle parabole, 157–159.  

316 38,4.5; 46,4–6; 48,8; 53,5; 54,2; 55,4; 62,1–9; 63,1; 67,8.12. 

317 Nickelsburg, 1 Enoch 2, 103. 
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podoby politické moci, jak to kupříkladu učinil Isaac,318 zcela opomíjí, že 

etiopština pro takto definované úřady má svoji terminologii, kterou však PH 

neužívá.319 Test se spíše soustředí na různé formy vnímání toho, jak se tato 

politická moc projevuje ve vztahu k spravedlivým a vyvoleným.320  

Bezpochyby je to právě útlak této skupiny vůči spravedlivým a vyvoleným, který 

vyvolal potřebu sepsání textu PH. Jednoznačný původ jejich zloby je v PH 

opakovaně naznačen propojením osudu králů a mocných s hříšnými padlými 

anděly (53; 54,1–6; 64; 67,4–13; 69,26–29; viz §5.1.3.) a také přiřazením obou 

těchto skupin v budoucnosti k „temnotě“ (43,8; 46,5–6; 58; 62,10–12; 63,6.11; 

§5.1.1.). Hlavním cílem eschatologického odhalení i konečného soudu je 

potrestání a zničení králů a mocných a spása spravedlivých. 

 

2.4.5. Hříšní andělé 

PH předpokládá mýtus o sestoupení andělů z nebes, kteří následně hřešili 

s dcerami lidskými a zjevovali lidem tajné poznání, čímž šířili hřích dále (39,1; 

65,6–9; 68,4–5; 69,4–5; srov. kap. 6–16 z Knihy strážců). Jejich role v PH spočívá 

právě v referenci k známému příběhu o počátku zla ve světě a v provázání jejich 

původního narušení řádu s hříšností králů a mocných. To je zřejmé například na 

tom, že nejčastěji zmiňované tajné poznání, které hříšní andělé v PH naučili lidi, 

je zpracovávání kovů (65,6–8; 69,6). Tyto kovy slouží králům a mocným k tomu, 

aby jejich prostřednictvím prosazovali svou moc díky zbraním, zbrojím, i 

 

318 „The kings, the governors, the high officials, and the landlords,“ viz Isaac, „1 Enoch,“ 43. 

319 Nepochybně lze uvést, že řečtina i aramejština/hebrejština mají také dostatečnou slovní zásobu 

pro přesnější rozlišení úřadů, pokud by autor PH měl tyto typy úřadů na mysli. 

320 Nickelsburg, 1 Enoch 2, 104. 
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majetkům zakoupeným přes zlato a stříbro.321 V pozoruhodné 52. kapitole se 

objevuje šest hor z různých kovů, které symbolizují právě tyto prostředky moci, 

jež králové a mocní používají k útlaku spravedlivých, a právě tyto hory roztají jako 

vosk před Synem člověka (§5.3.3.). Jde tedy o velice silný obraz úplného 

odzbrojení a odnětí vší moci, kterou králové a mocní (díky hříšným andělům) 

zdanlivě mají. Zároveň spojení mezi hříšnými anděly a králi a mocnými funguje 

k ujištění o budoucím odsouzení pozemských hříšníků, protože v době, do které 

jsou PH adresovány, jsou již hříšní andělé uvězněni a čekají na poslední soud 

(10,11–22; 12–16; 67,5–13; 68,2–5; 69,28–29). Stejně jako v případě králů a 

mocných je pro hříšné anděly připraven soud a úplné zničení (69,26–29). V 69,1–

12 nacházíme dva seznamy padlých andělů, včetně druhů poznání, které zjevili 

lidem (vv. 4–12). 

 

2.4.6. Spravedliví/vyvolení/svatí 

Na zcela opačné straně vzhledem ke králům a mocným stojí 

spravedliví/vyvolení/svatí, tedy ti, jejichž osud je v centru zájmu PH.322 První dvě 

označení – spravedliví a vyvolení – mají paralelu v titulech pro Syna člověka: 

spravedliví (ጻድቃን ṣādəqān) // Spravedlivý (ጻድቅ ṣādəq); vyvolení (ኅሩያን ḫəruyān) 

// Vyvolený (ኅሩይ ḫəruy). Poslední výraz – svatí (ቅዱሳን qəddusān) – pak označuje 

v PH jak spravedlivé a vyvolené (tedy lidi), tak anděly. Toto označení se v židovské 

literatuře období druhého chrámu užívá především pro anděly (např. Da 7,18; 

4Q181 1 3–6; 1QM i 16; 10,11–12; 12,1.4.7; 15,14; 1QS xi 7–8; 1QHa iii 21–22; 

10,35; 1QSb i 5; 1QapGen 2,1; 11Q13 1 9)323, jak mj. činí i PH. Toto označení snad 

 

321 Baynes, „The Watchers Traditions,“ 151–155. 

322 Chialà, Libro delle parabole, 152–154. 

323 Viz John J. Collins, Daniel, Hermeneia (Minneapolis: Fortress Press, 1993), 313–316. 
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může naznačovat proleptické označení spravedlivých a vyvolených anticipující 

jejich budoucí nebeské/andělské bytí.324 V 39,4; 41,2 a 48,1 čteme o nebeských 

příbytcích pro svaté, spravedlivé a vyvolené (srov. J 14,1–3), v 38,4; 50,1; 58,1–6 

se jejich osud popisuje soteriologickou metaforou světla. Především pak v 38,4 se 

mluví o spravedlivých, vyvolených a svatých, na jejichž tvářích se v eschatonu zjeví 

světlo Pána duchů, přičemž v 71,1 vyzařují světlo tváře andělů. Podobná paralela 

se vyskytuje i u eschatologického roucha slávy a života, jež si na sebe spravedliví 

a vyvolení obléknou (62,14–16), které odpovídá rouchům, která nosí andělé (71,1). 

Propojení budoucího osudu spravedlivých a vyvolených s anděly pomocí označení 

svatí v kontextu PH není překvapivé. Hned od první kapitoly prvního podobenství 

se dozvídáme, že v centru zájmu celého vidění je převrácení osudů těch, již 

pobývají na zemi (k tomu viz níže §5.3.). Hříšní králové a mocní, kteří utiskují a 

pronásledují spravedlivé a vyvolené a zapírají Pána duchů, budou trpět a jejich dny 

budou sečteny (38,4–6), zatímco spravedliví a vyvolení, kteří konají bohulibé 

skutky a spoléhají na Pána duchů, dojdou vysvobození a jejich tváře zazáří světlem 

Pána duchů (38,4).  

Zajímavé je, že pro utiskované adresáty se zde užívá termínů, které většinou 

v židovské literatuře fungují v kontextech, jež v PH nemají zastoupení. 

V tradičním užití je spravedlnost kvalita spojovaná s životem podle Tóry a Boží 

vůle; vyvolení je zase spojováno s Boží smlouvou na Sínaji. V PH (a v henochovské 

tradici obecně) však zmínky o Tóře i smlouvě chybí.325 Důvod pro toto označení 

 

324 Viz Paul B. Decock, „Holy ones, Sons of God, and the Transcedent Future of the RIghteous in 

1 Enoch and the New Testament,“ in P. G. R. de Villiers (ed.), Studies in 1 Enoch and the New 

Testament (Stellenbosch: University of Stellenbosch Press, 1983), 70–82, především 71; Peter 

Schäfer, Origins of Jewish Mysticism, 72–76. 

325 Viz Nickelsburg, 1 Enoch 1, 50–54; Nickelsburg, 1 Enoch 2, 54. 
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je však předpokládán na obou stranách komunikace.326 Přesto text naznačuje 

několik informací o jejich spravedlnosti. V první řadě jsou adresáti nebeského 

odhalení tajemství. Právě to, že jim Bůh, skrze Henocha zjevil všechna tajemství 

nebes, je zdroj jejich spásy (48,6–8). Dále konají spravedlivé skutky podle vůle 

Boží (38,2; 45,3; 61,8) a spoléhají se na Pána duchů a mají v něj víru (42,3; 46,8; 

58,5; 61,4). Není jisté, zda jde o označení pro menší komunitu („sektu“) v rámci 

judaismu druhého chrámu, nebo jde o označení všech Židů. V PH nenacházíme 

žádné explicitní vymezení vůči jiným podobám judaismu a kromě spravedlivých a 

hříšných se zmiňují už jenom „národy/ostatní“ – tedy pohané, ke kterým je text 

také velice otevřen a kajícím pohanům zaslibuje spásu. Nejspíše se tedy lze 

domnívat, že nejde o sektářský text, nýbrž že pod spravedlivými a vyvolenými 

myslí autor všechny Židy.327 

Poslední označení, které se vztahuje k spravedlivým, vyvoleným a svatým, je 

„shromáždění“ (ማኅበር māḫbar) spravedlivých/vyvolených/svatých/jeho (myšleno 

Boha i Syna člověka). V jednom případě je zřejmé, že jde o označení konkrétního 

shromáždění na zemi v přítomném čase. Konkrétně v popise hříšných skutků 

králů a mocných se zmiňuje, že „pronásledují domy jeho shromáždění…“ (46,8). 

 

326 Nickelsburg to vhodně komentuje: „Wherein their righteous conduct consists, what 

commandments they obey, and in what ways they live a just life with respect to their fellows and 

observe correct cult – these issues are taken for granted and commonly understood by the author 

and his audience. Thus, his concern is not the exposition of moral and religious conduct but the 

promise od divine intervention that is, at once, reward for their righteousness and deliverance 

from their present undeserved oppressive circumstances.“ Nickelsburg, 1 Enoch 2, 99. 

327 Viz Piovanelli, „A Testimony for the Kings,“ 373–375; Daniel Boyarin, „Was the Book of 

Parables a Sectarian Document? A Brief Brief in Support of Pierluigi Piovanelli,“ in G. Boccaccini 

(ed.), Enoch and the Messiah Son of Man: Revisiting the Book of Parables (Grand Rapids: 

Eerdmans, 2007), 380–385; Leslie W. Walck, „The Social Setting of the Parables of Enoch,“ in E. 

F. Mason (ed.), The Teacher for all Generations. Essays in Honor of James C. VanderKam. 2 sv. 

(Leiden: Brill, 2012), 669–686. 
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V ostatních třech případech jde o označení shromáždění, které se „zjeví“ (ያስተርኢ 

yəstarəˀi) v eschatonu: „shromáždění spravedlivých“ (38,2); „dům jeho (Syna 

člověka) shromáždění“ (53,6); „shromáždění vyvolených a svatých“ (62,8). Opět 

tedy vidíme, stejně jako v případě označení „svatí“, že totéž označení se užívá 

o adresátech v jejich přítomné existenci i proleptické eschatologické realitě. 

Označení „shromáždění spravedlivých“ má různé paralely v židovské literatuře 

–4Q181 1 3) עדת קודש ,(4Q171 ii 5) עדת בחירו ,βουλή δικαίων (Ž 1,5) / עדת צדקים

/קהל ישראל  ,ἐκκλησία ὁσίων (Ž 149,1) / קהל חסידים ,(4 עדת  // συναγωγὴ υἱῶν Ισραηλ 

/ ἐκκλησία Ισραηλ (Ex 12,3.6.19.47; Lv 16,17; 1Kr 8,14 a další).328  

 

2.4.7. Andělé 

Jelikož PH popisují především vidění nebes, není překvapivé, že se v textu 

potkáváme s mnoha andělskými bytostmi. PH předpokládá poměrně rozvinutou 

angelologii, kterou ale nijak důkladně nevysvětluje. Nejčastěji čteme jednoduše o 

andělích (መልአክ malˀak) s různým přívlastkem, případně o svatých.329 Avšak 

potkáváme i strážce, tedy „ty, co nespí“ (39,12.13; 40,2; 61,12; 71,7), cheruby, 

serafy a ofany (61,10; 71;7) nebo archanděly – Michaela, Rafaela, Gabriela a 

Fanuela (40,8; 54,6; 71,8.9.13; a pak jednotlivé epizody, ve kterých vystupuje jeden 

a více z těchto archandělů: 60,1–7; 67,12–13; 68,2–5; 69,13–15; 71,3).  

Andělé v PH mají některé podobné funkce, jako v jiných textech: naplňují nebesa, 

chválí Boha, přimlouvají se u Boha, vykonávají Boží příkazy (např. poutají hříšné 

anděly, vykonávají potopu, připravují konečný soud) nebo pomáhají lidem. Kromě 

toho mají i některé speciální úkoly. Kupříkladu Henocha doprovází anděl míru, 

 

328 Chialà, Libro delle parabole, 148–149; Nickelsburg, 1 Enoch 2, 96–97. 

329 Viz všechny výskyty v Nickelsburg, 1 Enoch 2, 42, pozn. 84 a 85. 
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který mu odhaluje skryté věci (40,2.8; 43,3; 46,2; 52,3; 53,4; 54,4; 56,2; 60,11.24; 

61,2.3). Jiní andělé pak dohlížejí na fungování řádu stvoření – konkrétně na dráhy 

nebeských těles a fungování meteorologických jevů (43,2; 60,11–22). Andělé jsou 

v PH tedy především vykonavatelé Boží vůle. 

 

2.4.8. Ti, co pobývají na zemi 

Poslední označení se týká méně určité skupiny „těch, co pobývají na zemi“. Někdy 

toto označení jednoduše vyjadřuje skutečnost, že jde o někoho „na zemi“ v 

kontrastu k nebesům (např. 38,2; 46,4; 46,7; 55,4). Obecně však označuje 

neutrálně lidstvo jako takové.330 Jde o obecné označení lidstva, které svedli hříšní 

andělé svým zakázaným poznáním (54,6; 67,5; 69,1), za což je smetly vody potopy 

(54,9; 55,1–2; 60,5; 65,5.12; 66,1). Avšak také „ti, co pobývají na zemi“ na konci 

věků společně s pohany padnou před Pánem duchů, budou ho chválit a v jeho 

jménu dojdou spasení (48,4–7). Také se za ně přimlouvají archandělé a odhání od 

nich pomlouvačné satany (40,6–7). Nakonec, právě všem těm, kdo pobývají na 

zemi, je celý text PH adresován (37,2.5). Tedy přestože je zřejmé, že v centru 

zájmu je osud spravedlivých a vyvolených, PH jsou v úvodě adresována všemu 

lidstvu. Toto napětí lze vysvětlit snad tím, že přestože Henochovo poselství je 

adresováno všem lidem, spravedliví a vyvolení jsou ti, kteří je přijali a jednají podle 

něj již v současnosti. 

 

330 Viz Nickelsburg, 1 Enoch 2, 90. Charles rozlišuje mezi užitím tohoto označení v „původním 

textu“ PH a interpolacích. Zatímco v původním textu PH s sebou nese dobré a etické konotace, 

v interpolacích označuje ty „zlé“ (Charles, Book of Enoch, 70). Domnívám se, že toto pozorování 

se nevylučuje s tím, co uvádím. V noemovských sekcích jde o lidstvo, které svedli padlí andělé, 

nebo pak o obecné označení lidí za dnů Noema, které Bůh vyhladil potopou (Gn 6,5–8.13). V obou 

případech však jde o lidstvo jako celek (až na Noemovu rodinu, viz 1Hen 65,12). 
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3. Současný kontext studia PH 

V této části se pokusím krátce soustředit na moderní bádání o PH a následně 

nastínit můj přístup k tomuto textu. Je standardní součástí disertačních práci 

uvádět důkladný přehled současného bádání (Forschungsgeschichte) a jeho 

kritickou reflexi, ze které vyvstanou témata a otázky, kterým se pak disertační 

práce má věnovat. V této práci však uvádím jenom „stručný pohled“ na toto 

bádání, abych spíše poukázal na omezený zájem a omezený okruh otázek, se 

kterými badatelé k PH přistupovali. Objem akademického zájmu o PH nelze 

v žádném případě srovnávat třeba s biblickými knihami. Do dnešního dne byla PH 

věnována jenom jedna monografie, která se zabývá výhradně tímto textem (i to 

jenom několika kapitolami). V případě PH nelze mluvit o badatelských 

konsensech, protože k jednotlivým aspektům textu existuje třeba jenom jedna 

studie, někdy ani to ne. Z tohoto důvodu nelze představit různé linie přístupu 

k textu jako celku a nepovažuji za přínosné v přehledu bádání uvést přehled 

jednotlivých článků k dílčím tématům, protože tyto články se na patřičných 

místech v této práci objeví. Spíše se tedy pokusím představit vývoj zájmu o PH, 

který, jak doufám, bude stále narůstat.   

 

3.1. Stručný pohled na předchozí bádání 

Od počátků moderního studia 1Hen se kapitoly 37–71 těšily značné pozornosti 

badatelů především kvůli postavě eschatologického soudce Syna člověka.331 

 

331 To je zřejmé i z publikovaných bibliografii, viz Jason von Ehrenkrook, „The Parables of Enoch 

and the Messiah Son of Man,“ in G. Boccaccini (ed.), Enoch and the Messiah Son of Man: 

Revisiting the Book of Parables (Grand Rapids: Eerdmans, 2007), 514–538; Blake A. Jurgens, 

„Select Bibliography on „The Son of Man“ and the Parables of Enoch,“ in D. L. Bock, J. H. 

Charlesworth (ed.), Parables of Enoch: A Paradigm Shift (London: T&T Clark, 2013), 377–390. 
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Podobnost této postavy k Synu člověka z NZ evangelií byla badatelům okamžitě 

zřejmá, a tak tomuto staršímu bádání o PH bezkonkurenčně vévodí právě diskuse 

o povaze této postavy a s tím spojená otázka datování PH.332 Klíčové otázky těchto 

studií především byly, zda představa o Synu člověka v PH je literárně nezávislá na 

NZ evangeliích, zda jde o předkřesťanskou představu, zda tato představa mohla 

historicky předcházet vznik nz evangelií a případně i Ježíšovo vystoupení, zda je 

mohla ovlivnit a pokud ano, tak která evangelia, nebo zda dokonce mohla ovlivnit 

již samotného Ježíše. Většina těchto studií se soustřeďovala na funkci této postavy 

v rámci PH, v rámci eschatologie PH a také na způsob, kterým autor PH pracuje 

s danielovskou předlohou. Otázka datování přirozeně šla ruku v ruce s touto 

diskusí, protože v případě, že by šlo o text pozdější, než jsou nz evangelia, by 

závažnost této podobnosti byla výrazně menší.333 Lze říct, že diskuse o Synu 

člověka v kontextu nz christologie je dodnes nejčastější důvod, proč badatelé 

 

332 Viz třeba: Nathaniel Schmidt, „Was בר נשא a Messianic Title?“ JBL 15 (1896), 36–53; Sigmund 

Mowinckel, „Henog og Menneskesoennen,“ Norsk Teologisk Tiddskrift 45 (1944), 57–69; Leon 

Gry, „Le messianisme des paraboles d’Hénoch,“ Muséon 27 (1908), 319–367; Nils Messel, Der 

Menschensohn in den Bilderreden des Henoch (Giessen: A. Töpelmann, 1922). Paul Billerbeck, 

„Hat die Synagoge einen präexistenten Menschensohn gekannt?“ Nathanael 21 (1905), 89–150; 

James Muilenburg, „The Son of Man in Daniel and the Ethiopic Apocalypse of Enoch,“ JBL 79 

(1960), 197–209; John A. Emerton, „The Origin of the Son of Man Imagery,“ JTS 9 (1958), 225–

242; Matthew Black, „The Son of Man Problem in Recent Resarch and Debate,“ BJRL 45 (1963), 

303–318; Casey, „The Use of Term,“ 11–29; Johannes Theisohn, Der auserwählte Richter: 

Untersuchungen zum traditiongeschichtlichem Ort der Menschensohngestalt der Bilderreden des 

Äthiopischen Henoch (Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1975); Sjöberg, Der Menschensohn; 

Christopher L. Mearns, „The Son of Man Trajectory and Eschatological Development,“ ExpTim 

97 (1985), 8–12; Pierre Grelot, „Daniel 7,9–10 et le Livre d’Hénoch,“ Sem 28 (1978), 59–83. 

333 Přehled bádání o datování PH nabízí Bock, „Dating the Parables of Enoch,“ 58–113. 
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otevírají PH, a toto téma tak představuje badatelský evergreen.334 Pokud se však 

zaměříme na studie, které se věnují PH z jiného důvodu, než je postava Syn 

člověka, zjistíme, že jejich počet není zdaleka tak velký. Absence aramejských 

zlomků v Kumránu způsobila, že se PH nedostala do primární pozornosti badatelů 

zabývajících se svitky od Mrtvého moře. Mimo to pochybnosti o jejich stáří a 

předkřesťanském původu, které „zasel“ Jozef Milik, vytvořily kolem PH jistý oblak 

nejistoty, který je nejspíše zodpovědný za to, že mnohé studie mapující různé 

motivy a témata v judaismu druhého chrámu často z této diskuse PH vynechaly. 

Situace se ale proměňuje a PH si získávají stále více pozornosti i u badatelů, kteří 

v nich nehledají jenom kontext pro nz studia.  

Zatím jediná monografická studie, která se zabývala výhradně PH, aniž by řešila 

otázku Syna člověka nebo v ní byla PH pozadím pro jiný nz motiv, je disertační 

práce Davida Sutera Tradition and Composition in the Parables of Enoch (1979) 

v níž analyzoval dvě tradice o padlých andělech (54,1–56,4; 64,1–69,12), které 

považoval za tradiční midraš k Iz 24,17–23. Po analýze těchto tradičních forem se 

pokusil o redakčně-kritickou analýzu zaměřenou na funkci těchto tradičních 

 

334 Viz třeba Antonio Piñero, „Enoch as mediator, Messiah, judge, and Son of Man in the Book of 

Parables: a Jewish response to early Jewish-Christian theology?“ Hen 35/1 (2013), 6–49; Simon J. 

Joseph, „“His Wisdom Will Reach All Peoples”: 4Q534–536, Q 17:26–27, 30, and 1 En. 65:1–67:3, 

90,“ DSD 19 (2012), 71–105; Crispin Fletcher-Louis, „The Similitudes of Enoch (1 Enoch 37–71): 

The Son of Man, Apocalyptic Messianism and Political Theology,“ in J. Knight – K. Sullivan (ed.), 

The Open Mind. Essays in Honour of Christopher Rowland (London: Bloomsbury, 2015), 58–79; 

Daniel Boyarin, „How Can Enoch Teach Us about Jesus,“ EC 2 (2011), 51–76; Desta Heliso, „Enoch 

as the Son of Man: Contextual and Christological Considerations,“ Swedish Missiological Themes 

98/2 (2010), 141–155; Pierpaolo Bertalotto, „The Enochic Son of Man, Psalm 45, and the Book of 

Watchers,“ JSP 19/3 (2010), 195–216; James A. Waddell, The Messiah. A Comparative Study of 

the Enochic Son of Man and the Pauline Kyrios (London: T&T Clark, 2011); Walck, Son of Man. 
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jednotek v rámci PH. Na základě této analýzy autor došel k přesvědčení, že PH 

fungovala původně jako ústní tradice. 

Kromě toho vyšly k PH dva komentáře. V roce 1997 vydal vůbec první komentář 

italský mnich Sabino Chialà s názvem Libro delle parabole di Enoc, jehož součástí 

je i úvod k PH a nový překlad do italštiny. Jde o komentář střední délky (výklad 

pokrývá cca 150 stran). Druhý komentář k PH napsal George Nickelsburg jako 

pokračování komentáře k ostatním knihám 1Hen v rámci série Hermeneia. 

V prvním díle z roku 2001 napsal komentář ke Knize strážců, Knize snů, Epištole 

a posledním kapitolám (106–108). V pokračování z roku 2012 napsal komentář 

k PH, který byl vydán v jednom svazku společně s komentářem Jamese 

Vanderkama k Astronomické knize. Nickelsburgův komentář je svým rozsahem 

jednoznačně nevýznamnější dílo, jež bylo doposud k PH publikováno. Tento 

komentář společně s rozsáhlým úvodem pokrývá 332 stran. Je však nutné říct, že 

Nickelsburgův komentář obsahuje několik výrazných předporozumění o textu PH, 

jež se do výkladu často promítají. Jako příklad lze uvést, že Nickelsburg vidí 

v každém podobenství analogickou strukturu ke Knize strážců a s tímto 

předpokladem tato podobenství vykládá – tedy často předpokládá Knihu strážců 

jako literární předlohu, a to i v částech, které s Knihou strážců nijak nesouvisejí. 

U takových oddílů se pak objevují úvahy o tom, proč autor PH „vynechal“ některé 

tradice z Knihy strážců právě na tom či onom místě. Dalším význačným jevem je, 

že Nickelsburg se napříč komentářem zabývá především nejstarší 

rekonstruovatelnou vrstvou PH, a u textů „sekundárních“ se věnuje spíše málo 

jejich významu v kontextu PH. Obecně lze vysledovat v jeho práci silný vliv školy 

dějin formy. Nakonec je třeba zmínit, že jak v komentáři, tak již v 

předem publikovaném překladu 1Hen335 učinil Nickelsburg množství zásahů do 

 

335 George W. E. Nickelsburg – James C. VanderKam, 1 Enoch. A New Translation (Minneapolis: 

Fortress Press, 2004). 
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textu, které nemají žádnou oporu v rukopisech a namnoze vycházejí z jeho 

interpretace. Rozsah těchto zásahů je značný a v některých případech dokonce 

přeskupuje celé kapitoly včetně jejich pořadí. Přes uvedené výhrady je tento 

komentář ojedinělým a významným přínosem ke studiu PH.  

I přes ohromné stáří bych rád uvedl i komentář Augusta Dillmanna k celé 1Hen, 

který byl vydán v roce 1853, avšak doposud v něm lze najít mnoho cenného. 

Bohužel tento komentář vznikl v době, kdy ještě vícero židovských textů z období 

druhého chrámu nebylo vůbec známých, a také textová předloha, kterou měl 

Dillmann k dispozici, vycházela především z Eth 2 rukopisů. Na straně druhé je 

však Dillmann velice pozorným vykladačem a mnoho jeho postřehů má trvalou 

hodnotu. 

Dobré přehledové kapitoly o PH se dají najít i v úvodové literatuře pokrývající buď 

židovské apokalypsy, nebo obecně literaturu druhého chrámu.336  

V posledních letech vyšly i dva velice důležité sborníky věnované PH. První vyšel 

ze setkání The Enoch Seminar v Camaldoli v r. 2005, které bylo celé věnováno 

právě PH. Výsledkem je kniha editovaná Gabriele Boccaccinim s názvem Enoch 

and the Messiah Son of Man. Revisiting the Book of Parables (2007). Obsahuje 

celkem 23 původních článků zabývajících se nejrůznějšími tématy PH a 10 kratších 

reakcí na některé z těchto článků. Celkově se obsah dělí do šesti sekcí: (1) 

struktura textu; (2) PH v rámci henochovské tradice; (3) Syn člověka; (4) PH 

v rámci literatury judaismu druhého chrámu; (5) sociální zasazení PH; (6) 

datování. Z obsahu tedy vidíme, že klasická témata pokrývají nemalou část. Přesto 

však jde o doposud nejlepší kolekci studií k PH.  

 

336 Viz Collins, Apocalyptic Imagination, 220–239; Nickelsburg, Jewish Literature, 248–256; Folker 

Siegbert, Einleitung in die Hellenistisch-Jüdische Literatur. Apokrypha, Pseudepigrapha, und 

Fragmente verlorener Autorenwerke (Berlin: de Gruyter, 2016), 190–215. 
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Druhý sborník vydal James Charlesworth v roce 2013 pod názvem Parables of 

Enoch. A Paradigm Shift. Cílem tohoto sborníku je především hlasitě vyjádřit 

badatelský konsensus ohledně židovského původu a starého datování PH. 

„Paradigm Shift“ v titulu odkazuje právě k tomu, že PH jsou „před-ježíšovská“, a 

většina studií v tomto sborníku se soustředí na dopad tohoto zjištění na nz 

teologii.  

V posledních letech se také PH dostává do zorného pole stále více badatelů, kteří 

v nich nehledají jenom „dobové pozadí“ pro nz studia, ale především pozoruhodný 

raně židovský text svědčící o dalším střípku judaismu druhého chrámu. Díky tomu 

se objevily studie, v niž badatelé analyzovali PH v kontextu svitků od Mrtvého 

moře337, v kontextu diskuse o počátcích židovské mystiky338, nebo v kontextu 

starověké židovské kosmologie339. Objevují se i studie, které jsou blízké záměru 

 

337 Např. Ida Fröhlich, „The Parables of Enoch and Qumran Literature,“ in G. Boccaccini (ed.), 

Enoch and the Messiah Son of Man: Revisiting the Book of Parables (Grand Rapids: Eerdmans, 

2007), 343–351; Arjen Bakker, „The Praise of the Luminaries in the Similitudes of Enoch and its 

Parallels in the Qumran Scrolls,“ Meghillot 13 (2017), 171–184 (hebrejsky); Devorah Dimant, „The 

Book of Parables (1 Enoch 37–71) and the Qumran Community Worldview,“ in D. Dimant, From 

Enoch to Tobit. Collected Studies in Ancient Jewish Literature (Tübingen: Mohr Siebeck, 2017), 

139–155; Eibert J. C. Tigchelaar, „The Locus of Liturgy: Enoch and the End of the Heavens in the 

Parables,“ in F. Badalanova Geller (ed.), The Enochic Chronotope. Proceedings of International 

conference Berlin 2013 (vyjde). 

338 Např. Mach, „From Apocalypticism,“ 229–264; Ithamar Gruenwald, Apocalyptic and Merkavah 

Mysticism (2.ed.; Leiden: Brill, 2014), 70–91.  

339 Např. Jonathan Ben-Dov, „Exegetical Notes on Cosmology in the Parables of Enoch,“ in G. 

Boccaccini (ed.), Enoch and the Messiah Son of Man: Revisiting the Book of Parables (Grand 

Rapids: Eerdmans, 2007), 143–150; Jonathan Ben-Dov, Eshbal Ratzon, „The Oath and the Name 

in 1 Enoch 69,“ JSJ 60/1 (2015), 19–51; Grant Macaskill, „Meteorology and metrology: Evaluating 

parallels in the Ethiopic Parables of Enoch and 2 (Slavonic) Enoch,“ JSP 29/2 (2019), 79–99. 
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této práce a snaží se uchopit PH jako celek.340 Postupně se PH stávají i důležitými 

svědky judaismu své doby pro badatele, kteří sledují vývoj konkrétních otázek 

napříč texty judaismu druhého chrámu.341  

Tento přehled nechce být nijak vyčerpávající a spíše je mým cílem poukázat na 

jistou jednostrannost předchozího bádání o PH v průběhu posledního století. 

V posledních letech se zájem o PH výrazně zvyšuje a tato disertace chce přispět do 

této diskuse, ve které je na PH nahlíženo jako na důležitý starověký židovský text, 

který svědčí o náboženských představách své doby.  

 

3.2. Metodologie a záměr této práce 

Jak bylo napsáno v úvodu, cílem této práce je prozkoumat komplexní symbolický 

svět, jenž slouží k legitimizaci sociální reality. Tento symbolický svět je zjeven v 

Henochových nebeských viděních. Domnívám se, že právě tato nová legitimizace 

sdíleného pohledu na skutečnost v nelehké době, do které je tento text adresován, 

je záměrem PH. PH jsou standardně řazena mezi apokalypsy. Avšak jednotlivé 

apokalypsy se od sebe značně liší co do formy i záměru, a proto je potřeba vyjasnit, 

v jakém smyslu jsou PH apokalypsou a co to znamená. V této podkapitole se tedy 

krátce budu zabývat i touto otázkou. Mimo to, říkám-li, že cílem práce je 

prozkoumat symbolický svět, jenž legitimizuje sociální realitu předpokládanou 

v PH, užívám zde termínů a konceptů ze společenských věd a ty je potřeba 

 

340 Např. Pieter G. R. de Villiers, „Revealing the Secrets: Wisdom and the World in the Similitudes 

of Enoch,“ in P. G. R. de Villiers (ed.), Studies in 1 Enoch and the New Testament (Stellenbosch: 

University of Stellenbosch Press, 1983), 50–68; Michael A. Knibb, „Enoch and Wisdom: 

Reflections on the Character of the Book of Parables,“ in M. Nissinen (ed.), Congress Volume 

Helsinki 2010 (Leiden: Brill, 2012), 255–276.  

341 Viz Richard A. Horsley, Revolt of the Scribes. Resistance and Apocalyptic Origins (Minneapolis: 

Fortress Press, 2010), 164–175; Keddie, Revelations of Ideology, 126–174. 
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vysvětlit i zdůvodnit, proč je používám. Tomu bude věnována druhá část této 

podkapitoly.  

Metodologicky je mé zkoumání zaměřeno na čtení PH v jejich historickém, tedy 

starověkém kontextu. V části §1.3. jsem již pojednal kompozitní povahu PH a 

vztahy tzv. noemovských sekcí k jim předcházejícímu textu PH. Pokusil jsem se 

ukázat, že tyto části nejsou nesouvisející sérií interpolací, ale že jejich přítomnost 

je logická a doplňují jednotlivá témata původního textu. Tyto sekce zároveň jejich 

redaktor upravil tak, aby odpovídaly jak lexikálně, tak konceptuálně obsahu PH. 

Důležité je také připomenout, že v případě 67,4–67,13 jde nejspíše přímo o dílo 

redaktora, které lze datovat do období před úmrtím krále Heroda Velikého. 

S ohledem na to, že ani žádná z ostatních částí noemovské redakce nevykazuje 

známky významně pozdější redakce, která by, kupříkladu, řešila nové historické, 

teologické, nebo společenské problémy, se lze opodstatněně domnívat, že konečný 

tvar PH, který se nám (s přihlédnutím k případným změnám textově-kritické 

povahy a nuance ztracené v překladu) dochoval, vznikl maximálně v průběhu 

několika desetiletí. Z toho vyplývá i mé do jisté míry pragmatické, avšak, 

domnívám se, že obezřetné rozhodnutí analyzovat PH jako celek, a nikoliv jen 

jejich nejstarší rekonstruovatelnou podobu. To samozřejmě neznamená, že bych 

ignoroval pozorování jejich redakčního vývoje. Na straně druhé to ale znamená, 

že v analýze textu PH budou převládat synchronní metody zaměřené na vnitřní 

vztahy, poetiku, rétoriku či narativitu textu. Diachronní přístup však zůstává 

klíčový pro situování výpovědi textu do starověkého kontextu judaismu druhého 

chrámu a širšího Předního východu. 
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3.2.1. PH mezi apokalypsami 

Zatímco ještě v roce 1970 Klaus Koch mohl označit v podtitulu své zásadní 

publikace apokalyptiku za „opomíjenou oblast biblické vědy“342, dnes je situace 

naprosto jiná. Od objevu kumránských svitků a zvýšeného zájmu o židovské 

„pseudepigrafy“, mimo jiné zásluhou dvousvazkové antologie vydané pod 

vedením Jamesa Charleswortha (OTP), se apokalyptická literatura dostala výrazně 

blíže k „centru zájmu“ biblistů. Poslední dekády studia přinesly především 

důležitou klarifikaci pojmů, studium zaměřené na jednotlivé texty v širokém 

kontextu raně židovské literatury bez prioritizování dvou kanonických apokalyps 

a silný důraz na funkci jednotlivých apokalyps v konkrétních sociálních a 

historických kontextech.343  

Zásadní dopad na další studium apokalyps mělo terminologické rozlišení 

pocházející od Paula Hansona, který odlišil „apokalypsy“ (literární žánr), 

„apokalyptickou eschatologii“ (náboženskou perspektivu) a „apokalypticismus“ 

(ideologii).344 Standardně se však toto poslední označení zažilo spíše pro 

společnou ideologii sdílenou napříč apokalypsami a apokalyptickými hnutími.345  

 

342 Klaus Koch, Ratlos vor der Apokalyptik. Eine Streitschrift über ein vernachlässigtes Gebeit der 

Bibelwissenschaft und die schädlichen Auswirkungen auf theologie und Philosophie (Gütersloh: 

Gerd Mohn, 1970). 

343 Adela Yarbro Collins, „Apocalypse Now: The State of Apocalyptic Studies Near the End of the 

First Decade of the Twenty-First Century,“ HTR 104/4 (2011), 447–457. 

344 Paul D. Hanson, “Apocalypticism," in IDBSup, 28–34. Viz i Robert L. Webb, „’Apocalyptic’: 

Observations on a Slippery Term,“ JNES 49/2 (1990), 115–126. 

345 Tak např. definice Florentina Garcíu Martíneze: „Apokalyptika je myšlenkový proud, který se 

zrodil v konkrétním náboženském a kulturním kontextu poexilního judaismu a vyvíjel se po 

dlouhou dobu ve vzájemné interakci s různými myšlenkovými proudy v rámci židovského 
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Dalším milníkem ve studiu apokalyps bylo formulování definice literárního žánru 

apokalypsy pocházející od pracovní skupiny „The Apocalypse Group“ vedenou 

Johnem Collinsem z konce sedmdesátých let: 

„Apokalypsa je literární žánr zjevitelské literatury s narativní strukturou, ve které je 

zjevení zprostředkováno lidskému příjemci nadpřirozenou bytostí odhalující 

transcendentní realitu, která je na jedné straně časová, nakolik předjímá 

eschatologické spekulace, a na straně druhé prostorová, nakolik zahrnuje i jiný, 

nadpřirozený svět.“346 

Tato definice je dodnes nejcitovanější a lze o ní říct, že obstála ve zkoušce času. 

To neznamená, že by nebyla kritizována a nahrazována jinými definicemi.347 

Standardní výhradou vůči ní je, že její formulace vyšla z předběžně vybraných 

apokalyps, ve kterých byly vysledovány tyto společné charakteristické prvky.348 

Dalším problémem je, že tato definice zachycuje charakteristické rysy docela 

košatého korpusu textů pocházejících z období několika století a z dílny různých 

komunit či autorů, reagující na různé historické, společenské či politické 

okolnosti. Mimo to tyto texty propojují vzájemné intertextuální vztahy. Zdá se 

proto, že tato definice nedostatečně zohledňuje diachronní vývoj (tedy je částečně 

ahistorická) či rozličné funkce jednotlivých apokalyps vycházejících z různých 

 

prostředí, jako například prorockou nebo mudroslovnou tradicí a nyní se odráží v různých 

literárních textech, které označujeme jako „apokalypsy“. Florentino García Martínez, „¿La 

apocalíptica judía como matriz de la teología cristiana?“ in A. Piñero (ed.), Orígenes del 

cristianismo. Antecedentes y primeros pasos (Madrid: El almendro, 1991), 177–199, zde 195. 

346 John J. Collins, „Introduction: Towards the Morphology of a Genre,“ in Semeia 14: Apocalypse: 

The Morphology of a Genre, ed. J. J. Collins (1979), 1–20, zde 9.  

347 Viz třeba kritiku v Crispin Fletcher-Louis, „Jewish Apocalyptic and Apocalypticism,“ in T. 

Holmén – S. E. Porter (ed.), Handbook for the Study of the Historical Jesus, 4 sv. (Leiden: Brill, 

2009), 1569–1607, zde 1577–1588.  

348 Slovy Johna Collinse: „An apocalypse is simply that which scholars can agree to call an 

apocalypse.“ Collins, „Introduction,“ 2. 
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sociálních a historických kontextů.349 Přesto není vhodné autorům této definice 

podsouvat, že by tato definice na uvedené výtky vůbec nemyslela. Nikdy neměla 

ambici popsat tento literární žánr jako neměnný produkt jednoho hnutí.350 Také 

nebylo jejich cílem, aby tato definice sloužila technicistně. Cílem bylo vystihnout 

společné jádro žánru a tím vytvořit jakési rámcové vymezení.351 Lze tedy říct, že 

tato definice i přes výhrady splňuje funkci definice zachycující některé z důležitých 

společných prvků běžně přijímaných apokalyps, a proto zůstává pro bádání 

užitečná. To platí především pro dodatečné rozšíření této definice z dílny stejné 

skupiny z roku 1986, kdy byla doplněna o důraz na funkci: „(apokalypsa) sloužila 

k interpretaci současných pozemských podmínek ve světle nadpřirozeného světa 

a budoucnosti, aby tak ovlivnila jak porozumění, tak chování posluchačů pomocí 

božské autority.“352  

Někteří jiní badatelé se pokusili nabídnout jiné definice, které zdůrazňují jiné 

aspekty těchto textů. Ed Sanders položil důraz na to, že apokalypsy jsou především 

odpovědí na krizi a nabízejí řešení formou zaslíbení vykoupení pro oslovovanou 

komunitu.353 Ještě minimalističtější definici nabídl třeba Philip Davies, který 

apokalypsu považoval za „psanou formu přenosu esoterického poznání, údajně 

 

349 Viz Eibert J. C. Tigchelaar, „More on Apocalyptic and Apocalypses,“ JSJ 18/2 (1987), 137–144. 

350 K tomu viz John J. Collins, „Pseudepigraphy and Group Formation in Second Temple Judaism,“ 

in Esther Chazon – Michael Stone (ed.), Pseudepigraphic Perspectives: The Apocrypha and 

Pseudepigrapha in Light of the Dead Sea Scrolls (Leiden: Brill, 1999), 43–58. 

351 Collins, Apocalyptic Imagination, 5–6. 

352 Adela Yarbro Collins, „Introduction: Early Christian Apocalypticism,“ in Semeia 36: Early 

Christian Apocalypticism: Genre and Social Setting, ed. A. Yarbro Collins (1986), 1–11, zde 7. 

353 Ed P. Sanders, „The Genre of Palestinian Jewish Apocalypses,“ in D. Hellholm, Apocalypticism 

in the Mediterranean World and the Near East (Tübingen: Mohr Siebeck, 1983), 447–459, zde 456. 
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prostředkovaného nebeskou bytostí (většinou) významné postavě minulosti.“354 

Devorah Dimant apokalypsu definuje jako: „diskurs v první osobě týkající se 

nebeského vidění uděleného moudrému vizionáři, jenž je interpretovaný pomocí 

nebeské moudrosti.“355 Ještě jinou definici uvádí Michael Wolter:  

„Apokalyptickou nazýváme formu řeči, kterou nacházíme v takových textech, jejichž 

autoři v úvodu informují čtenáře (a sice v první osobě jednotného čísla), že jim sdělují 

něco, co bylo lidským poznávacím schopnostem doposud principiálně nedostupné, 

protože je to dostupné jenom za hranou běžného poznání. Takový text přitom vznáší 

nárok, že jde o obsah vůbec poprvé zprostředkovaný do sféry lidského poznání za 

účelem jeho odhalení.“356  

Tato definice se již méně zaměřuje na konkrétní obsahy zjevení, jež jednotlivé 

apokalypsy prostředkují, ale místo toho zdůrazňuje zjevení nového řádu poznání, 

které lidem bez nebeského zprostředkování není dostupné. V tom je Wolter blízký 

Christopheru Rowlandovi, který v bezprostřední reakci na Collinsovu etickou 

definici navrhl vycházet naopak od textů a jejich literárních forem a navrhl 

emickou definici, ve které za základ apokalyptických forem považuje zjevení 

nebeských tajemství skrze vize, nanebevzetí či přímé sdělení od nebeských bytostí. 

Tato nebeská tajemství většinou obsahují pravdivý náhled na skutečnost světa 

„nahoře“ (Bůh, andělé, řád stvoření), „dole“ (svět lidí, aktuální události), na to, 

„co bylo“ (výklad dějin) a „co bude“ (eschatologické řešení).357 Tuto taxonomii 

 

354 Philip R. Davies, „The Social World of Apocalyptic Writings,“ in R. E. Clements (ed.), The 

World of Ancient Israel: Sociological, Antropological and Political Perspectives (Cambridge: 

Cambridge University Press, 1989), 251–271, zde 254. 

355 Devorah Dimant, „Apocalyptic Texts at Qumran,“ in E. Ulrich – J. C. VanderKam (ed.), The 

Community of the Renewed Covenant (Notre Dame: University of Notre Dame Press, 1994), 175–

191, zde 179. 

356 Michael Wolter, „Apokalyptik als Redeform im Neuen Testament,“ NTS 51 (2005), 171–191, 

zde 181. 

357 Christopher Rowland, The Open Heaven: A Study of Apocalyptic in Judaism and Early 

Christianity (London: SPCK, 1982), 49–72. 
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apokalyptických spekulací přebírá Rowland z traktátu Chagiga z Mišny, ve kterém 

se tyto spekulace odmítají: „Každému, kdo se snaží přijít na kloub následujícím 

čtyřem věcem, by bylo lépe, kdyby vůbec nepřišel na svět: tomu, co je nahoře, 

tomu, co je dole, tomu, co bylo, a tomu, co bude.“358  Toto pojetí apokalyps a 

apokalypticismu jako „otevření nebes“, kde Bohem vyvolenému vizionáři je 

zjevena pravda o světě (v celé komplexní šíři), jež napomáhá orientaci v současné 

situaci čtenářů a posluchačů, ponechává prostor pro různé problémy, jimž jsou 

jednotlivé apokalypsy věnovány, a také pro odlišné funkce jednotlivých textů.359 

Představa „otevřených nebes“ je především specifickou epistemologií, již 

jednotlivé apokalypsy (avšak nejenom ty) sdílejí.360 Starověká židovská víra 

samozřejmě počítala s nějakou transcendentní realitou nebes, sféry Boží, která 

byla lidem nedostupná. V Dt 29,28 čteme:  

Skryté věci ( נסתרת) patří Hospodinu, našemu Bohu, zjevené (נגלת)361 však patří 

navěky nám a našim synům, abychom dodržovali všechna slova tohoto zákona.  

 

358 Překlad podle Petr Sláma, Tanu Rabanan. Antologie Rabínské literatury (Praha: Vyšehrad, 

2010), 378. 

359 Lze samozřejmě uvést i další přístupy k apokalyptice i apokalypsám. Není však mým cílem zde 

nabídnout vyčerpávající úvod k tomuto fenoménu. K dalším aspektům viz především Collins, 

Apocalyptic Imagination, 1–52; Lorenzo DiTommaso, „Apocalypses and Apocalypticism in 

Antiquity (Part I),“ CBR 5/2 (2007), 235–286; Lorenzo DiTommaso, „Apocalypses and 

Apocalypticism in Antiquity (Part II),“ CBR 5/3 (2007), 367–432; David S. Russell, Divine 

Disclosure. An Introduction to Jewish Apocalyptic (Minneapolis: Fortress Press, 1992); v češtině 

Sidonia Horňanová, „Fenomén apokalyptiky od židovství po křesťanství,“ in J. A. Dus (ed.), 

Proroctví a apokalypsy. Novozákonní apokryfy III. (Praha: Vyšehrad, 2007), 27–56. 

360 Viz Annette Y. Reed, „Beyond Revealed Wisdom and Apocalyptic Epistemology: Early Christian 

Transformation of Enochic Traditions about Knowledge,“ in C. A. Evans – D. H. Zacharias (ed.), 

Early Christian Literature and Intertextuality. Volume 1: Thematic Studies (London: T&T Clark, 

2009), 138–164. 

361 ČEP zde čte „zjevné“, avšak sloveso גלה znamená v nif. především „zjevit, odhalit, ukázat, učinit 

viditelným“, viz HALOT, 190–191.  
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Zde se rozlišuje mezi věcmi, které Bůh zjevil (נגלת) – a tedy jsou dostupné lidem 

– a věcmi, které jsou skryté lidem (נסתרת), a tedy dostupné jenom Hospodinu. 

Podobné rozlišení mezi věcmi lidskými a lidem nesrozumitelnými (avšak 

srozumitelnými Bohu) nacházíme v závěrečných Hospodinových promluvách 

v knize Job (38–40). Životnost tohoto dělení a z něj vycházejícího přesvědčení o 

zapovězeností zkoumání věcí skrytých dokládá Sírachovec362: 

Co je pro tebe příliš nesnadné, nevyhledávej, a co je nad tvé síly, nezkoumej. 

Přemýšlej o tom, co ti Hospodin nařídil, co před tebou drží v tajnosti ( נסתרות), po 

tom se nepídi. Nestarej se o to, co se tě netýká, vždyť ti bylo ukázáno víc, než na co 

stačí lidský rozum. Mnohé lidi obloudily jejich domněnky a falešné dohady zavedly 

na scestí jejich myšlení. (3,21–24) 

Lze říct, že apokalyptické texty mění poměr mezi věcmi skrytými (נסתרת) a 

zjevenými (נגלת). Především termín  נסתרת postupně nabývá technického významu 

pro esoterické poznání.363 Kumránská komunita četla text Dt 29,28 tak, že zjevené 

věci (נגלת) jsou explicitně napsané v Tóře, zatímco věci skryté (נסתרת) jsou známé 

jenom členům jejich komunity. Mezi tyto skryté věci patří především halachické 

zjevení a esoterická moudrost.364 V PH také čteme, že vše skryté bylo Henochovi 

zjeveno (40,2.8; 43,3; 46,2; 52,1.3–4; 64,1–2). V etiopském textu nacházíme pro 

 

362 K dalšímu působení tohoto zákazu viz Yair Furstenberg, „The Rabbinic Ban on Ma’aseh 

Bereshit: Sources, Contexts and Concerns,“ in L. Jenott – S. K. Gribetz (ed.), Jewish and Christian 

Cosmogony in Late Antiquity (Tübingen: Mohr Siebeck, 2013), 39–63. 

363 Viz David Flusser, „’The Secret Things Belong to the Lord’ (Deut 29:29): Ben Sira and the 

Essenes,“ in D. Flusser – A. Yadin (překl.), Judaism of the Second Temple Period. Volume 1“ 

Qumran and Apocalypticism (Grand Rapids: Eerdmans, 2007), 293–298, zde 294;  

364 Viz Shani Tzoref, „The ’Hidden’ and the ’Revealed’: Esoterism, Election, and Culpability in 

Qumran and Related Literature,” in L. H. Schiffman – S. Tzoref (ed.), The Dead Sea Scrolls at 60 

(Leiden: Brill, 2010), 299–324; Devorah Dimant, „Concealing and Revealing in the Ideology of the 

Qumran Community,“ in R. A. Clements – M. Kister – M. Segal (ed.), The Religious Worldviews 

Reflected in the Dead Sea Scrolls (Leiden: Brill, 2018), 48–62; Flusser, „’The Secret Things,” 294–

298. 
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toto „skrytí“ sloveso ኅብአ ḫabˀa, které pochází z hebr./aram. חבא. I když v Dt je 

původně jiné sloveso סתר, řečtina překládá jak חבא, tak סתר stejně jako κρύπτειν. 

To znamená, že řečtina již smazává nuance těchto výrazů. Není proto překvapivé, 

že et. Dt 29,28 obsahuje také ኅብአ ḫabˀa. Etiopština sice zná i sloveso ሰተረ satara, 

avšak jeho výskyt je velice raritní.365 Lze se tedy domnívat, že význam  חבא i  סתר 

nahradilo již řecké κρύπτειν a následně etiopské ኅብአ ḫabˀa. Z tohoto slovesa pak 

etiopština tvoří i jmenné tvary ኅቡእ ḫəbuˀ, ኅቡኣተ ḫəbuˀāt „skryté věci/tajemství“, 

jež odpovídají hebr. נסתרות. Jako „skryté věci/tajemství“ se v PH označuje obsah 

vizí, které Henoch zjevuje vyvoleným a spravedlivým, kterým jediným je dáno 

poznat tato tajemství. Jde o klíčový koncept a celkově se tato tajemství/skryté věci 

objevují 47x v PH. 

Stejný posun směrem k „odhalování“ Hospodinových tajemství můžeme sledovat 

i ve spojitosti s již uvedenou odpovědí Hospodina Jobovi. Jak přesvědčivě ukázal 

Michael Stone, opakující se položky v tzv. seznamech zjevených věcí, které byly 

vizionářům jednotlivých apokalyps odhaleny, odpovídají těm, které Hospodin 

předkládá Jobovi.366 To, co Job neznal, protože mu to nebylo dáno poznat, již 

apokalyptičtí vizionáři znají, protože jim to bylo zjeveno.  

Apokalyptické texty tedy jsou odhalením skrytých věcí – Boží perspektivy na svět 

a dějiny.367 Také tento přístup, zdůrazňující spíše společnou epistemologii než 

jednotnou ideologii, posouvá důraz z celku apokalyptické literatury (a 

„apokalyptiky“) k jednotlivým textům (ne nutně jenom apokalypsám) a sleduje 

jejich odlišnosti. Kupříkladu henochovská Astronomická kniha zjevuje složité 

 

365 Viz Dillmann, Lexicon, 364. 

366 Michael E. Stone, „Lists of Revealed Things in the Apocalyptic Literature,“ in W. Lemke – P. 

D. Miller – F. M. Cross (ed.), Magnalia Dei, the Mighty Acts of God: Essays on the Bible and 

Archaeology in Memory of G. Ernest Wright (New York: Doubleday, 1976), 414–453. 

367 Rowland, The Open Heaven, 12–13. 
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dráhy nebeských těles podle matematických modelů. Kniha strážců zjevuje 

mytologický příběh o původu zla a kosmickou geografii. Apokalyptické části knihy 

Daniel zjevují výklad dějin formou vaticinia ex eventu. Kniha Zjevení užívá bohatý 

symbolismus směšující vizi a její interpretaci a zjevuje pravou „tvář“ Římské říše. 

Všechny však spojuje společný důraz na to, že toto důležité odhalení nebeských 

tajemství pochází od Boha, a tedy jde o pravdivý výklad skutečnosti – často 

navzdory viditelné žité realitě adresátů. Tyto odlišné obsahy jsou nerozlučně 

spjaty i s odlišnými funkcemi jednotlivých apokalyps. George Nickelsburg nachází 

v henochovském mýtu v Knize strážců polemiku s plíživou helénistickou 

inkulturací, kterou apokalyptický autor odhaluje pomocí příběhu o padlých 

andělech. Jejich působení také spojuje s ničivými válkami Diadochů, které 

působily spoušť po celé Palestině.368 Podle Andrease Bedenbendera se drobná 

Apokalypsa týdnů soustřeďuje na dějiny Izraele se speciálním zřetelem na skupinu 

„vyvolených spravedlivých“. Dějiny prezentuje jako Bohem vyměřené a řízené. 

Bůh svůj velký dějinný plán rozvrhnul s ohledem na několik spravedlivých 

uprostřed velikých světových dějin i uprostřed nevěrných židovských kolaborantů. 

Ti, již se zdají být ve skutečnosti zcela na okraji dějinných událostí, jsou v Boží 

perspektivě v jejich centru.369 Adela Yarbro Collins vidí v knize Zjevení řešení pro 

prožívanou krizi raných křesťanů pocházející z různých konfliktů a traumat jejich 

existence v prvním století (konflikty s židy, sociální problémy, zničení Jeruzaléma, 

lokální pronásledování, imperiální nátlak i osobní exil autora). Pomocí bohatého 

symbolického jazyka a narativních technik se autor snaží svým čtenářům v krizi 

odhalit pravdivou, i když skrytou povahu skutečnosti a tím napomoct katarznímu 

 

368 Nickelsburg, „Apocalyptic and Myth,“ 383–405. Viz i Mark Elliott, „Origins and Functions of 

the Watchers Theodicy,“ Hen 24 (2002), 63–75. 

369 Andreas Bedenbender, „Reflection on Ideology and Date of the Apocalypse of Weeks,“ in G. 

Boccaccini (ed.), Enoch and Qumran Origins. New Light on a Forgotten Connection (Grand 

Rapids: Eerdmans, 2005), 200–203. 
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efektu a překonání traumatu.370 Důležitým postřehem Yarbro Collins je, že při 

rekonstruování Sitz im Leben jakékoliv apokalypsy musíme mít na paměti, že texty 

vyjadřují emoce konkrétních lidí, jež nemusí nutně odpovídat skutečnosti „velkých 

dějin“. Slovy Yarbro Collins nejde ani tak o to, zda byli adresáti skutečně 

utlačováni, ale zda se cítili utlačovaní.371 Konečně Michael Stone v 4. knize 

Ezdrášově nachází vyjádření zkušenosti autora-vizionáře, který prostřednictvím 

dialogu s Bohem a jeho anděly přechází od původní skepse pocházející 

z traumatické agonie způsobené zničením Jeruzaléma k postupnému nalezení 

útěchy a přijetí cest Boží spravedlnosti a důvěry v nápravu věcí. Tím tato 

apokalypsa funguje jako návod pro všechny, kdo sdílejí podobná traumata a 

skepsi.372 

Přirozeně lze polemizovat (a taky mnoho badatelů polemizovalo) s uvedenými 

ilustracemi – co do obsahu i do funkce. Mým záměrem však bylo pouze naznačit 

rozmanitost apokalyps a jejich funkcí. Jednotlivým vizionářům (jako literárním 

postavám) byla dána různá zjevení z „otevřených nebes“ tak, aby zvěstovali Boží 

poselství do konkrétní situace – která přirozeně byla pokaždé trochu jiná. Přestože 

tyto texty sdílejí společné motivy, témata, či podobné interpretace biblických 

textů, jejich jednotliví autoři vytvořili zcela originální literární kompozice, ve 

kterých tyto prvky zakomponovali takovým způsobem, aby dosáhli svého 

autorského záměru. To, co apokalypsy a obecně apokalyptiku definuje, je tedy 

podle mého názoru především společná epistemologie, jejímž předmětem zájmu 

můžou být dějiny, poznání týkající se přírody, etika, společenské vztahy, politická 

 

370 Adela Yarbro Collins, Crisis and Catharsis: The Power of the Apocalypse (Philadelphia: 

Westminster Press, 1984). 

371 Yarbro Collins, Crisis and Catharsis, 84. 

372 Michael E. Stone, Fourth Ezra, Hermeneia (Minneapolis: Fortress Press, 1990), 21–36; Michael 

E. Stone, Ancient Judaism. New Visions and Views (Grand Rapids: Eerdmans, 2011), 96–109. 



 

 

141 

 

moc nebo interpretace bible.373 Druhým, neméně podstatným aspektem 

apokalyptiky, který je důležitý především v kontrastu k dříve tak akcentovanému 

spojování apokalyptiky s eschatologií, je zaměření na současnost tematizované 

situace. Eschatologické vize posledního soudu a nápravy věcí slouží v těchto 

textech především jako interpretační klíč k porozumění současnosti.374 Jedním 

z klíčových aspektů rozumění této současnosti je objasnění významu zakoušené 

nespravedlnosti, již ve světě prožívají spravedliví, resp. představení perspektivy, 

v níž je tato nepravost zasazena do Božího plánu.375 

V době vzniku PH byly již apokalypsy v judaismu zavedeným literárním žánrem a 

stejně tak byly nejspíše rozšířené různé podoby apokalyptických světonázorů. 

Apokalypsy sloužily k interpretaci současných pozemských podmínek ve světle 

nadpřirozeného světa a odhalení budoucnosti, za účelem ovlivnění způsobu 

rozumění i chování adresátů.376 Autor PH zajisté znal z židovských apokalyps 

minimálně Knihu strážců a knihu Daniel a v mnoha ohledech na ně navázal. 

Zároveň však nelze mluvit o apokalyptice jenom jako o literárním fenoménu. To 

dokládají především tzv. „sektářské“ texty kumránské komunity, jež sdílí 

apokalyptický náhled na svět. Žádný z těchto sektářských textů není přitom co do 

žánru apokalypsou. Přesto vykreslují apokalyptické chápání světa, kde za očím 

viditelnou realitou se skrývá ještě další, neviditelná, avšak členům komunity 

 

373 DiTommaso, „Apocalypses (Part II),“ 408.  

374 Viz výše §2.2.; Ben-Dov, „Apocalyptic Temporality,“ 289–303. K zasazení studia (apokalyptické) 

eschatologie do dějin bádání a dějin teologického myšlení 20. stol. viz Jörg Frey, „New Testament 

Eschatology – an Introduction: Classical Issues, Disputed Themes, and Current Perspectives,“ in 

J. G. van der Watt (ed.), Eschatology of the New Testament and Some Related Documents 

(Tübingen: Mohr Siebeck, 2011), 3–32. 

375 Ulrich Luck, “Das Weltverständnis in der Jüdischen Apokalyptik dargestellt am äthiopischen 

Henoch un am 4. Esra,” ZThK 73 (1976) 283–305, především 303–304. 

376 Yarbro Collins, „Introduction,“ 7; Rowland, The Open Heaven, 13–14. 
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zjevená realita (spolu-)obývaná anděly i démony, s Bohem ustanoveným řádem 

kosmu, jehož smysl je komunitě odhalený. Součástí této reality je i odhalení 

rozdělení dějin na jednotlivé fáze směřující k finálnímu rozuzlení, kdy povstane 

mesiáš (nebo dva mesiášové) a Bůh ustanoví svoje věčné království, v němž budou 

žít v blaženosti všichni spravedliví, včetně těch, kteří již zemřeli a čekají na 

vzkříšení.377 Pokud i popis „otevřených nebes“ v nejstarších vrstvách žánru 

apokalyptické literatury pouze vytvářel literární fikci378, pak v dobách kumránské 

komunity šlo již o součást předpokládané i prožívané reality světa.  

 

3.2.2. Sociální realita a symbolický svět 

PH je tedy co do literárního žánru apokalypsou a jejich funkcí je odhalit skutečný 

výklad soudobých událostí z nebeské perspektivy. Z textu je zřejmé, že promlouvá 

do situace útlaku a pronásledování (viz §1.4.5. a §4.), nebo alespoň do situace, již 

za takovou adresáti díla považují. Tato situace přirozeně neodpovídá očekávání, 

že Hospodin chrání svůj lid před jeho nepřáteli. Tento rozpor mezi očekávaným 

požehnáním a prosperitou na jedné straně a prožívaným útlakem na straně druhé 

je důležitým tématem židovských náboženských dějin. Samotná existence tohoto 

očekávání i rozporu je svědectvím o tom, že Židé v jednotlivých historických 

kontextech přijímali osobitý výklad reality. I když se tento výklad reality lišil v čase 

a přizpůsoboval se jak náboženským představám různých skupin, tak vnějším 

 

377 Collins, Apocalyptic Imagination, 178–219; Jörg Frey, „The Qumran Discoveries and the 

Understanding of Apocalypticism,“ in J. N. Cerone (ed.) Qumran, Early Judaism, and New 

Testament Interpretation (Tübingen: Mohr Siebeck, 2019), 195–241. 

378 Tak třeba Martha Himmelfarb, „Revelation and Rapture: The Transformation of the Visionary 

in the Ascent Apocalypses,“ in J. J. Collins – J. H. Charlesworth (ed.), Mysteries and Revelations. 

Apocalyptic Studies since Uppsala Colloquium (Sheffield: Sheffield Academic Press, 1991), 79–90, 

zde 87. 
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okolnostem, se značnou dávkou zjednodušení lze říct, že v helénistické a římské 

době šlo o výklad reality, podle nějž světu vládne všemohoucí jediný Bůh-stvořitel, 

který je nad světem a dějinami, a přesto o svět, dějiny, a především svůj vyvolený 

lid (nebo spravedlivé z lidu) pečuje, má svůj moudrý plán a nic se neděje bez jeho 

vědomí, dopuštění a vůle.379 Ze svého velikého milosrdenství si Bůh vyvolil právě 

syny Abrahamovy za svůj národ, pro který má speciální místo v tomto plánu. Tváří 

v tvář tomu, že po většinu židovských dějin žitá zkušenost Židů této realitě úplně 

neodpovídala, jelikož různé mocnější národy přicházely a podrobovaly si jejich 

území, bylo třeba tuto realitu vždy znovu legitimizovat vysvětleními, které 

navzdory těmto zkušenostem hájily plausibilitu takové představy/reality. Dalo by 

se říct, že tyto legitimizace fungují jako úhel pohledu či perspektiva, z níž lze 

nahlédnout současnost a skrze niž se pak smysl současnosti jeví v souladu 

s předpokládanou realitou. Klasickým příkladem takového vysvětlení v židovské 

literatuře je deuteronomistické zpracování dějin, jež zpětně interpretuje negativní 

události v dějinách Izraele a Judska jako důsledek neposlušnosti lidu a jeho vůdců 

proti Boží vůli vyjádřené v jeho smlouvě. Kvůli této „nahromaděné“ neposlušnosti 

Bůh sám povolal armády Babyloňanů, aby potrestal svůj nevěrný lid (2Kr 24,2).380 

Deuteronomistická teologie dějin opakované sloužila k vysvětlení tragických 

událostí, které Židy postihly. Například v případě znesvěcení obnoveného 

jeruzalémského chrámu Antiochem IV. Epifanem v roce 168, jež podle 2. knihy 

Makabejské Hospodin dopustil proto, aby svůj lid, který se vůči němu prohřešoval, 

 

379 Nejspíše by bylo vhodné říct, že pro většinu Židů byla tato Boží vůle zjevená prostřednictvím 

Tóry a nezpochybnitelně významnou roli v této víře měla bohoslužba v jeruzalemském chrámě. 

Viz třeba Ed P. Sanders, Judaism: Practice & Belief. 63 BCE – 66 CE (London: SCM Press, 1992), 

241–278; George W. E. Nickelsburg, Ancient Judaism and Christian Origins. Diversity, Continuity, 

and Transformation (Minneapolis: Fortress Press, 2003). 

380 Thomas Römer, The Invention of God (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2015), 213–

216. 
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vychovával (2Mak 6,16; 10,6). Jakmile lid činil pokání v podobě statečné vzpoury 

mučedníků (7,31–38), Bůh se nad ním slitoval a prostřednictvím Judy 

Makabejského znovuobnovil a posvětil svůj chrám (8,1–10,9).381  

Tyto výklady tedy slouží k legitimizaci předpokládané a sdílené sociální reality. 

V této práci argumentuji ve prospěch teze, že PH nabízí právě legitimizaci sociální 

reality v podobě konstrukce symbolického světa jakožto nejvyšší úrovně 

legitimizace.  

Tyto koncepty přebírám z teoretického rámce základních pozorování sociálního 

konstruktivismu, tedy teorie sociologie vědění, jíž dali základní podobu Peter 

Berger a Thomas Luckmann v klíčovém díle Sociální konstrukce reality.382 Cílem 

jejich analýzy je zaměřit sociologii vědění k tomu, aby vysvětlila „procesy, v jejichž 

průběhu začne být jakýkoliv soubor „vědění“ sociálně chápán jako realita.“383 Tím 

se implicitně míní, že jakkoliv se společensky sdílená realita může jedinci zdát jako 

objektivně daná, a tedy jako fakt, ve skutečnosti je vždy sociálním konstruktem. 

Konstrukci sociální reality popisují jako „proces, kterým lidé neustále vytvářejí 

prostřednictvím svých akcí a interakcí sdílenou realitu, která je vnímána jako 

objektivně pravdivá a subjektivně smysluplná.“384 Tento proces demonstrují na 

výkladu společnosti jako zároveň objektivní i subjektivní reality. To pregnantně 

vyjadřují takto: „Společnost je výtvorem člověka. Společnost je objektivní realitou. 

 

381 David A. deSilva, Introducing the Apocrypha: message, context, and significance (2nd ed., 

Grand Rapids: Baker Academic, 2018), 288–291, 298–302. 

382 Původně Peter L. Berger – Thomas Luckmann, The Social Construction of Reality: A Treatise 

in the Sociology of Knowledge (Garden City, NY: Anchor Books, 1966). Dále však odkazuji na 

české vydání Peter L. Berger – Thomas Luckmann, Sociální konstrukce reality. Pojednání o 

sociologii vědění (Brno: CDK, 1999). 

383 Kurziva původní. Berger – Luckmann, Sociální konstrukce reality, 11. 

384 Ruth A. Wallace – Alison Wolf, Contemporary Sociological Theory. Continuing the Classical 

Tradition, 4th ed. (New Yersey: Prentice Hall, 1995), 262. 
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Člověk je výtvorem společnosti.“385 Realitou přitom nemyslí jenom např. 

abstraktní výklady fyzikálních zákonů a místa lidí uprostřed komplexních vztahů 

ve vesmíru, ale žitou, každodenní realitu lidí.  

Berger a Luckmann tento proces dělí na tři částí: (1) externalizace (2) objektivizace 

a (3) internalizace. Externalizace je zjednodušeně proces vytváření objektivní 

reality. Ta vzniká dlouhodobým procesem sedimentace a tradice, na jehož počátku 

je lidská činnost. Z jednoduché aktivity typu muž jde zajistit jídlo a žena se postará 

o domácnost se procesem habitualizace, tedy opakováním, stává zažitá realita. Z 

„uděláme to takto“, se stává „takhle se to dělá“. Aby nebylo třeba vždy u každé 

nové činnosti stanovovat řád, jakým se věci budou dít, doplňuje proces 

habitualizace proces typizace – tedy zevšeobecňování habitualizací podle nějakých 

vnějších pravidel.386 Klasickým příkladem typizace je třeba genderová dělba práce. 

Z typizace habitualizovaných činností za nějaký čas vzniká instituce, která již 

funguje jako externalizovaná a objektivní skutečnost, nezávislá na těch, kteří 

původní činnosti vytvořili. Pokud si mladý pár ve své domácnosti společně vytvořil 

nějaká pravidla a tradice, jejich dětem jsou tato pravidla a tradice předávána již 

jako obecně platné a na původní dohodě jejich rodičů nezávislé. Tyto děti si již 

nenárokují vstoupit do procesu vytváření těchto pravidel a tradic, nýbrž se ptají 

po jejich legitimitě. Tento proces předávání již typizovaných habitualizovaných 

činností další generaci je již způsobem objektivizace. Proces druhoplánové 

objektivizace významů se pak nazývá legitimizace. Cílem legitimizace je „učinit již 

institucionalizované „prvoplánové“ objektivizace objektivně dostupnými a 

subjektivně věrohodnými.“387 Legitimizace má kognitivní i normativní charakter, 

a proto musí prostředkovat nějaké „vědění“. Nestačí totiž sdělovat, proč by měl 

 

385 Berger – Luckmann, Sociální konstrukce reality, 64. 

386 Berger – Luckmann, Sociální konstrukce reality, 56–60. 

387 Berger – Luckmann, Sociální konstrukce reality, 93. 
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jedinec konat tak či onak, nýbrž toto proč musí být zasazeno do vysvětlení, proč 

jsou věci takové, jaké jsou. Pokud rodiče chtějí s dětmi slavit Vánoce, musí tomu 

předcházet vysvětlení smyslu svátku, přičemž toto vysvětlení se bude lišit 

s ohledem na jejich víru a tradice. Aby dítě na prožívání takového svátku mohlo 

participovat, musí být toto vysvětlení přesvědčivé a srozumitelné. Tomuto 

vysvětlení se také ŕíká legitimizace a ta může mít různou úroveň komplexnosti a 

abstraktnosti. Od vysvětlení jednoduchého – když budeš poslouchat, tak na 

Vánoce dostaneš dárky – až po velice sofistikované a komplikované vysvětlení role 

svátku v dějinách křesťanství a v „dějinách“ konkrétní podoby praktikované víry a 

rodinné tradice. Nejvyšší podobu legitimizace tvoří podle Bergera a Luckmanna 

symbolické světy, které odkazují na jiné skutečnosti, než jsou skutečnosti 

každodenní zkušenosti.388 V symbolickém světě jsou „všechny oblasti 

institucionálního řádu integrovány do všezahrnujícího rámce, který tvoří svět 

v doslovném smyslu tohoto slova, protože veškerá lidská zkušenost může být nyní 

chápána jako odehrávající se uvnitř tohoto světa.“389 Symbolický svět uspořádává 

každodenní aktivity, role, priority či zásady chování, jelikož se na ně dívá sub 

specie universi, tedy v kontextu neobecnějšího myslitelného úhlu pohledu (např. 

Božího pohledu). Díky tomu můžou být i zcela marginální činnosti prodchnuty 

hlubokým významem.390 Tak banální akt, jako je „hození rukavice“, může být 

jenom nesmyslným odhazováním nepotřebného oblečení, nebo také aktem 

vyhlášení války. Symbolické světy jsou klíčové a dávají legitimizaci všem 

komplexním systémům, institucím, a tedy i sociální realitě. Tradiční kastovní 

systém v Indii fungoval jako tradiční dělení společnosti na jednotlivé vrstvy. Pro 

Inda tento systém patřil k objektivním faktům každodenní existence. Na to, aby 

 

388 Berger – Luckmann, Sociální konstrukce reality, 96. 

389 Kurzíva původní. Berger – Luckmann, Sociální konstrukce reality, 97. 

390 Berger – Luckmann, Sociální konstrukce reality, 100. 
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se takovým jevil, musel být tento systém vždy doprovázen komplexním 

symbolickým světem, který jeho legitimitu vysvětloval duchovně pomocí staré 

mytologie. Ústavy států i deklarace lidských práv se v minulosti (a v některých 

případech i v současnosti) odvolávaly na Boží vůli a v jejich textech se psalo, že 

jsou výsledkem Boží prozřetelnosti. Řád společnosti se legitimizuje odkazem na 

řád kosmický, řád Boží, jenž funguje jako symbolický svět. Avšak jenom pro takové 

společnosti, v jejichž sdílené realitě je řád Boží smysluplným konceptem. Instituce 

starověkých králů a kněží nebyly definované silou armády, ale mýtem popisujícím 

jejich místo v kosmickém řádu. Vytváření nových symbolických světů a jejich 

neustálé udržování je klíčovou funkci společnosti. „Všechny společenské reality 

jsou nejisté. Všechny společnosti jsou jen konstrukty čelící chaosu. Neustále 

hrozící nebezpečí anomického děsu propukne naplno, kdykoliv jsou legitimizace, 

jež tuto nejistotu zastírají, ohroženy nebo se zhroutí.“391 Jak Berger a Luckmann 

zdůrazňují, proces vytváření nových symbolických světů (a tedy nových 

legitimizací) je obzvlášť typický pro krizové a mezní situace. Právě v tomto smyslu 

se domnívám, že (některé) apokalypsy jako takové „otevřením nebes“ nabízejí 

právě nové legitimizace židovských (a později také křesťanských) sociálních realit, 

které jsou stále ohrožovány prožívanou realitou, ve které Bohem vyvolený lid 

neprosperuje, nežije v pokoji a blahu pod ochranou všemocného Hospodina.  

Tento proces samozřejmě neplatí jenom pro společenské instituce, ale i pro obecný 

vztah člověka ke světu. Přírodu lze považovat za na člověku nezávislou realitu. 

Kupříkladu řeka by byla řekou, i pokud by lidé nebyli. Avšak když se z řeky stává 

nástroj zavlažování nebo politická hranice, jde o lidský konstrukt, který na 

přírodní jev přenášíme. Následným vyprávěním politických dějin dáváme těmto 

hranicím potřebnou legitimizaci. Vrba u řeky je opět na člověku nezávislá, avšak 

stejná vrba může sloužit jako orientační bod v krajině nebo dokonce jako posvátné 

 

391 Kurzíva původní. Berger – Luckmann, Sociální konstrukce reality, 104. 
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místo, kde lidé obětují konkrétním duchovním silám obilí nebo ovoce. Lidské 

prostředí lze tedy dělit na přírodu a kulturu – tedy na realitu na člověku nezávislou 

a závislou. Kultura je na člověku závislá a míra její závislosti odpovídá i 

abstraktnosti. Zatímco strom na člověku závislý není, dřevěný palcát už ano. Další 

prvky kultury jako například peníze nebo svoboda či náboženství jsou také na 

člověku závislé, ale také více abstraktní než palcát. Čím více abstraktní realitu 

člověk konstruuje, tím komplexnější legitimizace je potřebná. Komplexní sociální 

realita tedy obsahuje mnoho významů pro jednotlivé řády a instituce a ty následně 

vyžadují promyšlené a přesvědčivé formy legitimizace – tedy symbolické světy.  

Posledním procesem popsaným Bergerem a Luckmannem je proces internalizace, 

tedy osvojování si sociální reality, původně člověkem vytvořené a následně 

externalizované, jako objektivního faktu světa. Tento proces se děje pomocí 

socializace (primární a sekundární – výchovou v rodině, ve škole atp.) a souvisí se 

sociální identitou. Tento proces tedy zaručuje, že sociální konstrukty reality budou 

osvojovány dalšími členy lidské společnosti.392  

Práce Bergera a Luckmanna mi v této disertaci slouží jako základní teoretický 

rámec, skrze který nahlížím na PH. Jejich kniha inspirovala mnohé další aplikace 

sociálního konstruktivismu a některé nové sociologické směry přímo vycházejí 

z těchto teoretických poznatků, jako například symbolický interakcionismus, 

entometodologie a některé směry fenomenologické sociologie.393 Bylo by možné 

doplnit tento teoretický rámec mnoha dalšími pozorováními z prací, které na 

 

392 K tomu viz Berger – Luckmann, Sociální konstrukce reality, 128–180. 

393 Viz Kent L. Sandstrom, et al. (ed.) Symbols, Selves, and Social Reality. A Symbolic 

Interactionist Approach to Social Psychology and Sociology, 4th ed. (Oxford: Oxford University 

Press, 2014). Wayne H. Brekhus, Culture and Cognition (Cambridge: Polity Press, 2015). 
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Bergera a Luckmanna navázaly, avšak vzhledem k cílům této práce by šlo spíše o 

nadbytečný úkol.  

S podobným teoretickým rámcem jako tato disertace pracuje zkoumání raně 

židovských a křesťanských (především apokalyptických) textů jakožto děl 

obsahujících apokalyptický světonázor (worldview – Weltanschauung).394 

Světonázor jako soubor poznání a předporozumění o realitě je bezpochyby blízký 

konceptu sociální reality. Problém tohoto termínu však vidím v tom, že není 

teoreticky ukotvený v žádné konkrétní teorii, a tak jej různí filosofové, 

psychologové, literární kritici nebo kulturologové definují různě. Obecně jde o 

velice obšírný termín, který v sobě zahrnuje jak to, co Berger a Luckmann definují 

jako sociální realitu, tak i symbolické světy.395 Důvod, proč navazuji na práci 

Bergera a Luckmanna, spočívá především v přehlednosti jejich analýzy a odlišení 

 

394 Viz Anathea E. Portier-Young, „Apocalyptic Worldviews – What they are and how they spread: 

Insights from the Social Sciences,“ in L. L. Grabbe – G. Boccaccini (ed.), The Seleucid and 

Hasmonean Periods and the Apocalyptic Worldview (London: T&T Clark, 2016), 103–120; John J. 

Collins, „Apocalypticism as a Worldview in Ancient Judaism and Christianity,“ in C. McAllister 

(ed.), The Cambridge Companion to Apocalyptic Literature (Cambridge: Cambridge University 

Press, 2020), 19–35. 

395 Koltko-Rivera definuje světonázor jako: „A worldview is a way of describing the universe and 

life within it, both in terms of what is and what ought to be. A given worldview is a set of beliefs 

that includes limiting statements and assumptions regarding what exists and what does not (either 

in actuality, or in principle), what objects or experiences are good or bad, and what objectives, 

behaviors, and relationships are desirable or undesirable. A worldview defines what can be known 

or done in the world, and how it can be known or done. In addition to defining what goals can be 

sought in life, a worldview defines what goals should be pursued. Worldviews include assumptions 

that may be unproven, and even unprovable, but these assumptions are superordinate, in that they 

provide the epistemic and ontological foundations for other beliefs within a belief system.“ Mark 

E. Koltko-Rivera, „The Psychology of Worldviews,“ Review of General Psychology, 8/1 (2004), 3–

58, zde 4; k odlišným definicím viz 5–22. Viz i Eugene Webb, Worldview and Mind. Religious 

Thought and Psychological Development (Columbia: University of Missouri Press, 2009), 1–22. 
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symbolických světů jako funkčně odlišných sociálních a kognitivních jevů 

sloužících k legitimizaci sociální reality. Právě toto rozlišení mezi implikovanou 

sociální realitou, kterou PH sdílí, a explicitním konstruktem symbolického světa, 

který PH obsahuje, je konceptuálně zásadní pro porozumění funkce PH.  
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EXEGETICKÁ ČÁST  

 

4. Výchozí problém – útisk spravedlivých a vláda hříšníků 

Výchozí situace, která zavdala důvod vzniku PH, nám není zcela dostupná. Jak pro 

adresáty textu, tak pro autora byla tato situace zřejmá a nebylo ji třeba důkladně 

popisovat. Mimo to s ohledem na pseudepigrafní připsání textu Henochovi lze 

předpokládat, že autor záměrně zamlžil detailní popis této „akutní situace“ za 

účelem větší důvěryhodnosti textu. To vidíme třeba na tom, že všechny zmínky, 

které nám odhalují situaci spravedlivých a vyvolených, se vyskytují ve formě 

obžaloby hříšných králů a mocných, a nikoliv v přímé spojitosti se spravedlivými. 

Přesto je možné z textu nastínit situaci vzniku, a tedy i hlavní problém – tím je 

útisk a pronásledování spravedlivých a bezmezná vláda hříšných arogantních 

vladařů. Konkrétně jde o tyto zmínky:  

A oni (králové a mocní) pronásledují domy jeho shromáždění a věrné, jež spoléhají 

na jméno Pána duchů (46,8) 

V těch dnech vystoupá modlitba spravedlivých a krev spravedlivých ze země před 

Pána duchů. A v oněch dnech se svatí, kteří bydlí nahoře na nebesích, sjednotí 

společným hlasem a budou se úpěnlivě přimlouvat a prosit – chválíce, vzdávajíce díky 

a velebíce jméno Pána duchů – pro prolitou krev spravedlivých, aby jejich modlitba 

nezůstala nevyslyšena, aby nad nimi (hříšníky) byl vykonán soud a shovívavost nad 

nimi nebyla nekonečná (47,1–2) 

A jejich (hříšníků) ruce páchají nepravost, co spravedliví vybudou svou prací, hříšníci 

hanebně pohltí (53,2) 

… a spravedliví budou osvobozeni od útrap hříšníků (53,7) 

A vezme je (krále a mocné) a předá je do rukou trestajících andělů, aby vykonali 

pomstu na těch, kteří utiskovali jeho děti a jeho vyvolené (62,11) 

Situace útlaku se tedy především objevuje v kontextu obvinění hříšných králů a 

mocných. Společně s jejich zapíráním Pána duchů a arogantního spoléhání na sílu 
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a bohatství jde o jejich hlavní hřích. Druhým kontextem, v němž se o útisku 

spravedlivých dozvídáme, je popis modliteb utiskovaných spravedlivých a přímluv 

andělů v nebesích za prolitou krev spravedlivých před Pánem duchů (kap. 47). 

Dalším možným náznakem konkrétního projevu útlaku je označení hříšných 

oponentů výrazem „ti, kteří vládnou zemi“ (ወእለ ፡ ይመልክዋ ፡ ለየብስ waˀəla 

yəmalləkwā layabs, např. 62,9) nebo „ti, kteří zabrali/vlastní zemi“ (ወእለ ፡ ይእኅዝዋ 

፡ ለምድር waˀəla yəˀəḫəzzwā lamədr, např. 62,3). Je namístě se ptát, zda tato země 

odkazuje k zemi jakožto politickému útvaru, nebo k vlastněné půdě. V některých 

případech kontext spíše předpokládá první, tedy politický význam (62,1.3.6; 

63,1.12), což je přímo i naznačeno užitím slovesa መለከ malaka „vládnout“. 

V druhém případě se ale toto vlastnění země pojí s jiným slovesem – አኀዘ ˀaḫaza – 

vyskytujícím se v druhém z uvedených označení (38,4; 48,8; 62,1.3.6; 63,1.12; 

67,12), které znamená „vlastnění, zabrání, (pře)vzetí, zmocnění se, okupování, 

nebo vládnutí“.396 Nickelsburg se domnívá, že původně zde bylo aram./hebr. 

 které často označuje násilné a nelegitimní zabrání nebo zmocnění se 397,אחז/אחד 

něčeho nebo někoho.398 Tuto možnost, tedy, že by šlo o označení akcentující 

zabrání země spravedlivých mocnými a králi, by mohl odrážet i již zmíněný text 

53,2: „svýma rukama totiž páchají zločiny a všechno, co spravedliví vybudou svou 

prací, spotřebují neřestní hříšníci“. James Charlesworth tomuto označení věnuje 

důkladnou pozornost a poukazuje na to, že podstatné jméno የብስ yabs „země“ 

v některých ze zmíněných případů znamená doslova „suchou zemi“. Pod touto 

suchou zemí pak Charlesworth rozumí zemi ornou a úrodnou v kontrastu 

 

396 Leslau, Dictionary, 140–141; Dillmann, Lexicon, 766–767.  

397 Tak i Leslau, Comparative Dictionary of Geʻez (Classical Ethiopic) (Wiesbaden: Harrassowitz, 

1991), 14. 

398 Nickelsburg, 1 Enoch 2, 104; k užití v SZ, viz heslo אחז v HALOT, 31–32. 
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s bažinami.399 Z toho dovozuje, že zmínka o těch, kteří vládnou/zabrali suchou 

zemi, obsahuje v sobě výtku, že jde o zabrání orné půdy, a tedy živobytí mocnými 

lidmi od královského dvora. Obyčejný lid je tak vytlačován ze své dědičné půdy a 

zbývá mu jenom život v bažinách plných hadů a hmyzu.400 Historicky 

Charlesworth tento proces situuje do doby vlády Heroda Velikého a spojuje jej 

s jeho zabráním majetků předcházející hasmoneovské elity a propadnutí dědičné 

půdy prostých lidí důsledkem vysokých daní.401 Hlavním nedostatkem této 

argumentace je již úvodní rozdělení země na suchou/ornou a bažiny. Jak ukazuje 

Nickelsburg, PH užívají pro zemi dvě označení: የብስ yabs a ምድር mədr. Avšak za 

jejich užitím není žádná konzistentní logika. Často se užívají záměnně, jak je 

možno vidět i u dvou výše uvedených citací z 62,3 a 62,9. Celkově se ve frázi 

označující ty, kdo vlastní/zabírají zemi, vyskytuje celkem 5x ምድር mədr a 7x የብስ 

yabs. Mimo to የብስ yabs se v obecném významu „země“ opakovaně objevuje 

v kontrastu k nebesům (např. 45,4; 55,2; 58,5; 60,11; 69,4). Zdá se tedy, že 

nuance, kterou የብስ yabs jakožto „suchá země“ může mít, je v PH zcela nedůležitá 

a převažuje obecný význam „země“.402 Další slabinou Charlesworthovy 

argumentace je jeho výklad ohledně daňového zatížení za Herodovy vlády. Jak 

jsem naznačil v diskusi o době vzniku PH (§1.5.5.), situace byla výrazně složitější 

a časem se výrazně proměnila. Celkově však lze ve světle 53,2 připustit, že 

označení těch, kteří zabrali/vlastní zemi, nejspíše odkazuje k další nepravosti, jíž 

se hříšní političtí mocnáři dopustili na spravedlivých a vyvolených.  

 

399 Charlesworth, „The Date and Provenience,“ 48–49. 

400 Charlesworth, „The Date and Provenience,“ 49. 

401 Charlesworth, „The Date and Provenience,“ 51–52; viz i Charlesworth, „Did Jesus know the 

Traditions,“ 180–184. 

402 Viz Nickelsburg, 1 Enoch 2, 89–90. 
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V ostrém kontrastu k situaci utrpení, ve které se nacházejí spravedliví a vyvolení, 

je pak vyobrazena bezstarostná vládá hříšných králů a mocných. Ti kromě moci 

mají také bohatství (46,7; 52,7) a zbraně (52,8). Kromě toho se klaní místo Pánu 

duchů modlám (46,7). Nejsou schopni v pokoře vidět, kdo má skutečně moc tvořit 

i ničit království (46,5), kdo je skutečným Pánem králů, mocných a bohatých 

(63,2.4.7). Všemi svými skutky zapírají Pána duchů.  

Jak je potom možné, že se jim daří, zatímco spravedliví trpí? Jak je možné, že ti, 

kdo se klaní bůžkům, vládnou a žijí v pokoji, zatímco spravedliví, kteří chválí 

jméno Pána duchů a doufají v něho, jsou pronásledováni? Jak je možné v takové 

situaci veřit v Boží zaslíbení a Boží moc, když zkušenost ukazuje opačným 

směrem? Ve světle této nesrovnalosti a těchto otázek je potřeba číst PH. Jak jsem 

již uvedl v §3.2.2., domnívám se, že záměrem PH je vykreslit symbolický svět, 

který řeší tuto nesrovnalost mezi postulovaným očekáváním Božího působení 

ve prospěch svých spravedlivých (specifickou sociální realitou sdílenou těmi, jimž 

byl text adresován) a zažívanou realitou útisku. Tento symbolický svět je jakási 

ideologická perspektiva, skrze kterou je možné nahlížet na nespravedlnost 

přítomné chvíle takovým způsobem, že přijímaná sociální realita se neocitá 

v nejistotě a chaosu, nýbrž je nadále platná. V nasledující části se budu zabývat 

tím, jak je tento symbolický svět konstruován a jakým způsobem je mu zajišťována 

plausibilita. 
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5. Otevření nebes a řešení problému 

Odpovědí na tuto situaci, kterou nabízí PH, je pradávné vidění praotce Henocha, 

jež se zázračně zachovalo díky Noemu a jeho potomstvu a které obsahuje vhled do 

nebeského řádu i dění. Tento pohled do otevřených nebes se zcela soustředí na 

situaci týkající se utiskovaných spravedlivých a vyvolených. Avšak, jak uvidíme, 

jde o vidění komplexní, obsahující více než jen jednoduché poselství o tom, že 

„jednou bude líp“, neboť tato eschatologická vize je zasazena do promyšleného 

pletiva nebeských jevů a dějů, které dohromady tvoří robustní celek poznání 

nahlížející na situaci utrpení z Božího pohledu a s ohledem na kompaktní celek 

kosmu. Celý text propojuje nadějné poselství o zvratu osudů spravedlivých a 

hříšných doprovázené vhledy do dalších nebeských jevů, které slouží ke zvýšení 

důvěryhodnosti této vize. Jak bude dále ukázáno, vícero tradic, které dřívější 

badatelé považovali často za druhotné, protože se přímo netýkají eschatologického 

zvratu osudů, slouží k zajištění plausibility a podpory legitimizace této vize 

(§5.5.). Jak také bylo již řečeno, symbolické světy integrují různé aspekty 

zkušenosti do společného světa významů, čímž spojují dosud nesouvisející věci do 

smysluplného celku. V případě PH jde o propojování minulosti, přítomnosti a 

budoucnosti, řádu pozemského a řádu nebeského, bytostí pozemských a 

nebeských do jednoho „příběhu“, pod „jednu střechu“, do společného 

kompaktního celku skutečnosti. Symbolický svět, jejž PH vytvářejí, se zcela 

soustředuje právě na své adresáty, na jejich malý svět a ten umisťuje do ohniska 

zájmu. Složitost tohoto symbolického světa svědčí o potřebě komplikovanější a 

propracovanější legitimizace sdílené sociální reality.  

V této kapitole se pomocí exegezí několika důležitých pasáží zaměřím na způsob, 

jakým autor PH vytváří celek poznání, který funguje jako rámec pro porozumění 

současné situaci útlaku. Konkrétně půjde o nahlédnutí toho, jakým způsobem 
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autor propojuje minulost (předpoklady), současnost (prolnutí Božího „odvěkého 

plánu“ se situaci adresátů) a budoucnost (eschatologická ujištění).  

 

 

 

5.1. Předpoklady z dávné minulosti 

Autor PH zasazuje počátky Božího plánu týkajícího se současné situace útisku 

spravedlivých do pradávných dob před stvořením světa a života biblických 

praotců. Cílem tohoto postupu je naznačit, že nejde o ad hoc řešení nečekané 

situace, ale o součást odvěkého Božího plánu.  

 

5.1.1. Dualismus světla a temnoty 

Dualismus je moderní badatelský termín, který původně označoval náboženský 

systém perského zoroastrismu popisující dve věčné božské protikladné 

metafyzické entity, které působily buď světlo a život (Ahura Mazda), anebo 

temnotu a smrt (Ahriman). Později se však tento termín začal užívat i na další 

myšlenkové systémy, ve kterých stály proti sobě dvě radikálně odlišné fyzické nebo 

metafyzické entity tvořící dualitu. Jörg Frey ve svém vlivném článku uvedl výčet 

až desíti odlišných „dimenzí“ užití tohoto termínu, které se nutně nevylučují a 

v některých případech se můžou prolínat:403  

 

403 Jörg Frey, „Different Patterns of Dualistic Thought in Qumran Library,“ in M. Bernstein – F. 

García Martínez – J. Kempen (ed.), Legal Texts and Legal Issues (Leiden: Brill, 1997), 275–335, 

zde 281–285; viz i novější studii Jörg Frey, „Apocalyptic Dualism: Its Formation and Early History,“ 

J. N. Cerone (ed.) Qumran, Early Judaism, and New Testament Interpretation (Tübingen: Mohr 

Siebeck, 2019), 301–324. 
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1. Metafyzický dualismus: Bůh vs. Satan/Belial – na rozdíl od původního perského dualismu 

biblické myšlení nezná radikální opozici dvou kvalitativně stejných božských věčných 

bytostí. Nejde tedy o absolutní metafyzický dualismus, ale jenom o relativní. 

2. Kosmický dualismus: Rozdělení světa (κόσμος) a lidí do dvou protikladných stran dobra a 

zla, světla a temnoty. Může mít své zastoupení i v andělské sféře (např. Michael vs. Belial). 

3. Prostorový dualismus: rozlišení na nebeský a pozemský svět s důrazem na rozdílnost 

těchto sfér. 

4. Eschatologický nebo časový dualismus: rozlišení mezi tímto světem a světem 

přícházejícím (nebo tímto věkem a věkem budoucím). 

5. Etický dualismus: rozlišení dobra a zla; dobrých/spravedlivých a zlých/hříšných. 

6. Soteriologický dualismus: rozlišení mezi spasenými a zatracenými na základě Božího 

spásného konání/rozhodnutí. 

7. Teologický/stvořitelský dualismus: rozlišení Stvořitele a stvoření, Boha a světa (toto je 

v judaismu vždy předpokládáno). 

8. Fyzikální dualismus: hmota vs. duch. 

9. Antropologický dualismus: tělo vs. duše/duch. 

10. Psychologický dualismus: rozlišení náchylnosti k dobrému nebo ke zlému ve smyslu 

vnitřního zápasu o dobro/zlo v srdci člověka. 

Frey považuje dualismus za charakteristický rys apokalyptického myšlení.404 

Nejstarší apokalyptický text – Kniha strážců – obsahuje hned několik z uvedených 

dualismů. Nickelsburg jmenuje dualismus časový, prostorový, kosmický či 

ontologický (teologický).405 Významným přínosem pro porozumění židovských 

dualistických představ byl objev svitků od Mrtvého moře. Hned v několika textech 

objevených v kumránských jeskyních se potkáváme s protikladným rozlišením na 

syny dobra/světla/pravdy a syny zla/temnoty/nepravosti. Toto rozlišení mívá své 

vůdčí zastoupení v nebeské sféře, kde jednotlivé skupiny lidí spadají pod dobrého 

anděla (Kníže pravdy, anděl dobra, Michael, Melchisedek) a zlého anděla (anděl 

 

404 Frey, „Apocalyptic Dualism,“ 302. 

405 Viz George W. E. Nickelsubrg, „The Apocalyptic Construction of Reality in 1 Enoch,“ in J. J. 

Collins – J. H. Charlesworth (ed.), Mysteries and Revelations. Apocalyptic Studies since Uppsala 

Colloquium (Sheffield: Sheffield Academic Press, 1991), 51–64. 
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zla, Belial/Beliar, Melchireša). Jednotlivé duchovní síly můžou člověka buď vést 

k dobrému, nebo ke zlému. Toto rozdělení je většinou součástí řádu stvoření a má 

své důsledky v soteriologii v eschatonu.406 Mezi hlavní texty obsahující některé 

z uvedených prvků dualismu patří jak sektářské kompozice Válečný svitek (1QM, 

4Q491–497) a Pojednání o dvou duších z Řádu Jednoty (1QS iii 13–iv 26),407 

1Q/4QInstrukce (1Q26; 4Q415–418; 4Q423) 1Q/4QTajemství (1Q27; 4Q299–

301),408 nebo 4QBerakhot, tak nesektářské texty jako Amramova vize (4Q543–

548), Kehatova závěť (4Q542) nebo 11QMelchisedek. 

V některých případech tento dualismus slouží přímo i k etické orientaci a definuje 

spravedlivý život synů pravdy/světla (1QS iv 1–26; 4Q544 1 10–3 2). Většinou však 

primárně slouží k vysvětlení problému zla a hříchu, přičemž odhaluje Bohem 

ustanovené limity pro síly zla. Na jedné straně nepopírá realitu zla ve světě, ale na 

 

406 Frey, „Apocalyptic Dualism,“ 304–320; Devorah Dimant, „Dualism at Qumran: New 

Perspectives,“ in J. H. Charlesworth (ed.), Caves of Enlightenment: Proceedings of the American 

Schools of Oriental Research Dead Sea Scrolls Jubilee Symposium (North Richland Hills, TX: 

Bibal, 55–73; Jutta Leonhardt-Balzer, „Dualism,“ in EDEJ, 553–556; Jean Duhaime, „Dualism,“ in 

EDSS, 1:215–220. 

407 Nutno říct, že dualistické pasáže jak v 1QS, tak 1QM patří nejspíše k pozdějším literárním 

vrstvám obou textů a nelze je považovat (jak se dříve myslelo) za charakteristický rys sektářského 

myšlení. Viz studie v Géza G. Xeravits (ed.), Dualism in Qumran (London: T&T Clark, 2010): 

Philip R. Davies, „Dualism in the Qumran War Texts,“ 8–19; Charlotte Hempel, „The Treatise on 

the Two Spirits and the Literary History of the Rule of Community,“ 102–120. 

408 To, zda texty Instrukce a Tajemství patří mezi sektářské, nebo jenom sektě myšlenkově blízké, 

je stále diskutovanou otázkou. Viz Devorah Dimant, „The Vocabulary of the Qumran Sectarian 

Texts,“ in D. Dimant (ed.), History, Ideology and Bible Interpretation in the Dead Sea Scrolls 

(Tübingen: Mohr Siebeck, 2014), 57–100, pro Instrukce viz především 91–93; Matthew J. Goff, 

Discerning Wisdom. The Sapiential Literature of the Dead Sea Scrolls (Leiden: Brill, 2007), 61–

68; 99–103. 
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straně druhé ukazuje Boží svrchovanost a suverenitu nad celým stvořením, včetně 

vším zlým a hříšným.409  

Napříč textem PH se také táhne podobné pojetí kosmického dualismu rozlišujícího 

mezi světlem a temnotou, jež stojí v protikladu a mají svou obdobu v duších lidí. 

První klíčovou pasáž nacházíme v 1Hen 41,8–9: 

8 Slunce působí mnohé změny pro požehnání i pro prokletí a dráha měsíce je světlem 

pro spravedlivé a tmou/temnotou pro hříšníky, ve jménu Pána duchů, který vytvořil 

rozdělení mezi světlem a tmou a rozdělil duchy lidí a posílil duchy spravedlivých ve 

jménu své spravedlnosti. 9 Protože žádný anděl ani žádná mocnost nebude překážet, 

protože Soudce je všechny vidí a soudí (bude soudit) je ve své přítomnosti.410 

První část pasáže 41,8c je téměr doslovnou citací Gn 1,4 v etiopském překladu: 

ዘፈጠረ ፡ ማእከለ ፡ ብርሃን ፡ ወማእከለ ፡ ጽልመት  

zafaṭara māˀkala bərhān wamāˀkala ṣəlmat 

který (tj. Bůh) vytvořil rozdělení mezi světlem a mezi tmou (41,8c) 

ፈለጠ ፡ እግዚአብሔር ፡ ማእከለ ፡ ብርሃን ፡ ወማእከለ ፡ ጽልመት  

falaṭa ˀəgəziˀabḥēr māˀkala bərhān wamāˀkala ṣəlmat 

Bůh rozdělil mezi světlem a mezi tmou (Gn 1,4) 

Jediný rozdíl je ve slovesu: v Gn 1,4 čteme ፈለጠ falaṭa „oddělit/odlišit/rozdělit“411, 

zatímco v PH nacházíme sloveso ፈጠረ faṭara „stvořit/vytvořit“412. Nickelsburg, 

pravděpodobně pod vlivem tohoto intertextuálního propojení, překládá i 41,8c 

stejným způsobem – tedy „oddělil“ – přičemž poukazuje i na rukopis EMML 2080, 

 

409 Frey, „Apocalyptic Dualism,“ 313. 

410 K textovým otázkám, viz Uhlig, „Das ätiopische Henochbuch,“ 584. 

411 Leslau, Concise Dictionary, 240. 

412 Leslau, Concise Dictionary, 246. ፈጠረ faṭara překládá řecké κτίζειν, ποιεῖν nebo πλάσσειν a 

vyskytuje se v etiopském překladu i na mnoha místech, kde původní hebrejština má ברא (třeba Gn 

6,7; Dt 4,32; Iz 43,1; tak Dillmann, Lexicon, 1383.). Pro význam „stvořit“ v PH viz např. 1Hen 

48,2.6.  
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jenž toto čtení dokládá.413 Všechny ostatní rukopisy ale čtou ፈጠረ faṭara, a tak se 

Nickelsburgovo čtení zdá být nepravděpodobné. Že užití slovesa „stvořit“ na 

tomto místě nejspíše není náhodné, dokládá i to, že hned v následující části o 

rozdělení duchů lidí (41,8d) se vyskytuje ፈለጠ falaṭa. Zároveň je však čtení v 41,8c 

trochu kostrbaté. Doslovný překlad by zněl: „(Bůh) vytvořil mezi světlem a mezi 

tmou“. Opakované ማእከለ māˀkala „mezi“ vybízí k tomu, abychom překlad doplnili 

ve smyslu „vytvořil rozdíl“, což přibližuje význam k ፈለጠ falaṭa „rozlišil/oddělil“. 

Avšak v tomto případě se domnívám, že důraz na stvořitelský akt je záměrný a 

souvisí s tím, že zde stvoření světla a tmy odkazuje k jinému konceptu než 

v případě Geneze. V Gn 1,4 jde o oddělení světla a tmy ve smyslu rozlišení dne a 

noci. V tomto smyslu se objevuje spojení světla a tmy v PH v 60,19, kde 

jednoznačně odkazuje k dennímu cyklu. Na našem místě ale jde o vytvoření 

rozlišení mezi dobrem a zlem jako součástmi stvoření. Na rozdíl od Gn 1 zde 

stvořitelský kontext není implicitně přítomný, a proto musí být explicitně vyjádřen 

slovesem tvořit. Kosmický dualismus v PH má za úkol osvětlit současnou situaci 

útisku spravedlivých. Zlo hříšných králů a mocných není výsledkem Boží absence 

nebo bezmoci, nýbrž jeho původ je v Božím stvoření. Avšak, jak se hned dále 

dočteme, Bůh posiluje duchy spravedlivých ve jménu své vlastní spravedlnosti a 

zároveň neumožňuje andělům a mocnostem (nejspíše v negativním smyslu) 

zasahovat do životů spravedlivých.414 Tedy, zlo a „synové temnoty“ nejsou mimo 

Boží sféry, i oni patří do jeho stvořitelské činnosti. Avšak, navzdory současné 

situaci spravedlivých, Bůh je na straně spravedlivých a odkaz ke konečnému soudu 

 

413 Nickelsburg, 1 Enoch 2, 143; viz i Black, Book of Enoch, 203. 

414 Znění „žádný anděl ani žádná mocnost nebude překážet“ má blízkou paralelu v Ř 8,38–39. Viz 

Chialà, Libro delle parabole, 193.  
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je garancí této spravedlnosti.415 Důležité je, že tento Boží plán nemá jenom 

počátek, ale i konec. Rozlišení mezi světlem a temnotou i těmi, kdo k těmto 

kategoriím patří, má zásadní dopad na jejich konečný osud. To rozvíjí především 

druhá klíčová pasáž:  

2 Požehnaní jste vy spravedliví a vyvolení, neboť vznešený je váš podíl. 3 Spravedliví 

budou ve světle slunce a vyvolení ve světle věčného života, dnům jejich života 

nebude konce a dnů svatých bude bezpočet. 4 Budou hledat světlo a naleznou 

spravedlnost u Pána duchů; pokoj pro spravedlivé ve jménu Věčného Pána. 5 A 

poté bude řečeno svatým v nebi, aby hledali tajemství spravedlnosti a podíl víry; 

neboť slunce vyšlo nad zemí a temnota pominula. 6 A to světlo bude nepřestávající 

a nedosáhnou plnosti dní, protože předchozí temnota bude zničena. A světlo bude 

ustanoveno před Pánem duchů a světlo pravdy bude ustanoveno navěky před 

Pánem duchů (58,2–6) 

Každé jedno z podobenství začíná krátkým prorockým výrokem o eschatologické 

době (kap. 38; 45; 58).416 Prorocký výrok před třetím podobenstvím se však 

výhradně věnuje soteriologickému zaslíbení pro spravedlivé a vyvolené. Základní 

metafora, jež se zde užívá, je východ slunce, které ozáří spravedlivé a vyvolené, 

zažene a zničí všechnu temnotu a nastolí věčný život ve spravedlnosti.417 Tato 

metafora pochází nejspíše ze zaslíbení v Mal 3,20: „Ale vám, kdo se bojíte mého 

 

415 Nickelsburg považuje v. 9 za „zatoulaný“ a řadí ho za 41,1–2 na základě společné zmínky 

nebeského soudu (Nickelsburg, 1 Enoch 2, 135–136). Toto přemístění ale nemá žádnou oporu 

v rukopisné evidenci a domnívám se, že jde o zbytečný zásah do textu. V. 9 logicky navazuje na 

41,8d a rozvíjí kontrast mezi Boží pomocí spravedlivým a omezením zásahů ve prospěch hříšných. 

Viz Dillmann, Buch Henoch, 151–152; Chialà, Libro delle parabole, 192–193; Knibb, „Enoch and 

Wisdom,“ 271–272. 

416 K těmto úvodním prorockým výrokům viz Nickelsburg, 1 Enoch 2, 20–21. 

417 K soteriologickému užití světla v SZ viz Sverre Aalen, „אור ˀôr,“ in TDOT, 1:147–167, zde 158.  
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jména, vzejde slunce spravedlnosti a v jeho paprscích bude uzdravení.“418 

Předchozí pozemský život plný trápení a nespravedlnosti je symbolizován 

temnotou, která pomine a bude zničena. Světlo naopak symbolizuje věčný život 

ve spravedlnosti, což připomíná obdobný text ze Žalmů Šalomounových: „Ti však, 

kteří se bojí Pána, povstanou k věčnému životu. Budou žít ve světle Páně, které je 

už neopustí.“ (ŽŠal 3,12).419 V PH se světlo symbolizující spásu objevuje i na 

dalších místech. V tomto použití se autor PH inspiroval knihou Izajáš. V 1Hen 

38,2 a 50,1 jde o eschatologický příslib pro spravedlivé a vyvolené, což připomíná 

zaslíbení z Iz 9,2; 60,1. V 1Hen 48,4 jde zase o zaslíbení spásy pro pohany 

s odkazem na proroctví v Iz 42,6. Světlo v PH funguje také jako kvalita nebeské a 

eschatologické reality (45,4; 61,6; 71,5; srov. ZjSof 2,7). S tím souvisí i to, že světlo 

je charakteristickým znakem nebeských andělů (61,12; 71,1–2) a tentýž rys je 

zaslíben i spravedlivým a vyvoleným při eschatologickém zvratu: „A od té doby ti, 

co vlastní zemi, nebudou mocní ani povýšení a nebudou moci pohledět do tváře 

svatých, protože světlo Pána duchů se zjeví na tvářích svatých, spravedlivých a 

vyvolených“ (38,4). Se zaslíbením zničení temnoty souvisí i zničení všeho a všech, 

co s ní souvisí. V PH je temnota opakovaně zmiňována jako osud hříšných králů 

a mocných: „Nyní toužíme po troše odpočinutí a nenacházíme jej, ženeme se za 

ním, ale nezískáváme jej; světlo od nás odešlo a naším příbytkem je temnota na 

věky věků“ (63,6; viz i 46,6; 62,10; 63,11).  

Dualismus světla a tmy má tedy svou specifickou funkci v rámci PH. Momentální 

situace útisku spravedlivých není anomálie, jež se vymkla Bohu z rukou, ale napětí 

vetkané do řádu stvoření. To odhaluje specifická podoba kosmického dualismu, 

 

418 Black, Book of Enoch, 224. Podobně snad i Iz 30,26 popisující sedminásobnou sluneční zář v 

den Hospodinův a Za 14,7 popisující věčný den. 

419 Překlad podle Jiří Mrázek, „Žalmy Šalomounovy,“ in Z. Soušek (ed.), Knihy tajemství a 

moudrosti I. (Praha: Vyšehrad, 1998), 357–382, zde 363. Viz i Chialà, Libro delle parabole, 243. 
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který má svou obdobu v dalších židovských textech (především z Kumránu). Bůh 

sám stvořil kromě světla i temnotu, kromě dobra i zlo, avšak stanovil mu místo a 

limity; zlo a metafyzičtí reprezentanti zla nejsou rovnocenní Bohu, jejich působení 

je omezené a každého, kdo je na jejich straně – včetně hříšných králů a mocných 

–, čeká spravedlivý podíl v temnotách zatracení. Naopak spravedlivé a vyvolené 

Bůh posiluje a zaslibuje jim věčný život. 

 

5.1.2. Jmenování Syna člověka před stvořením 

Dalším důležitým aspektem Božího plánu, který je jeho součástí již od stvoření 

světa, je Boží jmenování Syna člověka. V tomto oddíle se soustředíme na funkci 

tohoto jmenování jakožto součásti Božího plánu. Tato představa 

vyvolení/jmenování Syna člověka se v PH nachází celkem na třech místech: 

Dříve než byly stvořeny slunce a znamení a než učinil nebeské hvězdy, jeho jméno 

bylo jmenováno před Pánem duchů. (48,3) 

Proto byl vyvolený a skrytý v jeho (Pána duchů) přítomnosti předtím, než byl stvořen 

svět, a až na věky. A moudrost Pána duchů ho zjevila svatým a spravedlivým. (48,6–

7a) 

Protože od počátku byl Syn člověka skrytý a Nejvyšší ho uchoval v přítomnosti své 

moci a zjevil ho vyvoleným (62,7) 

Zmínky o „preexistenci“ Syna člověka v PH poutaly pozornost od počátku 

moderního studia 1Hen.420 Jedno z klasických řešení bylo v naváznosti na dávnou 

tezi Georga Beera421 rozlišovat mezi dvěma prameny označujícími mesiášskou 

 

420 Viz polemiku (včetně přehledu) s bádáním do poloviny 20. stol. v Sjöberg, Der Menschensohn, 

83–101. 

421 Georg Beer, „Das Buch Henoch,“ in E. Kautzsch (ed.), Die Apokryphen und Pseudepigraphen 

des Alten Testaments (2 bd.; Tübingen: J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), 1900), 2:217–309, zde 227–

228. 
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postavu různými tituly: (1) pramen užívající označení „Vyvolený“ (40,5; 45,3; 

49,2.4; 51,3.5; 52,6.9; 53,6; 55,4; 61,5.8.19; 62,1) a (2) pramen užívající označení 

„Syn člověka“ (46,2.3.4; 48,2; 62,7.9.14; 63,11; 69,26.27.29; 70,1; 71,17). Zatímco 

pramen s Vyvoleným pocházel původně od židovského autora 1Hen, pramen se 

Synem člověka byl údajně pozdější křesťanská interpolace.422 To znamená, že jde 

již o křesťanské čtení, které pod Synem člověka rozumí Ježíše, s nímž je 

preexistence spojována v několika nz textech. Avšak myšlenka křesťanské 

interpolace v PH odrážející silné křesťanské předporozumění o výlučnosti Ježíšovy 

preexistence nenašla argumenty ani následovníky. Zásadní problém je však již 

s termínem „preexistence“ – tyto texty v PH jsou velice vágní a měli bychom se 

vyhnout pokušení do nich vnášet předporozumění pocházející z výrazně pozdější 

křesťanské spekulativní teologie.423  

Jmenování Syna člověka před stvořením světa v kap. 48 je zcela určitě inspirováno 

pasáží o Hospodinově služebníku z Iz 49: 

1 Hospodin mě povolal ( קראני) z lůna mateřského; z nitra mé matky připomínal moje 

jméno (הזכיר שמי). 2 Učinil má ústa ostrým mečem, skryl ( החביאני) mě ve stínu své 

ruky. Udělal ze mě výborný šíp, ukryl (הסתירני) mě ve svém toulci. 3 Řekl mi: „Ty jsi 

můj služebník, Izrael, v tobě se oslavím.“ 4 Já jsem však řekl: „Nadarmo jsem se 

namáhal, svou sílu jsem vydal pro nicotný přelud.“ A přece: U Hospodina je mé 

právo, můj výdělek u mého Boha. 5 A nyní praví Hospodin, který mě vytvořil jako 

svého služebníka už v životě matky, abych k němu přivedl Jákoba nazpět, byť i nebyl 

shromážděn Izrael. Stal jsem se váženým v Hospodinových očích, můj Bůh je záštita 

moje. 6 On dále řekl: „Nestačí, abys byl mým služebníkem, který má pozvednout 

Jákobovy kmeny a přivést zpátky ty z Izraele, kdo byli ušetřeni; dal jsem tě za světlo 

pronárodům, abys byl spása má do končin země.“  (Iz 49,1–6) 

 

422 Beer, „Das Buch Henoch,“ 231–232; viz i Messel, Der Menschensohn, §12. 

423 Thomas W. Manson, „The Son of Man in Daniel, Enoch and the Gospels,“ BJRL 32 (1950), 

171–195, zde 181. 
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V kap. 1Hen 48 nacházíme celou sérii paralel k tomuto textu: v 48,3 je 

povoláno/jmenováno jeho jméno (ስሙ ፡ ተጸውዐ səmu taṣawwuˁa // שמי הזכיר קראני ), 

v 46,8 je o Synu člověka řečeno, že byl skrytý (ኅቡአ ḫabuˀa // החביאני), v 46,4 je o 

něm řečeno, že bude světlem pronárodům (ብርሃነ ፡ አሕዛብ bərhān ˀaḥzab // גוים אור ) 

a v 48,7 čteme, že v jeho jméně budou spravedliví spaseni (ይድኅኑ yədḫḫənu).424 

To, že autor PH se v případě postavy Syna člověka/Vyvoleného 

inspiroval tradicemi o Hospodinově služebníku z Deuteroizajáše, je zcela zřejmé i 

z 1Hen 49,3–4, jež je parafrází Iz 42,1.425 V Iz 49,1–6 se dozvídáme o pověření 

Hospodinova služebníka k jeho spásonosnému úkolu. Pro tento úkol byl povolán 

ještě před svým narozením a ukryt „v jeho ruce/v jeho toulci“. Toto 

jmenování/povolání pro úkol akcentuje Boží předurčení konkrétního aktéra pro 

realizaci Božího plánu.426 Důraz na povolání ještě před narozením znamená, že 

tento plán nevznikl náhodou v reakci na nějakou situaci, ale že byl vždy součástí 

Božího plánu. I když v Iz 49 je toto jmenování/povolání situováno do období před 

narozením jenom této postavy, ne stvořením světa, podobnou tradici nacházíme 

ve spojitosti s povoláním jiných vladařských/mesiášských postav pověřených 

úkolem i v dalších textech, které již referují k počátku: 

A ty, Betléme efratský, ačkoli jsi nejmenší mezi judskými rody, z tebe mi vzejde ten, 

jenž bude vládcem v Izraeli, jehož původ je odpradávna, ode dnů věčných ( מימי  מקדם  

 (Mich 5,1) .(עולם

S tebou je vláda v den tvé moci uprostřed září svatých. Ještě před jitřenkou jsem tě z 

lůna vyvedl (ἐκ γαστρὸς πρὸ ἑωσφόρου ἐξεγέννησά σε). (Ž 110,3 /109,3/ LXX) 

 

424 Etiopská verze Iz 49,1–6 užívá stejné slovní zásoby ve všech případech paralel, až na 48,3, kde 

se objevuje ሰመየኒ samayani „jmenoval mě“. Viz Johannes Bachmann, Der Prophet Jesaja nach der 

aethiopischen Bibelubersetzung. 1. Teil: Der aethiopische Text (Berlin: Verlag von Emil Felber, 

1839), 83–84. 

425 Viz Nickelsburg, 1 Enoch 2, 117. 

426 Viz Joseph Blenkinsopp, Isaiah 40–55. A New Translation with Introduction and Commentary, 

AB 19A (New York: Doubleday, 2000), 298–302. 
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Původ těchto postav, kterým Bůh ve svém plánu přidělil důležitý úkol, je již od 

počátku stvoření.427 U Micheáše nacházíme pro určení „odpradávných dob“ frázi 

 jež se doslova objevuje i v 1Hen 48,6: እምቅድም ዓለም ˀəmqədmā ˁālam.428 ,מקדם עולם

Táto fráze se opakovaně objevuje i mezi kumránskými svitky v kontextech, které 

mluví o jisté podobě předurčení a předzvědění. V Damašském spise se objevuje 

tato fráze v popisu „odhalení cest bezbožných“ (CD ii 2–13):  

Neboť Bůh si je nevyvolil od počátku věků ( עולם מקדם ) a dříve, než byli ustaveni, znal 

jejich činy a zošklivil si pokolení pro krev a zakryl svou tvář před zemí, <> až do jejich 

skonání. A zná roky trvání i počet vymezení jejich časů pro vše, co nastává po věky a 

co nastane, až k tomu, co přijde v časech jejich, po všechna léta věků. (CD ii 7–10).429  

V tomto případě si Bůh tyto bezbožníky nevyvolil ještě předtím, než byli stvořeni, 

protože znal jejich špatné skutky. Obecně lze vidět v této pasáži jistou míru 

historické predeterminace, resp. Božího předzvědění jako interpretace dějin 

Izraele a jeho odpadnutí.430 Místo Bohem dopředu nevyvolených bezbožníků 

z Izraele si Bůh v každé době vybíral vyvolené muže jako svůj pozůstatek, aby 

zachoval spravedlivé. Tento text slouží k tomu, aby zpětně vysvětlil vyvolení 

jenom pozůstatku z Izraele, reprezentovaného těmi, co vstupují ve smlouvu (כל 

ברית  באי   CD ii 2), tedy členy komunity kolem Učitele spravedlnosti (CD i 1–ii 1). 

Jenom tito jsou pravými dědici země a jako jediným je jim dáno porozumění.431 

 

427 Viz i Targům Ps.-J. k Micheášovi 5,1. 

428 Některé rukopisy mají různočtení ዘእንበለ zaˀənbala (BL Or. 485, Abb 35, Abb 55, GG 151), jež 

však znamená totéž. ዘእንበለ zaˀənbala se vyskytuje i v 48,3; v 62,7 se zase objevuje እምቅድም 

ˀəmqədmā. K použití ዓለም ˁālam viz Daniel Assefa, „The Term ˁālam in 1 Enoch,“ Aethiopica 18 

(2015), 101–108, především 104–106. 

429 Překlad podle Stanislav Segert a kol., Rukopisy od Mrtvého moře (Praha: Oikoymenh, 2007), 

327. 

430 Viz Philip R. Davies, The Damascus Covenant. An Interpretation of the „Damascus Document“ 

(Sheffield, Sheffield Academic Press, 1983), 72–76. 

431 Davies, The Damascus Covenant, 75–75. 
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V dalším textu z Kumránu, 1QHodayot (1QHa), nacházíme rozsáhlý žalm 

táhnoucí se od 1QHa v 12 až do vi 33.432 Tento žalm popisuje Boží ustanovení 

světa a svého plánu v podobě předurčených cest pravdy a moudrosti, a zla a 

pošetilosti (1QHa v 20–23). Porozumění tomuto plánu Bůh sám prostředkuje ze 

své milosti prostřednictvím משכיל „vzdělavatele“ (1QHa v 12). Na základě tohoto 

ustanovení před stvořením světa Bůh následně bude soudit všechno stvoření 

(1QHa v 24). Podobně tuto frází nacházíme i v 4Q299 fg. 3a ii-b 12.433 To, co mají 

tyto pasáže společné, a domnívám se, že také spolu s PH, je určité předurčení 

související s Božím vševědoucím plánem, jenž však vždy slouží především 

k zpětnému vysvětlení nastalých událostí.  

Vrátíme-li se k 1Hen 48,2–3, vidíme celkem logickou souvislost mezi jmenováním 

Syna člověka „v tuto hodinu“ (tj. v autorově přítomnosti, k tomu viz §5.2.) ve v. 2 

a následující zmínkou toho, že jméno Syna člověka bylo vysloveno již před 

stvořením světa, ve v. 3. Podobně jako v užití dualistického rozdělení světla a tmy 

vetkaného do řádu stvoření (§5.1.1.), i toto spojení slouží k ujištění, že nejde o 

Boží improvizaci za běhu dějin, o reagování na situaci, jež se vymkla kontrole, ale 

o situaci, kterou Bůh předzvěděl ještě před stvořením slunce a hvězd (srov. Mt 

25,34; Zj 17,8). Nejspíše tedy tato dvě „jmenování“ nejsou v logickém rozporu, ale 

jenom v chronologické souvislosti – (a) před stvořením Bůh již ví o potřebě 

eschatologického soudce a mesiáše, a tak předurčuje jeho jméno/identitu; (b) 

 

432 Hartmut Stegemann – Eileen Schuller, Qumran Cave 1.III: 1QHodayota, in DJD 40, 78. 

Číslování, které používám, vychází z DJD 40. Některé starší studie uvádějí číslování podle edice 

Eleazara Sukenika.  

433 K tomu viz Lawrence Schiffman, „299. 4QMysteriesa (Pls. III–VII),“ in DJD 20, 35–97, zde 41–

43. 
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v čase potřeby – „v této hodině“ – tohoto mesiáše Bůh povolá, aby se ujal 

ustanovené role.434 Případné teologické důsledky těchto koncepcí tyto texty neřeší.  

Otázkou však zůstává, jaká byla forma existence tohoto Syna člověka před jeho 

jmenováním v přítomnosti. Jak si někteří badatelé všimli, koncepci preexistence 

není zcela snadné uvést do souladu s tím, že se Synem člověka je nakonec 

identifikován sám Henoch (71,14).435 Zásadní otázka je, zda je Syn člověka jenom 

před stvořením předurčen (tedy v myšlence), nebo skutečně je preexistentní. Pro 

ty, co zdůrazňují fyzickou preexistenci Syna člověka/Vyvoleného je hlavním 

argumentem to, že jej Bůh ukryl ve své přítomnosti (48,6; 62,7).436 Mimo to, 

zatímco v 48,3 čteme o jmenování jména Syna člověka před stvořením, v 48,6 a 

62,7 o jménu Syna člověka není řeč a ukryt je Syn člověka. Sjöberg také poukazuje 

na to, že v prvním podobenství ve vizích nebeských příbytků spravedlivých a 

vyvolených (39,4–8) čteme o tom, že Henoch na tomto místě viděl Vyvoleného, 

jehož příbytek byl pod křídly Pána duchů (39,6–7; srov. Ž 17,8). To znamená, že 

Vyvolený/Syn člověka byl v přítomnosti Pána duchů fyzicky přítomný ještě před 

jeho povoláním v kap. 48.437 Na druhou stranu, jak sám Sjöberg píše, až do 48,2 

nelze o tomto Synu člověka prakticky nic říct.438 Pokud nějakou existenci má, pak 

je jeho existence více nebytí než bytí – a to především v kontrastu s jeho klíčovou 

rolí v eschatologickém plánu.439 Helge Kvanvig představu fyzické „preexistence“ 

 

434 Nickelsburg, 1 Enoch 2, 170. 

435 Např. Collins, „The Heavenly Representative,“ 122. 

436 Charles, Book of Enoch, 93; Dillmann, Das Buch Henoch, 160. 

437 Sjöberg, Der Menschensohn, 91. 

438 „Der präexistente Menschensohn ist inaktiv.“ (kurzíva původní) viz Sjöberg, Der 

Menschensohn, 96. 

439 Manson, „The Son of Man,“ 185. 
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pojí s tradicí o preexistentní Moudrosti z Př 8,22–31 a Sír 24,1–3.440 Syn 

člověka/Vyvolený je skutečně v PH na několika místech asociován s moudrostí 

(48,1–3; 49,1–4; 51,3), avšak není s ní identifikován (srov. 42,1–3). Problém 

s touto spojitostí je, že i když vysvětluje možnou fyzickou „preexistenci“ Syna 

člověka od stvoření, ve všem ostatním neodpovídá použití motivu Moudrosti v PH 

ani popisu Syna člověka. Syn člověka nepřejímá žádné funkce Moudrosti z Př 8 a 

na rozdíl od Př 8 je Syn člověka zcela neaktivní jak při stvoření, tak počas celých 

dějin až do momentu jeho jmenování v čase útisku spravedlivých v 48,2.441 

Kvanvig tento rozpor řeší v dobré tradici školy dějin formy tím, že 48,3.6 považuje 

za „další tradici“ a neusiluje o další vysvětlení, jak tato „tradice“ zapadá do 

literárního kontextu.442 Tím však zcela ignoruje logickou souvislost kap. 47–48 

v záměru PH (viz §5.2.). Domnívám se, že musíme akceptovat, že tato „existence“ 

Syna člověka není v PH nijak důkladně rozvíjena a diskuse o „reálné preexistenci“ 

se snaží řešit otázku, již nelze zodpovědět jednoduše proto, že na ní autor PH 

neměl zájem. Naopak, jak se pokusím ukázat, je možné najít v logice PH 

koherentní obraz mezi předurčením jména Syna člověka a identifikací Henocha 

s tímto jménem. 

Pokud se podíváme na kvality, jež se pojí s touto „preexistencí“ Syna člověka v PH, 

vidíme, že ani v tomto případě není situace nijak jednoznačná. Ukrytí Syna 

člověka je v 48,6 vyjadřeno pomocí ኮነ ፡ ኅሩየ ፡ ወኅቡአ kona ḫəruya ḫəbuˀa „a byl 

 

440 Kvanvig, „The Son of Man,“ 202–207; viz i Chialà, Libro delle parabole, 213–214. Nickelsburg 

také zmiňuje tradici o preexistentní moudrosti jako možné paralele k preexistenci Syna člověka 

v PH, avšak jenom jako argument pro to, že taková kvalita je možná. Viz Nickelsburg, 1 Enoch 2, 

170–171. 

441 K tomu srov. aktivní účast Ježíše/ὁ λόγος na stvoření v J 1,3.10, kde hraje tradice o preexistentní 

moudrosti také roli (viz i 1K 8,5–6; Ko 1,15–20). Viz Craig Keener, The Gospel of John. A 

Commentary, 2 sv. (Grand Rapids: Baker Academy, 2003), 1:350–363. 

442 Kvanvig, „The Son of Man,“ 202. 
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vyvolený a ukrytý“, tedy vazbou sponového slovesa ኮነ kona „být/stát se“443 a sérií 

adjektiv ኅሩየ ḫəruya „vyvolený“ a ኅቡአ ḫəbuˀa „skrytý/tajný/ukrytý“444 v pozici 

jmenného přísudku se sponou. V 62,7 jde o stejnou vazbu, jen bez druhého 

adjektiva „vyvolený“. ኅቡእ ḫəbuˀ se však v PH vyskytuje celkem 47x, a to většinou 

jako adjektivum „tajný/skrytý“ nebo se zpodstatněným významem „tajemství“ 

(často v plurálu: ኅቡኣተ ḫəbuˀāt) označujícím obsah vizí, které Henoch zjevuje 

vyvoleným a spravedlivým, kterým jediným je dáno tato tajemství poznat.445 Mezi 

tato tajemství patří kosmický řád, Boží eschatologický plán, popis nebes a nebeské 

liturgie, vysvětlení činů konkrétních nebeských andělů a další věci. Jde přitom o 

základní motiv PH; právě prostřednictvím odhalení skrytých/tajných věcí 

v Henochově zjevení se spravedliví a vyvolení dozvídají o Božím úhlu pohledu na 

svou situaci. To, že mesiáš také patří mezi tato tajemství/skryté věci, je zřejmé i 

z dalších textů, které zdůrazňují jeho odhalení („odtajnění“) spravedlivým a 

vyvoleným (48,7; 62,7; 69,26). Druhé adjektivum z 48,6 je „vyvolený“ (ኅሩይ ḫəruy). 

V SZ je vyvolení vždy skutek z Boží vůle, který obnáší pro člověka nějaké poslání; 

nejdůležitějším je vyvolení Izraele (Dt 7,6–11).446 Vzhledem k tomu, že 1Hen 48 je 

literárně závislá na Deuteroizajášovi, se lze domnívat, že toto vyvolení je podobně 

jak v písních o Hospodinově služebníkovi vyvolení k úkolu. Zatímco 

v Deuteroizajáši je vyvolení spojeno s početím (Iz 44,1; 49,1), zde se přesouvá již 

do období před stvořením. K tomu nacházíme paralelu v Božím vyvolení Izraele 

 

443 K použití tohoto slovesa viz Lambdin, Introduction to Classical Ethiopic, 37; Dillmann, 

Ethiopic Grammar, 441–442; 499–500. 

444 Leslau, Concise Dictionary, 114. 

445 Nickelsburg, 1 Enoch 2, 40–41; Knibb, „Enoch and Wisdom,“ 263–273. 

446 Viz Horst Seebass, „ַחר  .bachār,“ in TDOT, 2:73–87. Bůh si vyvoluje i jednotlivce. Např בָּ

Hospodinova služebníka (Iz 41,8–9; 42,1; 43,10; 44,1–2), Davida (Ž 78,70), Abrahama (Neh 9,7), 

Árona (Ž 105,26), Zerubábela (Ag 2,23), nebo Šalomouna (1Kr 29,1). 
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při stvoření (např. Jub 2,19–21; b. Ber. 32b).447 Avšak Boží vyvolení jednotlivce 

před stvořením k úkolu v eschatonu má nejbližší paralelu u Ježíše: „On jako 

beránek bez vady a bez poskvrny byl k tomu předem vyhlédnut před stvořením 

světa (προεγνωσμένου μὲν πρὸ καταβολῆς κόσμου) a přišel kvůli vám na konci časů“ 

(1Pt 1,19–20). V tomto případě jde o vyvolení k úkolu, jež má za cíl propojit 

Ježíšovu smrt s Božím odvěkým plánem a tím vyvrátit jakékoliv pochybnosti o 

nahodilosti těchto událostí.448  

Dále se s tímto Synem člověka pojí, že jej Bůh uschoval (ዐቀቦ ˁ aqabo) v přítomnosti 

své moci. Toto sloveso překládá ř. φυλάσσω a hebr./ar.  ׁשמר s širokou škálou 

významů: „střežit, uschovávat, chránit, sledovat, bránit, dohlížet.“449 Stejná 

myšlenka se objevuje také v 4Ezd 13,23: „toto je ten mesiáš, kterého uschoval 

(quem reservavit) Nejvyšší až na konec věků, jenž povstane z potomstva Davidova 

a přijde a promluví k nim.“ V 4Ezd je zřejmé, že jde o předurčeného mesiáše v Boží 

mysli, který v eschatologické době povstane z Davidova potomstva.450  

Konečně v 48,3 je situace se Synem člověka popsána tak, že než bylo stvořeno 

slunce a hvězdy, jeho „jméno bylo jmenováno“ (ስሙ ፡ ተጸውዐ səmu taṣawwuˁa) před 

Pánem duchů. Slovesa451 s tímto významem v blízkovýchodním písemnictví 

označovala vyslání k nějakému úkolu nebo instalaci do úřadu – především 

královského.452 V SZ toto sloveso je užíváno při povolání proroků (např. 1S 3,4) 

nebo při vyvolení služebníka k Bohem stanovenému úkolu (Iz 42,6; 48,12.15; 

 

447 Podobně si v některých textech NZ Bůh již před stvořením světa vyvolil církev (Ef 1,4–5.9; 1Pt 

1,2). 

448 Paul J. Achtemeier, 1 Peter: A Commentary on First Peter, Hermeneia (Minneapolis: Fortress 

Press, 1996), 131. 

449 Srov. Dillmann, Lexicon, 977–978. 

450 Viz Stone, Fourth Ezra, 368–369. 

451 Jak jsem již uvedl výše, sloveso ጸውዐ ṣawuˁa překládá řecké καλέω a hebr/ar.  קרא. 

452 Sjöberg, Der Menschensohn, 87–90; Manson, The Son of Man,“ 181–182. 
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v textech 41,25; 45,3–4 pomocí קרא בשם). V CD iv 3–4 jsou synové Sádokovi 

vyznačeni jako ti povolaní jménem ( השם קריאי ), kteří mají povstat v posledních 

dnech.453 Původ jména mesiáše před stvořením světa je bohatě rozšířená představa 

v rabínském judaismu. V Genesis raba se zmiňuje šest věcí, které předcházely 

stvoření: Tóra a trůn Boží, jež byly před stvořením fyzicky stvořeny, patriarchové, 

Izrael, chrám a jméno mesiáše, které byly zamýšleny/naplánovany (מחׁשבה).454 Jiné 

rabínské prameny se zmiňuji o sedmi věcech, jež byly stvořeny před stvořením 

světa: Tóra, pokání, zahrada Eden, Gehenna, trůn Slávy, chrám a jméno 

mesiáše.455 Předurčení „jména mesiáše“ akcentuje předučení identity. Jmenování 

jména tedy v případě rabínského použití, ale také v Iz 41,25; 45,3–4, představuje 

předučení k úkolu. Jmenování jména tedy nevyžaduje představu fyzické existence, 

ale zároveň garantuje platnost takového aktu. Pokud bylo jméno Syna člověka před 

stvořením jmenováno/provoláno v přítomnosti Pána duchů (48,3), jde o 

nezvratnou součást Božího plánu.  

Nakonec se můžeme právě ve spojitosti se jménem Syna člověka pokusit naznačit 

vnitřní logiku PH ohledně vztahu Henocha a Syna člověka. Jak jsem již ukázal v 

§2.2., pokud jde o časovou linii Henocha, tak vše, co vidí ve svých vizích, se bude 

teprve odehrávat v budoucnosti (většinou v přítomnosti nebo budoucnosti 

 

453 Frank-Lothar Hossfeld – Eva-Maria Kindl – Hedwig Lamberty-Zielinski, „קרא qārāˀ“ in TDOT, 

13:109–135. 

454 „Six things preceded the creation of the world; some of them were created, while the creation 

of the others was already contemplated. The Torah and the Throne of Glory were created … The 

Patriarchs … Israel … the Temple … and the name of the Messiah ( מׁשיח  ׁשל ׁשמו ) were contemplated 

… The name of the Messiah was contemplated, for it is written, His name existeth ere the sun 

(Psalm 72:17).“ Překlad: Genesis Rabbah, 1. sv, translated by Rabbi Dr. H. Freedman (3rd ed.; 

London – New York: The Soncino Press, 1983), 6. 

455 Viz odkazy v Hermann L. Strack – Paul Billerbeck, Kommentar zum Neuen Testament aus 

Talmud und Midrasch (3 Bd.; München: C. H. Beck, 1922–1926), 2:335. Jednotlivé prameny se 

různí a buď zmiňují šest, nebo sedm věcí. 
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z perspektivy adresátů). Následně je po všech vizích Henoch přenesen do ráje (3. 

fáze jeho života), kde pobývá nějakou dobu (§1.3.3.), aby byl konečně přenesen 

do nebes (4. fáze). Toto přenesení je v kap. 70–71 popsáno dvakrát: nejdříve 

v krátkém sumáři v 70,1–2 a poté detailně v 71,1–17. Jak jsem ukázal v části o 

redakci PH a kapitolách 70–71 (§1.3.3.), původní čtení 70,1 bylo: „A poté bylo 

pozvednuto živé jméno toho Syna člověka do přítomnosti Pána duchů, od těch, 

kteří pobývají na zemi.“  

Zde se tedy poprvé setkáváme s tím, že Henoch byl pozvednut do nebeské 

přítomnosti Pána duchů a jeho identita je tu popsána jako „živé jméno toho Syna 

člověka“ (ስሙ ፡ ሕያው ፡ ለውእቱ ፡ ወልደ ፡ እጓለ ፡ እመሕያው səmu ḥəyāw walda lawəˀətu 

ˀəgwala ˀəmaḥəyāw). Na rozdíl od 48,3, kde je před Pánem duchů jmenováno 

jméno Syna člověka, a lze se tedy domnívat, že toto jmenování označuje spíše 

předurčení než preexistenci, je zde toto jméno Syna člověka živé a ztotožněno 

s Henochem.456 Následně v 71,14 je i Henochovi proměněnému v nebeskou bytost 

oznámeno, že on je tím Synem člověka, tedy že právě jeho jméno bylo jmenováno 

před stvořením před Pánem duchů. To je naznačeno i tím, že v 71,14 nejde o 

povolání (nebo v jazyce PH jmenování) Henocha do role Syna člověka, ale je mu 

jenom oznámeno, že je tímto Synem člověka – protože ono jmenování nastalo ještě 

 

456 Charles Gieschen se domnívá, že paralelně ke jménu Pána duchů jde i v případě jména Syna 

člověka o jméno Boží (JHWH). Poukazuje na paralely z židovské literatury, v nichž několik postav 

sdílelo Boží jméno (např. anděl z Ex 23,20–22 nebo již zmiňovaný Metatron). Tak Charles A. 

Gieschen, „The Name of the Son of Man in the Parables of Enoch,“ in G. Boccaccini (ed.), Enoch 

and the Messiah Son of Man: Revisiting the Book of Parables (Grand Rapids: Eerdmans, 2007), 

238–249. Přestože tento výklad je možný, v PH nic nenasvědčuje, že tomu tak je. Bližší paralelu 

k užití jména Syna člověka v PH najdeme v písních o Hospodinově pomazaném z Deuteroizajáše 

(viz především Iz 45,3–4). V těchto textech jde o Boží jmenování vyvolené postavy k tomu, aby 

vykoupila Izrael na základě Božího plánu. Toto jméno reprezentuje na několika místech konkrétně 

perského krále Kýra, který je vyhlížen jako vykupitel v Iz 40–48 (Blenkinsopp, Isaiah 40–55, 92–

98). 
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před stvořením světa. Stejné propojení mezi počátkem a koncem se s ohledem na 

identitu Henocha-Syna člověka objevuje u nenápadného Henochova přání při jeho 

vidění nebeských příbytků z 39,8: „Zde jsem si přál pobývat a můj duch zatoužil 

po tomto příbytku. Tam byl už můj podíl ještě předtím, protože byl s ohledem na 

mě předurčen v přítomnosti Pána duchů“. V 62,14 se pak skutečně píše o věčném 

nebeském příbytku Syna člověka v přítomnosti Pána duchů a spravedlivých a 

vyvolených. Stejná logika vysvětluje, proč Henoch mohl vidět Vyvoleného/Syna 

člověka v 39,6. V časové logice tedy to, co je v textu PH na konci, je ve skutečnosti 

„dějin“ úplně na začátku. Protože kap. 70–71 popisují události Henochova života 

(3. a 4. fázi), jde o události, které nastaly tisíce let před přítomností adresátů, a 

tedy i tisíce let před započetím mise Syna člověka „v tuto hodinu“ (48,2). Odhalení 

této identity Syna člověka – tedy jeho jména – spravedlivým a vyvoleným je 

přirozeně důvod k radosti (69,26). 

 

5.1.3. Potrestání padlých andělů  

Posledním tématem, jež v konstrukci symbolického světa PH propojuje dávnou 

minulost se současnou krizí, je tradice o potrestání padlých andělů. Původ této 

tradice je v Knize strážců, v níž se popisuje jak jejich hřích v podobě sestoupení 

z nebes, obcování s dcerami lidskými a odhalení tajného poznání lidem (1Hen 

6,1–8,4), tak jejich odsouzení a potrestání (10,4–16; 12,3–14,7; 15,1–16,4). Znalost 

tohoto mýtu byla v období druhého chrámu rozšířená a nejspíše fungoval jako 

jedno z vlivných vysvětlení původu zla a hříchu.457 PH tento příběh znovu 

nevypráví, jenom jej předpokládá a občas k němu odkazuje. Z těchto zmínek lze 

dovodit, že tento mýtus adresáti dobře znali. Kromě reference v 39,1–2, jež slouží 

 

457 Viz Paolo Sacchi, Jewish Apocalyptic and its History (Shefield: Shefield Academic Press, 1996), 

72–87. 
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k zasazení Henochova vidění do časového rámce (viz §1.4.2.), spočívá funkce 

těchto zmínek především v poukázání na předchozí Boží odsouzení těchto 

hříšných andělů. Na několika místech Henoch vidí realizaci trestu nad těmito 

padlými anděly. Důležité je, že PH přebírá z Knihy strážců dvoustupňové 

odsouzení těchto andělů. V pradávné době před potopou Bůh nařídil jejich 

spoutání, uvěznění a mučení v temném ohnivém údolí (10,4–5.11–13), kde budou 

uvěznění až do konečného soudu, kdy budou zcela zničeni (10,6.12). Tedy v době, 

do které jsou PH adresovány, jsou tito hříšní andělé stále uvězněni ve svém 

temném údolí a čekají na konečné zatracení: 

4 A zeptal jsem se anděla pokoje, který byl se mnou: „Pro koho jsou připravována tato 

pouta?“ 5 A on mi řekl: „Tato jsou připravována pro zástupy Azazelovy, aby je mohli 

vzít a uvrhnout je do nejzazších hlubin zatracení a pokrýt jejich tváře ostrými 

kameny, jak přikázal Pán duchů. 6 A Michael a Rafael a Fanuel se jich v onen velký 

den chopí a vrhnou je v onen den do žhavé pece, aby se jim Pán duchů pomstil; pro 

jejich hříšnost, zato, že sloužili Satanovi a pro svádění na scestí těch, co pobývají na 

zemi. (54,4–6) 

V PH však jejich hřích a trest nesouvisí jenom s tím, že jsou původci všeho hříchu 

na zemi (viz 64,1–2; 69,4–12). Autor totiž umně propojuje jak jejich hříšnost, tak 

jejich budoucí odsouzení s osudem králů a mocných (53,3–5; 54,1–6; 67,4–13; 

69,26–29).458 Díky tomu tyto reference neukazují primárně na skutečnost zla ve 

světě, ale především na to, že tak, jak se Bůh již jednou vypořádal s hříšníky 

v dávné době před potopou, tak se stejně vypořádá s hříšníky, kteří sužují 

spravedlivé a vyvolené nyní. Tato idea společného odsouzení a potrestání hříšných 

andělů a hříšných králů a mocných snad mohla být, kromě popisu v Knize strážců 

(10,4–8), inspirována Iz 24,21–22: „V onen den Hospodin ztrestá nebeský zástup 

 

458 Nickelsburg, 1 Enoch 2, 45–46; Chialà, Libro delle parabole, 231; Baynes, „The Watchers 

Traditions,“ 151–155; Fröhlich, „The Parables of Enoch,“ 346–347. 
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na výšině i pozemské krále na zemi. Budou sebráni, jako je sebrán vězeň do jámy, 

a budou zavřeni pod zámek; po mnohých pak dnech budou potrestáni.“459  

 

5.2. Prolnutí času – volání utiskovaných je vyslyšeno 

Odhalení Božího plánu v Henochových vizích se začíná konkretizovat v druhém 

podobenství (45–57). Až do kap. 46 se objevovaly zmínky o zvratu osudů 

spravedlivých a hříšných jenom v náznacích – dva prorocké výroky na počátku 

prvního a druhého podobenství mluvily o soudu nad hříšníky a zaslíbení 

spravedlivým, přičemž se zde objevily i prozatím nejasné odkazy na tajemnou 

mesiášskou postavu „Spravedlivého“ a „Vyvoleného“, jehož „zjevení se“ bude 

značit počátek spásy spravedlivých a zatracení hříšných (38,2) a o němž se 

dozvídáme, že bude usazen na Božím trůhu slávy jako soudce (45,3). Konkrétní 

představy, ke kterým proleptické zmínky v předchozích textech odkazovaly, se 

začnou vyjasňovat až od kap. 46, v níž se popisuje Henochovo vidění Hlavy dnů a 

eschatologického mesiáše Syna člověka podle Da 7.460 Ten má pozvednout krále a 

mocné z jejich lehátek a trůnu, protože zapírají Pána duchů a pronásledují Boží 

věrné. Tato kapitola funguje jako prorocký výrok představující postavu Syna 

člověka a jeho budoucí aktivity.461  

V této části nás však hlavně zajímá kap. 47, která bezprostředně souvisí 

s počátkem právě zmíněného popisu konkrétní realizace Božího záměru v PH. 

 

459 Viz Charles, Book of Enoch, 105; Black, Book of Enoch, 219; Martin, Le Livre d’Hénoch, 109; 

David Suter podobnost tohto motivu rozvinul do rozsáhle studie, ve které se snažil prokázat, že 

celá část 1Hen 54,1–56,4 (a také 64,1–68,1) je midrašem na Iz 24,17–23, viz Suter, Tradition and 

Composition, 39–72; k polemice viz Nickelsburg, 1 Enoch 2, 199–201. 

460 VanderKam, „Daniel 7 in the Similitudes,“ 300–307; Nickelsburg, 1 Enoch 2, 154–156. 

461 Nickelsburg, „Discerning the Structure(s),“ 30. 
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Kap. 47 navazuje na zmínku o pronásledování spravedlivých v 46,8 a toto téma 

rozvíjí, když popisuje modlitební volání utiskovaných spravedlivých na zemi: 

1 V těch dnech vystoupá modlitba spravedlivých a krev spravedlivých462 ze země před 

Pána duchů. 2 A v oněch dnech svatí, kteří bydlí nahoře na nebesích, se sjednotí 

společným hlasem a budou se úpěnlivě přimlouvat a prosit – chválíce, vzdávajíce díky 

a velebíce jméno Pána duchů – pro prolitou krev spravedlivých, aby jejich modlitba 

nezůstala nevyslyšena, aby nad nimi (hříšníky) byl vykonán soud a shovívavost nad 

nimi nebyla nekonečná. 3 A v oněch dnech jsem viděl Hlavu dnů, jak usedl na trůh 

své slávy, a byly otevřeny knihy živých v jeho přítomnosti a všechny jeho zástupy, jež 

jsou v nejvyšších nebesích a obklopují ho, stály před ním. 4 A srdce svatých byla 

naplněna radostí, neboť se naplnil počet spravedlnosti463 a modlitba spravedlivých 

byla vyslyšena a krev spravedlivých vyžádána464 v přítomnosti Pána duchů. (47,1–4) 

V časové linii pragmatiky textu PH (viz §2.2.) zde čteme o pradávném vidění, jež 

Henoch měl v době před potopou, ale jež se týká věcí, které se dějí v přítomnosti, 

do níž text ve skutečnosti promlouvá. V tomto momentě se prolíná minulé vidění 

s přítomností. Adresáti, kteří se úpěnlivě modlí kvůli útisku a pronásledování, jsou 

zde ujišťováni o tom, že jejich modlitba nezůstává nevyslyšena. Právě naopak, na 

základě tohoto modlitebního úsilí se otevírají před Pánem duchů „knihy živých“ a 

 

462 ደመ ፡ ጻድቅ dama ṣādəq, dosl. „krev spravedlivého“ (sg.), zde nejspíše v kolektivním smyslu – tak 

i 47,4 (viz 47,2; tak i Black, Book of Enoch, 209). Některé rukopisy zde čtou plurál ጻድቃን ṣādəqān 

(např. BL Or. 391; Abb 99; viz Uhlig, Uhlig, „Das ätiopische Henochbuch,“ 589), avšak gramaticky 

může jít o kolektivní singulár – zde snad slouží i k naznačení malého množství těch, kteří prolili 

krev (tak Nickelsburg, 1 Enoch 2, 163). Nelze samozřejmě vyloučit, že jde skutečně o singulár, 

který by odkazoval ke smrti nějakého výrazného představitele spravedlivých, jenž vyčníval nad 

všemi ostatními, kteří jsou v plurálu zmíněni v 47,2. 

463 ቀርበ ፡ ኍልቋ ፡ ለጽድቅ qarba ḫwəlqwā laṣədq. Sloveso ቀርበ qarba by mohlo mít i kutlické konotace 

související s obětmi podobně jako hebr./ar. קרב (viz HALOT, 1132–1134). K ኍልቋ ፡ ለጽድቅ ḫwəlqwā 

laṣədq dosl. „číslo spravedlnosti“, viz Zj 6,10–11.  

464 ተፈቅደ tafaqda pasivum od ፈቀደ faqada „žádat, vyhledávat, chtít, požadovat, počítat“. V pasivním 

tvaru však sloveso může znamenat i „být potřebný/nutný“ (Leslau, Concise Dictionary, 242). 

Dillmann uvádí s odkazem na 1Hen 47,4 dokonce význam „requiri, i.e. vindicari“ (Dillmann, 

Lexicon, 1341). 
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začíná proces vedoucí ke konečnému soudu, rehabilitaci spravedlivých a 

vyvolených a zatracení hříšných utlačovatelů (srov. 1Hen 97,5). Hned v nasledující 

kapitole tento proces pokračuje jmenováním Syna člověka: 

1 Na tom místě jsem spatřil pramen spravedlnosti a byl nevyčerpatelný a mnoho 

pramenů moudrosti jej obklopovalo. A pili z nich všichni žízniví a byli naplněni 

moudrostí a jejich příbytky byly se spravedlivými, svatými a vyvolenými. 2 V tuto 

hodinu byl jmenován ten Syn člověka v přítomnosti Pána duchů a jeho jméno před 

Hlavou dnů. 3 Dříve než byly stvořeny slunce a znamení465 a než učinil nebeské 

hvězdy, bylo jeho jméno jmenováno466 před Pánem duchů. (48,1–3) 

Ve v. 2 čteme o jmenování Syna člověka „v tuto hodinu“ (በይእቲ ፡ ሰዓት bayəˀti saˁāt). 

Výraz „v tuto hodinu“ se v PH vyskytuje jenom na tomto jediném místě a odkazuje 

k momentu, kdy Bůh povolává Syna člověka jako svůj nástroj nastolení 

spravedlnosti, aby se ujal svého úřadu soudce nad hříšníky. Badatelé se různí ve 

výkladu, k jakému momentu tato fráze ve skutečnosti odkazuje. Podle Dillmanna 

a Charlese časové určení „v tuto hodinu“ odkazuje k momentu, kdy měl Henoch 

toto vidění – tedy k době před potopou.467 Naopak Black se domnívá, že nejspíše 

jde o tentýž čas jako u druhého zmíněného jmenování (48,3), tj. dobu před 

stvořením.468 Domnívám se, že jak Charles a Dillmann, tak Black zde opomíjejí 

literární kontext a návaznost na kap. 47. Toho si všímá Chialà, podle něhož zde 

autor referuje k předchozí scéně v 47,3, kde Hlava dnů zasedl na trůn a otevřel 

 

465 ተአምር taˀamər znamená „znamení, signál, znak, zázrak, věštba“ (Leslau, Concise Dictionary, 

135). V 1Hen 8,3 jde o disciplínu, kterou odhalil dcerám lidským anděl Kokabel: ኮከብኢል ፡ ትእምርታተ 

kokabˀil təˀmərtāt „Kokabel (naučil) znamení“, v řečtine: Χωχιὴλ τὰ σημειωτικά (ŘPan). Tedy 

v tomto smyslu bychom mohli překládat snad i horoskop/zvířetník (72,12.19), viz Black, Book of 

Enoch, 210.  

466 Jak ve v. 2, tak zde jde o stejné sloveso ve stejném tvaru: ተጸውዐ taṣawwuˁa. Jde o pasivní formu 

slovesa ጸውዐ ṣawwəˁa, jež překládá řecké καλέω a hebr/ar. קרא. Viz Nickelsburg, 1 Enoch 2, 169; 

Dillmann, Lexicon, 1301.  

467 Dillmann, Das Buch Henoch, 160; Charles, Book of Enoch, 93.  

468 Black, Book of Enoch, 210. 
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knihy živých (srov. Da 7,10).469 Nickelsburg ještě podrobněji ukazuje propojení 

mezi voláním spravedlivých v kap. 47 a počátkem realizace Božího plánu. To, že 

právě modlitební zápal utiskovaných je oním momentem, který dává věci do 

pohybu, je šikovně naznačeno sérii příslovečných určení: „v těch dnech“ (47,1), 

„na tom místě“ (48,1), „v tuto hodinu“ (48,2).470 Stereotypní uvedení 

„v těch/oněch dnech“ odkazující k událostem z Henochovy perspektivy budoucím 

zde odkazuje na přítomnost, do níž je text adresován. „Na tom místě“ popisuje 

nebeské shromáždění andělů a Hlavy dnů u Božího trůnu (47,3), kde jsou otevřeny 

knihy živých, kde proudí nevyčerpatelné prameny spravedlnosti a kde budou 

příbytky spravedlivých v přítomnosti andělů (48,1). Vrcholem tohoto určení je 

fráze „v tuto hodinu“ – v hodinu jejich volání a modliteb byl jmenován Syn 

člověka. V tento moment začíná mise Syna člověka – vyvoleného, spravedlivého 

mesiáše – který se ujímá role Božího nástroje k vykonání spravedlivého odsouzení 

a potrestání hříšných králů a mocných. Avšak stejně jako v případě zmíněných 

předpokladů z dávné minulosti (§5.1.), i zde autor ukazuje, že nejde o náhodné 

spontánní řešení situace, nad níž Bůh ztratil kontrolu, ale o realizaci odvěkého 

plánu, pro nějž jméno svého vyvoleného Syna člověka (Henocha) předurčil již před 

stvořením světa a uchoval je pro poslední dobu (§5.1.2.). Jak se adresáti později 

dozví – tímto Synem člověka není nikdo jiný než ten, jehož vidění (a tedy poselství 

naděje) právě slyšeli.471 

 

 

 

469 Chialà, Libro delle parabole, 213. 

470 Nickelsburg, 1 Enoch 2, 169–170; viz i Martha Himmelfarb, Ascent to Heaven in Jewish and 

Christian Apocalypses (Oxford: Oxford University Press, 1993), 60. 

471 Viz představu o eschatologickém „návratu“ Elijáše nebo „některého z dávných proroků“ v L 

9,19par. 
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5.3. Boží plán eschatologického zvratu osudů  

Těžiště Henochových vizí spočívá v eschatologických proroctvích o působení 

vyvoleného Syna člověka. V konstrukci symbolického světa PH představuje 

eschatologické „převrácení osudů“ králů a mocných na jedné straně a 

spravedlivých a vyvolených na straně druhé klíčové téma. Doposud jsem ukázal, 

jak autor PH umně naznačil, že toto převrácení osudů bylo v Božím plánu ještě 

před stvořením světa. Nyní se dostávám k analýze konkrétních Henochových vizí, 

jež toto převrácení osudů popisují. Nejde však o narativ popisující konkrétní děje 

v chronologické sekvenci. To, co je Henochovi dáno vidět, jsou různé fragmenty 

Božího konání prostřednictvím vyvoleného Syna člověka ve prospěch 

spravedlivých a vyvolených. Formou prorockých výroků se různými způsoby 

opakovaně popisuje jeho odzbrojení a poražení králů a mocných, uskutečnění 

spásy spravedlivých a vyvolených, jednotlivé činnosti andělů připravujících soud, 

potrestání padlých andělů a králů a poslední soud.472 Odsouzení králů a mocných 

se v druhém podobenství prorokuje prakticky v každé kapitole, přestože různým 

způsobem a za použití různých obrazů. Co do stylu je tomuto souboru 

eschatologických proroctví literárně blízká například sbírka prorockých výroků 

v Deuteroizajášovi473, jež také rozvíjí různými způsoby jedno téma, anebo série 

vidění z knihy Zjevení. Přesto i v rámci literární struktury PH je zřetelný vývoj – 

například v proroctvích popisujících odsouzení králů a mocných se opakovaně 

objevuje, že Syn člověka/Vyvolený zasedne (futurum) na trůh slávy a bude soudit 

hříšné (45,3; 51,3; 55,4), avšak v rozsáhlé scéně popisující tento soud (61,6–63,12) 

je Syn člověka již usazen a soudí (61,8; 62,3.5).  

 

472 Black, „Eschatology,“ 2. 

473 Viz Knibb, „The Structure,“ 63–64. 
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V této podkapitole se exegezí jednotlivých textů pokusím ukázat, jak konkrétně je 

Boží plán „zvratu osudů“ vylíčen. V první části (1) se soustředím na uvedení do 

tématu eschatologického zaslíbení zvratu osudů v úvodním prorockém výroku 

před prvním podobenstvím, jež však stojí na úplném počátku PH (kap. 38). Tento 

prorocký výrok předesílá téma celé knihy a v hutné podobě ukazuje hlavní obrysy 

Božího plánu. V části druhé (2) se budu věnovat sérii eschatologických proroctví 

z cyklu proroctví z první poloviny druhého podobenství popisujících Henochova 

vidění o „posledních věcech“. V tomto cyklu se popisují především budoucí 

aktivity Syna člověka, vykoupení spravedlivých a kajících a odsouzení hříšných 

(kap. 46–51). V třetí části (3) se soustředím na vidění šesti hor na západě v kap. 

52 a v poslední části (4) se zaměřím na scénu posledního soudu v 61,6–63,12. 

 

5.3.1. Prorocký výrok o zvratu osudů (38,1–6) 

Téma eschatologického zvratu osudů je klíčovou perspektivou pro porozumění 

současné situace adresátů. Pravdivé porozumění současnému stavu jak 

spravedlivých, tak hříšných je možné – podle PH – jenom z perspektivy jejich 

konečného osudu. Právě takovýto náhled – z perspektivy „konce“ – nabízí úvodní 

prorocký výrok z úplného úvodu do PH v kap. 38: 

1 Až se zjeví shromáždění spravedlivých a hříšníci budou souzeni za své hříchy a 

budou vyhnáni z tváře země 2 a až se zjeví Spravedlivý474 před tvářemi spravedlivých 

 

474 Čtení ጻድቅ ṣādəq „Spravedlivý“ (ve smyslu titulu mesiášské postavy, viz §2.4.3.) je doloženo 

v několika Eth 1 rukopisech (Tana 9, EMML 2080, BL Or. 491) a pak větším množství Eth 2 

rukopisů. Různočtení ጽድቀ ṣədqa „spravedlnost" je také doloženo v Eth 1 rukopisech (BL Or. 485, 

Berl Peterm II. Nachtr 29, GG 151, Abb 35). Preferuji čtení Spravedlivý (stejně tak Nickelsburg, 

Olson, Isaac, Chialà, contra Uhlig) na základě toho, že v PH se spravedlnost opakovaně připisuje 

právě mesiášské postavě Syna člověka/Vyvoleného/Spravedlivého (39,6; 46,3; 48,1–2; 49,2–3; 53,7; 
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a vyvolených, jejichž skutky závisí na Pánu duchů, a (až) se zjeví světlo spravedlivým 

a vyvoleným, kteří pobývají na zemi, kde (budou) příbytky hříšníků a kde (budou) 

místa spočinutí těch, kteří zapřeli jméno Pána duchů? Pro ty by bylo lepší, kdyby se 

nebyli narodili.  

3 A až se odhalí jeho (Spravedlivého) tajemství spravedlivým475, hříšníci budou 

souzeni a svévolníci budou vyhnání z přítomnosti spravedlivých a vyvolených. 4 A od 

té doby mocní a vyvýšení nebudou ti, co vlastní zemi a nebudou schopni hledět do 

tváře svatých, neboť světlo Pána duchů bude viděno na tváři svatých, spravedlivých 

a vyvolených. 5 A králové a mocní tehdy budou zničeni a budou předáni do rukou 

spravedlivých a svatých. 6 A poté nikdo nebude pro ně žádat milost před Pánem 

duchů, protože jejich život bude ukončen. (38,1–6) 

Nickelsburg správně poukázal na to, že Kniha strážců také začíná prorockým 

výrokem o posledním soudu a jeho dopadu na osud spravedlivých a hříšných 

(1,3c–9). Autor PH se zde jednoznačně inspiroval, avšak přirozeně formuloval 

tento výrok na základě témat PH.476 V Knize strážců se v poslední době „zjeví“ 

(ያስተርኢ yəstarəˀi / φανήσεται / יפע) Veliký Svatý ( רבה קדישה ) se svou armádou a 

nebeskými zástupy (1,4), čímž způsobí děs a hrůzu mezi padlými strážci (עירין), 

kteří se rozprchnou do nejvzdálenějších koutů světa (1,5). Avšak ani nejvzdálenější 

končiny země nezůstanou nepoznamenány příchodem Božím a společně s horami 

a vrchy se budou třást a budou srovnány se zemí před Bohem, protože Boží soud 

 

62,2.3; 71,14.16). O zjevení této mesiášské postavy čteme i v 52,9; 69,29, a v 53,7 je to tato postava, 

která způsobí zjevení eschatologické komunity spravedlivých.  

475 Vycházím ze čtení ይትከሠት ፡ ኅቡአቲሁ ፡ ለጻድቃን yətkaśśat ḫəbˀatihu laṣādəqān (např. EMML 2080, 

GG 151, BL Or. 485, Berl Peterm II. Nachtr 29, Abb 55). Např. BL Or. 491 a mnoho Eth 2 rukopisů 

čtou místo ኅቡአቲሁ ḫəbˀatihu „tajemství jeho“ ኅቡኣቲሆሙ ḫəbˀātihomu „tajemství jejich“ jež se váže 

na ለጻድቃን laṣādəqān, tedy „tajemství spravedlivých“. Tana 9 čte ይትከሠት ፡ ኅቡአቲሁ ፡ ጻድቅ yətkaśśat 

ḫəbˀatihu ṣādəq „(až se) odhalí tajemství Spravedlivého“. Kromě toho, že uvedené čtení má největší 

podporu v textech, jej volím opět na základě obsahu PH, kde je téma odhalení tajemství 

spravedlivým klíčové a mezi ty, již tato tajemství odhalují, patří i mesiáš Syn člověka/Vyvolený 

(46,3).  

476 Nickelsburg, 1 Enoch 2, 95. 
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přichází na každého (1,6–7.9). Jediný, kdo se bát nemusí, jsou spravedliví a 

vyvolení, ke kterým je Bůh milostiv a kteří patří k Bohu (1,8).  

V PH je také v popředí zaslíbení přichazejícího soudu, který převrátí osudy 

hříšných a spravedlivých. Na rozdíl od Knihy strážců však hraje klíčovou roli 

v tomto procesu Boží vyvolený mesiáš, Syn člověka, a na straně opačné nejsou 

hříšní andělé, ale jejich pozemští protějšci v podobě králů a mocných.  

Ve vv. 1–2 se poslední doba vyznačuje tím, že se v ní mají „zjevit“ (ያስተርኢ 

yəstarəˀi): (1) shromáždění spravedlivých (ማኅበረ ፡ ጻድቃን māḫbar ṣādəqān); (2) 

Spravedlivý (ጻድቅ ṣādəq); (3) světlo pro spravedlivé a vyvolené (ብርሃን ፡ ለጻድቃን ፡ 

ወለኅሩያን bərhān laṣādəqān walaḫəruyān).  

Shromáždění spravedlivých je zde označení pro eschatologické shromáždění všech 

spravedlivých a vyvolených (viz §2.4.6.). Naplnění tohoto proroctví o zjevení 

tohoto eschatologického shromáždění se vyskytuje v PH na dvou místech. V 53,6 

se dovídáme, že poté, co se vše připraví na odsouzení králů a mocných, „se zjeví 

(ያስተርኡ yəstarəˀi) dům jeho (tj. Vyvoleného/Spravedlivého) shromáždění“. 

Odsouzení králů a mocných tak již bude zaručeno, avšak dříve, než nastane, 

povstane eschatologické shromáždění spravedlivých. Podobně i v 62,8 čteme, že 

poté, co Bůh odhalí Syna člověka vyvoleným, „(a) bude zaseto (ወይዘራእ wayəzarrāˀ) 

shromáždění vyvolených a svatých a povstanou v jeho přítomnosti všichni 

vyvolení v onen den“. Hned poté budou králové a mocní odevzdáni trestajícím 

andělům (62,9–12). „Zjevení/zasetí“ v těchto případech tedy označuje budoucí 

vznik této komunity. Metafora zasetí („sadba“, hebr. מטע od נטע) komunity 

pochází z popisu eschatologické komunity z Iz 60,21 a 61,3: 

Tvůj lid, všichni budou spravedliví ( צדיקים), navěky obdrží do vlastnictví zemi, oni, 

výhonek z mé sadby ( מטעי  נצר ), dílo mých rukou k mé oslavě. (Iz 60,21) 

1Hospodin mě pomazal k tomu, abych nesl radostnou zvěst pokorným, poslal mě 

obvázat rány zkroušených srdcem, vyhlásit zajatcům svobodu a vězňům propuštění, 
2vyhlásit léto Hospodinovy přízně, den pomsty našeho Boha, potěšit všechny 
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truchlící, 3pozvednout truchlící na Sijónu, dát jim místo popela na hlavu čelenku, olej 

veselí místo truchlení, závoj chvály místo ducha beznaděje. Nazvou je „Stromy 

spravedlnosti ( הצדק  אילי )“ a „Sadba Hospodinova ( יהוה מטע )“ k jeho oslavě. (Iz 60,1–

3) 

V Iz 60,21 je „výhonek z mé sadby“ ( מטעי נצר ) nejspíše označení menší skupiny 

v rámci celku Izraele; tedy jakéhosi vyvoleného „pozůstatku“.477 Metaforu „sadby“ 

pro vyvolené Hospodina nacházíme také napříč henochovskými spisy. V Knize 

strážců označuje vyvolenou eschatologickou komunitu spravedlivých (1Hen 

10,16); v Knize snů se Henoch modlí o zachování pozůstatku spravedlivých před 

Božím hněvem a blížící se potopou (84,6); v Apokalypse týdnů jde o označení 

Izraele (93,2.5.8.10) v němž v poslední generaci budou vyvolení spravedliví 

odlišeni od odpadlíků (93,10; srov. Iz 60,21). Kumránská komunita tuto metaforu 

používá pro sebeoznačení ve smyslu eschatologické komunity ( עולם מטעת  „věčná 

sadba“) v 1QS vii 5. Vidíme tedy, že použití této metafory pro eschatologickou 

komunitu posledních dní se objevuje na vícero místech. 

Dalším prorokovaným eschatologickým „zjevením“ má být Spravedlivý – tedy 

vyvolený mesiáš-Syn člověka (viz §2.4.3.). Výše jsem se již věnoval vyvolení a 

jmenování Syna člověka-Henocha před stvořením, i jeho identifikaci a následnému 

povolání „do akce“ v reakci na modlitební úsilí spravedlivých (§5.2.). Zde se však 

zmiňuje moment eschatologické epifanie Syna člověka spravedlivým a vyvoleným 

(srov. Mk 13,26). Naplnění tohoto zaslíbení se v PH objevuje v 52,9, kde při jeho 

„zjevení“ (ያስተርኢ yəstarəˀi) budou zničeny všechny nástroje, v něž spoléhají 

králové a mocní (zbraně, bohatství a moc; viz §5.3.3.), a v 69,29, kde se s jeho 

zjevením spojuje jeho soudcovská role a zánik všeho porušeného a hříšného. Tato 

situace, kdy je znám mesiáš a jeho skutky jsou již při díle, ale zároveň jeho „zjevení 

 

477 John Goldingay, Isaiah 56-66: A Critical and Exegetical Commentary, ICC (London: 

Bloomsbury Publishing, 2014), 279–282. 
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se“ spravedlivým a vyvoleným se teprve očekává v budoucnu, je podobná 

eschatologickému očekávání parusie Ježíše v NZ.  

Nakonec „zjevení“ světla je v rámci PH soteriologická metafora v návaznosti na 

obrazy z Iz 9,2 a 60,1, jak jsem již ukázal v diskusi o dualismu světla a tmy 

(§5.1.1.). V rámci PH lze vidět naplnění tohoto zaslíbení v 50,1: „A v oněch dnech 

nastane zvrat pro svaté a vyvolené a bude nad nimi přebývat světlo dní a svatým 

bude navrácena čest i sláva“ (viz §5.3.2.d). 

Podle eschatologie PH tedy nejdříve nastane spása pro spravedlivé a vyvolené a až 

následně finální odsouzení hříšníků (blíže viz §5.3.3.; srov. Mt 25,31–46). 

V prorockém výroku z kap. 38 je to explicitně vyjádřeno: až toto všechno nastane, 

„kde (budou) příbytky hříšníků a kde (budou) místa spočinutí těch, kteří zapřeli 

jméno Pána duchů? Pro ty by bylo lepší, kdyby se nebyli narodili“ (38,2cd).478 Když 

společně se zjevením Syna člověka nastane spása pro spravedlivé a vyvolené ve 

shromáždění spravedlivých, svět bude souzen a již nebude na zemi zlo (45,4–5; 

51,1–5). Pro všechny hříšníky a krále a mocné na obnovené zemi nebude místo. 

Ještě rázněji to je vyjádřeno v prorockém výroku na začátku druhého podobenství: 

„Do nebes nevystoupají a na zem (také) nepřijdou; takový bude úděl hříšníků, 

kteří zapírají jméno Pána duchů“ (45,2). Pro hříšné již nebude místo ani v nebesích 

ani na obnovené zemi:  

V onen den způsobím, aby pobýval (Vyvolený/Syn člověka) mezi mými 

vyvolenými479, a proměním nebesa a učiním je požehnáním a světlem na věky a 

 

478 Fráze „Pro ty by bylo lepší, kdyby se nebyli narodili“ je téměř doslovně použita v Mk 14,21 a 

Mt 26,24. Původ těchto výroků je snad v Jr 20,14 a Job 3,3. Chialà se domnívá, že evangelista mohl 

být přímo inspirován PH. Viz Chialà, Libro delle parabole, 156. 

479 Toto čtení je doloženo u více Eth 1 rukopisů (GG 151, BL Or. 485, Berl Peterm II. Nachtr 29, 

EMML 1768, EMML 6281). Tana 9 čte „způsobím, aby se můj Vyvolený usadil mezi nimi“. Mezi 

těmito různočteními však není podstatný rozdíl.  
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proměním zemi a učiním ji požehnáním a způsobím, aby na ní pobývali mí vyvolení. 

Ale ti, co činí hřích a nepravost, ji nepošlapou. (45,4–5) 

Verše 38,3–6 dále rozvíjejí téma odsouzení a potrestání hříšných. Verš 3. ještě 

navazuje na výčet eschatologických „až/když“ (ሶበ soba) propojujících 

eschatologické události s konečným soudem – hříšníci budou souzeni a bezbožníci 

vyhnáni z přítomnosti spravedlivých, až/když Bůh odhalí tajemství Spravedlivého 

mesiáše spravedlivým. V tomto případě již nejde o další eschatologické „zjevení“ 

(ያስተርኢ yəstarəˀi), ale „odhalení jeho tajemství“ (ይትከሠታ ኅቡአቲሁ yətkaśśatā 

ḫəbˀatihu). Odhalení tajemství je klíčový nástroj přenosu poznání v PH. Jako 

tajemství jsou označeny nebeské fenomény odhalené Henochovi, skrze kterého 

jsou pak odkryté adresátům PH.480 Zde však nejde o tajemství odhalené 

Henochovi, ale tajemství, která odhalí mesiášský Syn člověka spravedlivým. Tato 

funkce Syna člověka se zmiňuje v 46,3. 

Od 4. verše se již začínají popisovat věci, které nastanou v reakci na události 

popsané ve výčtu eschatologických „až/když“ (ሶበ soba) ve vv. 1–3. Verš 4. začíná 

ወእምይእዜ waˀəmyəˀze „a od té doby“ a popisuje již nový stav po převrácení osudů 

spravedlivých a hříšných. Vládnout zemi už nebudou králové a mocní, protože na 

ně dopadne Boží soud. Hříšní králové nebudou schopni ani jen pohledět do tváře 

spravedlivým a vyvoleným, neboť ti budou proměneni Pánem duchů (srov. 62,9–

12.13–16). Pokoření a bezmocní hříšní králové budou vydáni do rukou 

spravedlivých a svatých (srov. 48,8–9; 62,12), tak jako jsou v přítomnosti 

spravedliví a vyvolení vydaní na milost králům a mocným. Převrácení rolí tak bude 

završeno. Konečný osud králů a mocných je však úplné vyhlazení, neboť za jejich 

hříšné skutky se jim nedostane žádné milosti od Pána duchů (srov. 48.10; 62,9; 

63,1–11, viz i 1,8). 

 

480 Nickelsburg, 1 Enoch 2, 143; Chialà, Libro delle parabole, 156–157. 
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Tento úvodní prorocký výrok tedy předesílá hlavní téma zvratu osudů a 

v kompaktní podobě anticipuje jednotlivé aspekty Božího plánu. Všechny aspekty 

tohoto prorockého výroku se v PH ještě budou znovu objevovat a skutečného 

naplnění se dočkají až v samém závěru.  

 

5.3.2. První eschatologický cyklus (kap. 46–51) 

Druhé podobenství je možno rozdělit na základě literárních znaků na dvě části: 

(1) popis vidění „na tom místě“/“tam“ v kap. 46–51 a (2) vidění „na západě“ v kap. 

52–57. V této části se budu věnovat první z uvedených částí, a to eschatologickému 

cyklu proroctví o posledních dnech. Tento cyklus začíná viděním Hlavy dnů a 

Syna člověka podle Da 7, o němž je řečeno, že svrhne krále z jejich trůnů a také 

jejich království (kap. 46). Poté následuje scéna vyslyšení modliteb utiskovaných 

spravedlivých a „prolnutí času“, které jsem popsal výše v §5.2. V reakci na tyto 

modlitby Bůh povolává „k činnosti“ zmíněného Syna člověka, jehož jméno i úkol 

Bůh předurčil před stvořením světa. Na toto povolání plynule navazuje série 

eschatologických výroků o činnosti tohoto Syna člověka, o Božím soudu („dnu 

soužení“), vykoupení spravedlivých a vyvolených, či dokonce kajících 

z pronárodů. Tato série i celý eschatologický cyklus končí v 52,1, kde začíná popis 

Henochových vidění „na západě“, jednoznačně oddělených frází „a po těchto 

dnech“. Právě touto první sérií se zde hodlám podrobněji zabývat. Jednotlivé texty 

cyklu jsou propojeny společnými obsahovými i formálními rysy a dohromady tvoří 

hutný popis hlavního tématu PH, kterým je převrácení osudů hříšníků a 

spravedlivých. Kapitoly 48–51 obsahují několik menších textových jednotek, v niž 

se opakují společná témata a motivy. Části 48,1–7 a 49,1–4 obsahují dvě proroctví 

o aktivitách Syna člověka a části 48,8–10; 50,1–5 a 51,1–5 obsahují tři proroctví o 

tom, co nastane v eschatologických „oněch dnech“ (48,8; 50,1; 51,1.5). Z těchto 

tří části se dvě (48,8–10 a 50,1–5) soustředí na popis „dne soužení“ pro hříšné 
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krále a mocné. Jednotlivá témata se v těchto pasážích vyskytují vždy dvakrát, přes 

tyto repetice však lze sledovat důležitý dějový vývoj.  

a. O Synu člověka (48,1–7) 

Kapitole 48 jsem se již částečně věnoval výše v diskusi o „preexistenci“ Syna 

člověka (§5.1.2.). Jak jsem tam ukázal, autor PH propojil popis modlitebního usílí 

a Božího vyslyšení (kap. 47) s povoláním Syna člověka. Z Boží strany však nejde o 

spontánní řešení, ale o realizaci Božího odvěkého plánu, k němuž byl Henoch-Syn 

člověka předurčen již před stvořením (48,3.6). Jelikož jsem se výše zabýval 

především otázkou jmenování Syna člověka před stvořením, některé další aspekty 

této kapitoly jsem odložil stranou. Těm se nyní budu věnovat. 

Kapitola 48 začíná bližším popisem onoho místa v nebesích (47,3–4), kde Hlava 

dnů zasedl na trůn slávy a otevřely se před ním knihy živých: 

1 Na tom místě jsem spatřil pramen spravedlnosti a byl nevyčerpatelný a obklopovalo 

jej mnoho pramenů moudrosti. A pili z nich všichni žízniví a byli naplněni moudrostí 

a jejich příbytky byly se spravedlivými, svatými a vyvolenými. (48,1–2) 

Henoch zde vidí nevyčerpatelný pramen spravedlnosti a mnoho pramenů 

moudrosti. Představa, že z trůnu Božího nebo z chrámu bude v eschatonu vytékat 

životodárný pramen, se objevuje i v Ez 47,1–12; Za 14,8 nebo Zj 22,6 (viz i Ž 36,8–

9; Jr 2,13; 17,13). V popisu nebeských příbytků spravedlivých a vyvolených v 1Hen 

39,5 se také objevuje spravedlnost: „a spravedlnost proudila před nimi jako voda“. 

V kontextu nespravedlivého útisku je metafora proudení spravedlnosti jako vody 

známa z Am 5,24: „Ať se valí právo jako vody, spravedlnost jak proudící potok“. 
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Nejde tedy o ojedinělou metaforu. Zajímavá paralela k tomuto textu se nachází i 

v Řádu Jednoty:481 

5 Z pramene jeho spravedlnosti je mé právo, světlo v mém srdci z tajemství jeho divů. 

Moje oko zahlédlo, co je věčné – 6 moudrost skrytou lidem, poznání a moudrý záměr 

(skrytý) od synů člověka; pramen spravedlnosti a shromaždiště 7 moci s příbytkem 

slávy (skrytý) od spolku tělesných. Těm však, které si vyvolil Bůh, těm dal věčné 

dědictví a dá jim zdědit podíl svatých 8 a se syny nebeskými připojí jejich spolek k radě 

Jachadu (Jednoty). (1QS xi 5b–8a) 

I v tomto textu se objevuje pramen spravedlnosti, jenž je základem práva pro 

spravedlivého, kterým je zde v první osobě mluvící משכיל „Vyučující“. Tento משכיל 

podobně jak Henoch měl možnost nahlédnout věci věčné 

(moudrost/spravedlnost), které Bůh ukryl od lidí/spolku tělesných ( בשר סוד  ). 

Podobně jako v PH (48,7; 58,2.5; 71,16; Henoch: 37,4; 39,8), i zde Bůh vyvoleným 

zaslíbil dědictví/podíl (גורל / ክፍል kəfl482) v podobě proměny v nebeské bytosti a 

věčného pobývání v nebeských příbytcích, přičemž od tohoto konečného cíle se 

zde odlišuje přítomná situace, kdy jsou Bohem vyvolení již připojeni k Jachadu a 

nějakým způsobem participují na svém budoucím zaslíbeném stavu. V 1Hen 48,1 

je nevyčerpatelný pramen spravedlnosti především ujištěním o spravedlivém 

soudu vycházejícím od nebeského trůnu (47,3–4; viz i 62,2), přičemž zmínka o 

tom, že u tohoto pramene se nacházejí nebeské příbytky spravedlivých a 

vyvolených, je jasným ujištěním o výsledku tohoto spravedlivého soudu.483 Je zde 

zvýrazněn kontrast mezi nespravedlností (48,7; 50,4) reprezentovanou útiskem od 

 

481 K textu viz Jozef T. Milik, „Annexes à la Règle de la Communauté (1QS),“ in DJD 1, 107–136; 

Elisha Qimron, „Rule of the Community (1QS),“ in PTSDSSP 1, 1–52. Tuto paralelu zmiňuje, i 

když nijak nerozebírá, Black, Book of Enoch, 210. Viz i Chialà, Libro delle parabole, 212–213. 

482 ክፍል kəfl překládá kromě גורל také נחלה nebo חלק. Viz Dillmann, Lexicon, 878. 

483 Nickelsburg, 1 Enoch 2, 169. 
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hříšníků a nevyčerpatelnou spravedlností, již garantuje v nebesích Bůh pro své 

spravedlivé. 

Kromě nevyčerpatelného pramene spravedlnosti se v tomto vidění popisují i 

prameny moudrosti, jež jej obklopovaly. V básni o moudrosti a nepravosti v kap. 

42 se popisuje, jak moudrost vyšla z nebes hledat místo na zemi mezi lidmi, avšak 

nenašla jej, a tak se navrátila do nebes a tam se usadila mezi anděly.484 Moudrost 

se tedy podle PH nachází výhradně v nebesích, a nikoliv na zemi, kde je místo ní 

nepravost (42,3). Proto jsou ti, kdo pobývají na zemi, odkázáni na odhalení 

moudrosti prostřednictvím vidění Henocha (37,1), jehož vidění ve třech 

podobenstvích je prozatím největší moudrost, kterou Pán duchů lidem zjevil 

(37,4). Moudrost je spojena s nebeskou sférou a jenom ti, kdo přicházejí z nebes, 

ji zjevují nebo jí disponují: Bůh je označen jako Pán moudrosti (63,2), jeho 

moudrost odhalila Syna člověka/Vyvoleného spravedlivým a vyvoleným (48,7), v 

Synu člověka/Vyvoleném pobývá „duch moudrosti“ (49,3), on také zjeví všechna 

tajemství moudrosti (51,3) a nebeské zástupy chválí Boha „s moudrostí“ (61,7) a 

„s duchem moudrosti“ (61,11).485 Ve zmíněném verši 61,7 čteme, že všichni, kteří 

jsou v nejvyšších nebesích, chválili Boha s moudrostí a „byli moudří v řeči a 

v duchu života“, což možná naznačuje, že naplnění moudrosti je spojováno i 

s životem – tedy životem věčným.  

Pozvání pro všechny žíznivé se objevuje i v zaslíbení v Iz 55: „Všichni, kdo žízníte, 

pojďte k vodám … Nakloňte ucho a pojďte ke mně, slyšte a budete živi!“ (55,1.3). 

Naopak zaslíbení spojující pití žíznivých a získání života se objevuje v Zj 21,6: 

„Tomu, kdo žízní, dám napít zadarmo z pramene vody živé“ (srov. i Sír 24,21; J 

4,14; 6,35; 7,37). Tedy komu je dáno pít z pramenů moudrosti v 1Hen 48,1, ten 

 

484 K výkladu tohoto textu a jeho možnému polemickému vztahu k Sír 24 viz Ebner, „Wo findet 

die Weisheit ihren Ort?“ 86–91. 

485 Knibb, „Enoch and Wisdom,“ 259–263. 
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patří k těm, již mají místo v nebesích mezi anděly – jinými slovy, spravedliví a 

vyvolení jsou ti, kteří budou mít tento neomezený přístup.  

Jak jsem již ukázal výše (§5.2.1.), verše 48,2–7 jsou inspirovány pasáží o 

Hospodinově služebníku z Iz 49,1–6. Na stejném místě jsem se již i zabýval 

výkladem 48,2–3.6 o jmenování/vyvolení Syna člověka v onu hodinu/před 

stvořením. Čemu jsem se však nevěnoval, jsou zbylé verše 4–5 a 7. Ty popisují 

eschatologickou spásonosnou funkci Syna člověka: 

4On bude žezlem pro spravedlivé, aby se mohli o něj opírat a neupadnout a on (bude) 

světlem národům a on bude nadějí pro ty, jejichž srdce je zkroušené. 5Padnou a 

budou se pokořovat před ním všichni ti, kteří pobývají na zemi, a budou ho oslavovat 

a chválit a zpívat písně jménu Pána duchů. 6Proto byl vyvolený a skrytý v jeho (Pána 

duchů) přítomnosti předtím, než byl stvořen svět, a až na věky. 7A moudrost Pána 

duchů jej odhalila spravedlivým a svatým, protože uchoval dědický podíl 

spravedlivých, protože oni nenáviděli a opovrhovali tímto věkem nespravedlnosti a 

nenáviděli všechny jeho skutky a cesty ve jménu Pána duchů. Neboť v jeho jménu 

budou spaseni a on bude mstitel486 jejich životů. (48,4–7) 

Úvodní v. 5 je kreativním přepracováním motivů z Izajáše s ohledem na kontext 

PH:487 

 PH Izajáš 

Mise k 

„Izraeli“ 

On bude žezlem pro 

spravedlivé, aby se mohli 

o něj opírat a neupadnout 

Nestačí, abys byl mým služebníkem, který má 

pozvednout Jákobovy kmeny a přivést zpátky ty z 

Izraele, kdo byli ušetřeni (Iz 49,6a) 

Mise 

k „pohanům“ 

on (bude) světlem 

národům 

dal jsem tě za světlo pronárodům, abys byl spása 

má do končin země (Iz 49,6b) 

Naděje všem on bude nadějí pro ty, 

jejichž srdce je zkroušené 

Hospodin mě pomazal k tomu, abych nesl 

radostnou zvěst pokorným, poslal mě obvázat 

rány zkroušených srdcem (Iz 61,1) 

 

486 Podle čtení ወፈቃዴ ፡ ኮነ wafaqqāde kona (GG 151, BL Or. 491, Abb 35, Abb 55, EMML 2080, 

EMML 1768; Eth 2). Viz Uhlig, „Das ätiopische Henochbuch,“ 591.  

487 Viz Nickelsburg, 1 Enoch 2, 170. 
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Poslání Hospodinova služebníka je jak k Izraeli, tak ke všem pronárodům a 

paralelně k tomu je definováno i poslání Syna člověka. Avšak v PH se s Izraelem 

nebo jinou variantou označení všech Židů nepotkáváme a v centru zájmu jsou 

spravedliví, vyvolení a svatí. Jak jsem uvedl výše (§2.4.6.), není možné s jistotou 

určit, zda se tímto kolektivním označením míní „celek Izraele“, nebo nějaká menší 

komunita, nic v textu však nutně nenaznačuje druhou možnost. V tomto kontextu 

je tedy pochopitelné, proč autor PH adaptoval úkol vyvoleného mesiáše ve vztahu 

k spravedlivým. V PH je tento úkol upřesněn tím, že Syn člověka bude pro 

spravedlivé „žezlem“ (በትር batr), čímž se nepochybně naráží na mesiášské zaslíbení 

z Nu 24,17 „Vyjde hvězda z Jákoba, povstane žezlo (שבט) z Izraele.“ Leslau 

dokládá, že etiopské slovo በትር batr překládá právě hebrejský ekvivalent 488.שבט 

Nickelsburg zmiňuje možnost, že zmíněné žezlo se zde mohlo objevit na základě 

dvojznačnosti slova שבט, které kromě žezla označuje i kmen a v tomto druhém 

smyslu se objevuje i v Iz 49,6 (להקים את שבטי יעקב).489 Nutno říct, že podobně 

víceznačné je i etiopské slovo በትር batr, které může také znamenat kmen nebo 

potomstvo.490 Zde však toto slovo jistě má první význam „žezlo“ a domnívám se, 

že místo krkolomné adaptace Iz 49,6 zde jde o narážku na již zmíněné zaslíbení v 

Nu 24,17. Tento text má bohaté dějiny recepce v židovské literatuře druhého 

chrámu a lze jej považovat za klasický text o přicházejícím ideálním vládci, který 

byl často interpretován jako text popisující příchod mesiáše z Davidovy dynastie 

především ve spojitosti s Iz 11 (k tomu viz níže 1Hen 49,1–5).491 Motiv podepírání 

může být inspirován i Ž 23,4. V kapitole 48 je však důležitý kontrast mezi 

 

488 Leslau, Comparative Dictionary, 112. 

489 Nickelsburg, 1 Enoch 2, 171. 

490 Tak např. et. 1S 9,21; 10,19.20; 1Kr 11,3 a další. Viz Dillmann, Lexicon, 516. 

491 Viz John J. Collins, The Scepter and the Star. Messianism in Light of the Dead Sea Scrolls (2nd 

ed.; Grand Rapids: Eerdmans, 2010), 26–27; 71–77. K recepci viz 1QM xi 6–17; CD vii 19–20; 

1QSb v 27; 4Q175 8–13. 
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podepíráním spravedlivých, kteří díky Synu člověka neupadnou, a pádem 

hříšných, kteří již nepovstanou v 48,10.  

Další úkol Syna člověka doslova kopíruje Iz 49,6, když je označen za světlo 

národům (ብርሃነ ፡ አሕዛብ bərhān ˀaḥzab // גוים  אור ). Spásou „národů“ se PH zabývá 

ještě jednou a detailněji v 50,2b–3, kde se popisuje, jak tito pohané (označení jako 

„ostatní“ ካልኣን kālˀān) budou svědci zvratu osudů a budou moci činit pokání a 

odvrátit se od svých hříšných skutků. Následně díky milosti Pána duchů budou 

v jeho jménu spaseni (50,3). Eschatologické obrácení pohanů se objevuje téměř ve 

všech henochovských spisech, viz 1Hen 10,21; 90,38; 91,14; 100,6.492 Lze tedy říct, 

že jde o společný rys této tradice. V kontextu PH budou mít pohané možnost se 

obrátit až po dnu soužení pro hříšníky, když už bude odhalen Boží plán. Avšak ti, 

kteří pokání nebudou činit, budou odsouzeni a zničeni (viz §5.3.2.d.). 

Konečně zmínka o naději pro zkroušené srdcem je patrně ohlasem Iz 61,1, kde je 

Hospodinův pomazaný poslán nést radostnou zprávu všem zkroušeným srdcem 

 Toto zaslíbení může být adresováno jak kajícím se hříšníkům (viz 493.(לנשברי לב)

40,9), tak všem bez rozdílu. Tato naděje je pro ty, kteří ve stávajícím stavu světa 

prožívají utrpení a zkroušenost. V rámci posledního soudu se budou také králové 

a mocní snažit utéct trestu tím, že se pokusí vložit svou naději v Syna člověka 

(62,9), avšak jim již nebude pomoci, protože za života vkládali naději jenom ve 

svou moc a bohatství (63,7; viz §5.3.4.). 

Verš 5 popisuje bohatou liturgickou terminologií klanění, oslavování, chválení a 

zpívání před Synem člověka a Pánem duchů. Tato terminologie se při líčení 

nebeské liturgie objevuje opakovaně (kap. 39; 61,6–13). Je možné, že autor i zde 

byl inspirován textem Iz 49, kde ve v. 7 Hospodin říká svému služebníkovi: „Spatří 

 

492 Nickelsburg, 1 Enoch 1, 52–54. 

493 Black, Book of Enoch, 210. 
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tě králové a povstanou, a velmožové se skloní, kvůli Hospodinu, který je věrný, 

kvůli Svatému Izraele, který tě vyvolil“. Zmínka o zpívání písní jménu Božímu se 

objevuje v Ž 18,50, přičemž v etiopském textu tohoto žalmu se objevuje stejná 

terminologie.494 Podobně jako v případě naděje se králové a mocní na posledním 

soudu budou pokoušet také oslavovat a chválit Pána duchů a jeho mesiáše (62,6; 

63,2), avšak zbytečně.  

Verš 7 začíná zmínkou o odhalení Syna člověka, vyvoleného a ukrytého od stvoření 

(v. 6), spravedlivým a svatým, protože s ním je spjat jejich dědický podíl (ክፍል 

kəfl). I tento motiv může navazovat na pasáž z Izajáše, konkrétně Iz 49,8. 

Dědickým podílem se zde však nejspíše nemíní znovunabytí země izraelské, jak 

naznačuje Nickelsburg,495 ale téměř jistě jde o zaslíbení věčného života (viz 37,4; 

39,8; 58,2.5; 71,16).496 Tuto odměnu si spravedliví zasloužili za to, že nenáviděli a 

opovrhovali nespravedlivým světem a všemi jeho skutky. Nickelsburg si všímá, že 

sloveso ጸልአ ṣalˀa „nenávidět“ se vyskytuje v celé henochovské literatuře jenom na 

tomto místě, a to hned dvakrát.497 Nenávist a opovržení vůči „tomuto světu 

nespravedlnosti“ je pravděpodobně to, co vystihuje adresáty PH. Lze zde 

zaslechnout kritiku těch, kteří přestože nejsou přímo ti, kdo vládnou a 

nespravedlnost způsobují, participují na ní a tento systém využívají. Odsouzení 

všech, kdo participují na skutcích a cestách tohoto světa, se snad promítá i do 

kolektivního a vícevrstevnatého označení králové, mocní, vyvýšení a ti, kdo 

ovládají zemi (viz §2.4.4.). PH tedy zaujímají radikální pozici úplné distance. Lze-

li za těmito kolektivními označeními hledat historické skupiny, a spravedliví, 

 

494 Viz Nickelsburg, 1 Enoch 2, 172. 

495 Nickelsburg, 1 Enoch 2, 173. 

496 Tak Dillmann, Das Buch Henoch, 161; Black, Book of Enoch, 211. 

497 Nickelsburg, 1 Enoch 2, 173. 
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vyvolení a svatí označují „celek Izraele“, pak evidentně Židé kolaborující 

s vládnoucí mocí, jež působí útisk, do tohoto „Izraele“ nepatří.  

Zatímco spravedliví nenávidí skutky tohoto světa a jejich skutky závisí na Pánu 

duchů (38,2), hříšní budou odsouzeni za skutky svých rukou (45,3; 48,8) a pohané 

budou spaseni poté, co budou činit pokání a skutky svých rukou opustí (50,2). Je 

zřetelné, že PH klade veliký důraz na skutky a otázku, zda tyto pocházejí ze 

spravedlnosti nebo nespravedlnosti. Nenávist a opovrhování tímto světem, jeho 

skutky a cestami odpovídají tomu, co je správné „ve jménu Pána duchů“.498 A právě 

tento postoj je důvod, proč spravedliví budou ve jménu Pána duchů spaseni. 

Funkce Syna člověka jako „mstitele“ vychází z hebr.  פקד ve vazbě s על ve významu 

„ztrestat“499 a v etiopštině jde o spíše výjimečné užití.500 Podle Blacka by etiopské 

ፈቃዴ faqqāde mohlo překládat hebr. גואל, tedy „vykupitel“ (Rt 4,4; Job 19,25; Jr 

50,34 atp.), ale také „mstitel“ (Nu 35,12; Dt 19,6.12; 2S 14,11).501 Chialà navrhuje 

spíše překlad „strážce/dohlížeč“ (it. custode) a vychází z řeckého ἐπισκοπός, jež 

překládá hebr.  פקיד. K tomuto překladu nachází téměř doslovnou paralelu v 1Pt 

2,25, kde je o Ježíši řečeno, že je „strážcem vašich duší“ (ἐπίσκοπον τῶν ψυχῶν 

ὑμῶν).502 Všechny tyto překlady jsou myslitelné, avšak návrh Chialův nemá 

žádnou další paralelu v PH a proto překládám „mstitel“ (viz 62,11). 

a. Den soužení pro krále a mocné (48,8–10) 

Na zaslíbení spásy pro spravedlivé navazuje popis toho, co bude s králi a mocnými 

v posledních dnech soudu – zde příhodně označených jako „den jejich soužení“: 

 

498 ጸልአ ṣalˀa překládá řecké μισέω, částečné paralely je možné najít v janovské literatuře.  

499 Viz HALOT, 955–958, především qal §5. 

500 Dillmann, Lexicon, 1362. 

501 Black, Book of Enoch, 211; viz i Uhlig, „Das ätiopische Henochbuch,“ 591. 

502 Chialà, Libro delle parabole, 217. 
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8 A v oněch dnech503 budou ponížení v tváři králové země a silní, kteří zabrali zemi, 

pro skutky svých rukou. Proto v den jejich úzkosti a soužení si nezachrání své 

hlavy504. 9 A do rukou svých vyvolených je odevzdám, jako stéblo trávy v ohni a jako 

olovo ve vodě – přesně tak shoří před tváří svatých a zmizí před tváří spravedlivých 

a nezbude po nich žádná stopa. 10 A v den jejich soužení nastane klid505 a padnou 

před nimi a již nepovstanou a nebude nikdo, kdo by je vzal za ruku, aby se postavili, 

protože zapřeli Pána duchů a jeho Pomazaného. Ať je požehnané jméno Pána duchů. 

(48,8–10) 

„V oněch dnech“ je časový údaj odkazující do budoucna k dnům, kdy se budou 

realizovat eschatologická proroctví související s posledním soudem.506 Zde tento 

popis navazuje na eschatologická zaslíbení pro spravedlivé z předchozích veršů. 

Zatímco těm je zaslíbena spása, králové a mocní budou poníženi pro skutky svých 

rukou. Opět se zde objevují skutky, které jsou důvodem pro jejich odsouzení. Je 

zřejmé, že v PH nedefinuje krále a mocné jejich přesvědčení nebo určitá 

interpretace Písem, ale právě jejich zločinné skutky vůči spravedlivým – 

pronásledování, vykořisťování, útisk a zabíjení (viz 53,2; 62,11). Z toho plyne i to, 

že pro tyto krále a mocné bude den Božího soudu dnem „jejich úzkostí a soužení“. 

Autor PH zde nepochybně navazuje na sz tradici o dnu Hospodina ( יהוה יום ), s níž 

se často setkáváme v prorocké literatuře, především knihách Izajáš, Ámos, 

Sofonjáš a Jóel. V tento den nastane Hospodinovo „navštívení“, při němž potrestá 

 

503 ወበውእቱ ፡ መዋዕል wabawəˀətu mawāˁəl (Tana 9; Eth 2). Většina Eth 1 rukopisů čtou በከንቱ ፡ መዋዕል 

bakantu mawāˁəl „v prázdné dny/v marné dny“ (EMML 2080; GG 151; BL Or. 485; Berl Peterm II. 

Nachtr 29; Abb 55; EMML 1768), což zde nedává úplně smysl a nejspíše jde o porušený text 

(původně možná i ወበእማንቱ wabaˀəmāntu?). Viz Charles, Ethiopic Enoch, 91; Uhlig, „Das 

ätiopische Henochbuch,“ 591. 

504 ርእሶሙ rəˀsomu (BL Or. 485; Berl Peterm II. Nachtr 29; Abb 35; Abb 55; EMML 1768; Remnant 

Trust). Některé rukopisy zde čtou ነፍሶሙ nafsomu „své duše“ (GG 151; Eth 2). V obou případech 

jde o jejich život. 

505 ዕረፍት ˁəraft překládá hebr. נחת nebo מנוחה (příp. slovesý tvar נחם) a ř. ἀνάπαυσις. Viz výskyty u 

Dillmann, Lexicon, 971. 

506 Viz Nickelsburg, 1 Enoch 2, 24. 
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všechny hříšné, přinese záchranu spravedlivým a ustanoví svou vládu.507 Zmínka 

o tom, že králové si v tento den nezachrání své hlavy – tedy své životy – je zde 

v kontrastu vůči Boží zachráně spravedlivých (48,7) a později i kajících se pohanů 

(50,3). Ve všech případech se vyskytuje stejné sloveso ድኅነ dəḫna „spasit, 

zachránit, ochránit, ušetřit“508, které na mnoha místech překládá hebr. ישע a ř. 

σῴζω.509 Králové a mocní však nespoléhají na Pána duchů (48,10), ale na svou moc 

a bohatství, kterými se nebudou moci zachránit (ኢይድኅኑ ˀiydəḫnu; 52,7). 

V tento den soudu budou hříšní vydáni do rukou spravedlivých, což je očekávání 

vyjádřené i na dalších místech (38,5; 62,12). Tato představa navazuje na obrat 

„vydat do rukou“, který se často objevuje ve SZ na místech, kde Hospodin vydává 

svůj lid do rukou nepřátel, nebo naopak nepřátelé jsou vydáni do rukou 

spravedlivých (Gn 14,20; Dt 3,2; Joz 8,18; Sd 1,2; 3,10; 4,7.14; 1S 14,10.12 

a mnoho dalších). V Dt 32,3–6 přikazuje Hospodin Izraeli ohledně jeho nepřátel, 

které mu vydal do rukou, aby s nimi naložil „zcela podle příkazu, který jsem vám 

dal“ (32,5). V eschatologickém kontextu se podobné zaslíbení objevuje v Epištole 

Henochově: „Nebojte se hříšníků, vy spravedliví! Protože Pán je znovu vydá do 

vašich rukou, abyste nad nimi vykonali soud podle své vůle“ (1Hen 95,3; viz i 

91,12; 95,7; 98,12; srov. ZŠim 6,6).510 Rozdíl je však v tom, že v případě PH 

spravedliví a vyvolení nesoudí. Soudu se jenom účastní a vydání do rukou nejspíše 

souvisí se završením převrácení rolí – z utiskovaných se stávají ti, kdo mají své 

nepřátele v svých rukou.  

 

507 Richard H. Hiers, „Day of the Lord,“ in ABD, 2:82–83; Mark Brummitt, „Day of the Lord,“ in 

EBR, 6:299–305. 

508 Leslau, Concise Dictionary, 196–197. 

509 Dillmann, Lexicon, 1111–1112. 

510 Viz Nickelsburg, 1 Enoch 1, 464; Chialà, Libro delle parabole, 217–218. 
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Osud hříšných králů a mocných je popsán obrazně jako shoření stébla trávy a 

klesání olova ke dnu ve vodě, což je obraz převzatý z Ex 15,7.10, kde popisuje Boží 

trest nad egyptským faraonem.511 V obou případech je důraz položen na rychlost 

takového konce. Je zřejmé, že tento zánik králům a mocným nezpůsobí spravedliví 

a vyvolení, ale Bůh. Avšak stane se tak před jejich tváří, aby byli svědci toho, že 

po hříšných trapičích nezbude „ani stopa“ (viz i 49,2; 50,4; 62,9–12).  

Překvapivé je číst, že v den soužení králů a mocných nastane klid. Čekali bychom 

spíše napjatou scénu konfliktu a trestání, místo toho však přichází klid. 

Pravděpodobně jde o odpočinek pro spravedlivé po zničení hříšných (viz 53,7), 

podobný odpočinku po válce.512 Druhou možností je vidět zde obraz 

eschatologického mlčení. To se objevuje v Zj 8,1 v úvodu k sedmé pečeti, jež 

přichází po ujištění, že vyvolení jsou zachráněni a nehrozí jim už žádná bolest ani 

nedostatek.513 Vzdálenějším příkladem je eschatologický návrat kosmického 

mlčení po dobu sedmi dnů z 4Ezd 7,30.514 

Závěr v. 10 stojí v kontrastu k textu 48,4–5515 a klíčové je zde sloveso ወድቀ wadqa 

„padnout“. Nejdříve se zde píše o tom, že „on (Syn člověka) bude žezlem pro 

spravedlivé, aby se mohli o něj opírat a neupadnout“ (48,4). Zatímco spravedliví 

mají oporu v Synu člověka a proto neupadnou, králové a mocní, kteří se spoléhají 

jenom na sebe a svou moc, ve v. 10 padnou před spravedlivými a již nepovstanou. 

Následně v 48,5 se píše o spravedlivých (a také kajícných pohanech): „Padnou a 

budou se pokořovat před ním všichni … a budou ho chválit a velebit a zpívat písně 

jménu Pána duchů“. Protože však hříšní králové a mocní ve v. 10 zapřeli Pána 

 

511 Nickelsburg, 1 Enoch 2, 175; Black, Book of Enoch, 211. 

512 Např. Joz 11,23; Sd 3,11; 5,31; 1Mak 1,3; 7,50; Iz 14,7. Viz Nickelsburg, 1 Enoch 2, 176. 

513 Viz Craig R. Koester, Revelation, ABC 38A (New Haven: Yale University Press, 2014), 434–435. 

514 K tomu viz Stone, Fourth Ezra, 217. 

515 Nickelsburg, 1 Enoch 2, 176. 
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duchů a jeho Pomazaného, nebude nikoho, kdo by je postavil (srov. Ž 36,13; ŽŠal 

3,5–12). 

b. O Synu člověka/Vyvoleném podruhé (49,1–4) 

Druhý text pojednávající o Synu člověka/Vyvoleném obsahuje několik nápadných 

aluzí na text zaslíbení o proutku z pařezu Jišajova z Iz 11, tedy textu, který byl 

později často interpretován mesiášsky společně s Nu 24,17 (viz výše k 1Hen 48,1–

7):516 

1Hen 49 Iz 11 
1 Protože moudrost je vylita jako voda a sláva 

nezanikne v jeho přítomnosti na věky 

neboť zemi naplní poznání Hospodina, jako 

vody pokrývají moře (v. 9). 
2 Protože on je silný ve všech tajemstvích 

spravedlnosti. 

A nespravedlnost jako stín zmizí a nebude 

mít místo. 

Protože povstal Vyvolený v přítomnosti Pána 

duchů a jeho sláva je na věky věků a jeho síla 

na pokolení pokolení. 

Jeho bedra budou opásána spravedlností a 

jeho boky přepásá věrnost (v. 5). 

Jako květ vzejde a zvadne, prchá jako stín a 

neobstojí (Job 14,2)517 

 

3 A v něm pobývá duch moudrosti a duch, 

který dává poruzumění, duch poučení a síly a 

duch těch, kteří usnuli ve spravedlnosti. 

Na něm spočine duch Hospodinův: duch 

moudrosti a rozumnosti, duch rady a 

bohatýrské síly, duch poznání a bázně 

Hospodinovy (v. 2). 
4 A on bude soudit ty (věci), které jsou skryté, 

a nikdo před ním nebude moci říct plané 

slovo,  

protože on je Vyvolený v přítomnosti Pána 

duchů podle jeho vůle. 

Bázní Hospodinovou bude prodchnut. 

Nebude soudit podle toho, co vidí oči, 

nebude rozhodovat podle toho, co slyší uši, 

nýbrž bude soudit nuzné spravedlivě, o 

pokorných v zemi bude rozhodovat podle 

práva (vv. 3–4). 

Není zcela jasné, zda úvodní verše 1–2 patří ještě k 48,10, nebo k textu, který 

následuje, a zda tedy zájmena v 49,1–2a odkazují k Pánu duchů z 48,10 („Ať je 

 

516 Collins, Scepter and the Star, 27–28; k recepci 50–78. 

517 Tento text samozřejmě nepochází z Iz 11, ale z Job 14,2, avšak je zde nápadná jazyková 

podobnost. Viz Dillmann, Das Buch Henoch, 163; Charles, Book of Enoch, 96. Viz i 4Q370 ii 3–5.  
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požehnané jméno Pána duchů“), nebo k Vyvolenému v 49,2c. To, že 49,1 i 49,2 

začínají spojkou እስመ ˀəsma „proto/protože“ naznačuje spíše spojení s 48,10 – ať 

je požehnané jméno Pána duchů, protože … protože ... Další spojka, která by 

naznačovala novou souvislost, se objevuje až v 49,2b ወዐመፃ waˁamaḍā „a 

nespravedlnost…“. Většina rukopisů, které jsem mohl vidět, dělí text přesně tímto 

způsobem, tj. v 49,2b. Nejvýraznějším příkladem je rukopis GG 151, který 

dokonce po 49,2b uvádí zcela nový úsek/kapitolu, viz fol. 18r: 

 

Většina nejstarších Eth 1 rukopisů neobsahuje ještě členění na oddíly/kapitoly. 

Avšak některé po 49,2b vyznačují alespoň začátek nového „verše“, jako např. Berl 

Peterm II. Nachtr 29 (fol. 48r) a EMML 1768 (fol. 9r):518 

 

518 Stejné dělení má i Remnant Trust. EMML 2080 (fol. 10r) začíná nový „verš“ od 49,2c: „a nebude 

mít místo“. 
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Výjimku z tohoto pravidla tvoří BL Or. 485, jenž také nedělí text na 

oddíly/kapitoly a vyděluje jako samostatný „verš“ překvapivě dlouhou část od 49,1 

do 49,2e (část „a jeho síla na pokolení pokolení“ je již součástí nového „verše“). 

Obecně lze sledovat, že BL Or. 485 dělí text na „verše“, jež zhruba odpovídají 

rozsahu oddílů/kapitol v některých jiných rukopisech, srov. např. fol. 124v: 

 

I když tyto rukopisy představují porozumění textu pozdně středověkých 

etiopských písařů, domnívám se, že reprezentují správné dělení textu, pro něž 

svědčí také hladší syntax. Zjevně ovšem, jak dokládá BL Or. 485 (a některé Eth 2 

rukopisy, např. EMDA 202, fol. 25v.), je možné číst text i tak, jak je dělen 

v moderních edicích, a vztahovat zájmena v 49,1–2a na postavu Vyvoleného.  
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Další argument pro čtení 49,1–2a spolu s 48,10 lze najít ve výkladu 

Nickelsburgově, i když on sám navrhoval číst 49,1–2a společně s textem 

následujícím. Nickelsburg uvádí paralelu k 48,1, kde jsou, podle něho, moudrost 

a spravedlnost asociovány se Synem člověka, jako klíčový argument pro přiřazení 

těchto veršů k následujícímu oddílu.519 Má samozřejmě pravdu, že se zde opakují 

stejné kvality – tedy nadbytek moudrosti a spravedlnosti –, avšak v 48,1 tyto 

kvality nebyly asociovány se Synem člověka, nýbrž s prostorem nebes a s Hlavou 

dnů. V případě 49,1–2a tedy tyto verše souvisí se spravedlivým odsouzením králů 

a mocných (48,8–10), jež Pán duchů vykoná na základě své moudrosti a 

spravedlnosti. Na to navazuje text, který znovu uvádí vyvoleného mesiáše Syna 

člověka jako nástroj Boží spravedlnosti. Protože „povstal v přítomnosti Pána 

duchů“ (srov. 48,2), nespravedlnost již nebude mít na světě místo– „zmizí jako 

stín“. Nespravedlnost je kvalita „tohoto světa“, který spravedliví a vyvolení 

nenávidí (48,7). V protikladu stojí spravedlnost jako kvalita nebes a Pána duchů 

(48,1; 49,2; viz i 62,2).  

Další popis Syna člověka/Vyvoleného je v 49,2–4 bohatě inspirován textem z Iz 11, 

jak jsem naznačil výše v tabulce.520 Tato inspirace je nejvíce zřejmá ve vv. 3–4. 

Verš 3. přebírá téměr doslova z Iz 11,2 první čtyři „duchy“, avšak poslední dva 

nahrazuje za ducha těch, kteří usnuli ve spravedlnosti.521 Tento poslední duch 

nepochybně odkazuje na spravedlivé mrtvé (srov. 22,1–9), kteří budou vzkříšeni 

(51,1; 61,5). Nejspíše jde o mrtvé, kteří zemřeli důsledkem pronásledování a 

útisku, o nichž je řeč v 47,1.2.4 („prolitá krev spravedlivých“).522 Domnívám se, že 

 

519 Nickelsburg, 1 Enoch 2, 177. 

520 Tak již Dillmann, Das Buch Henoch, 162.  

521 Tyto společní duchové jsou v hebrejštině: רוח חכמה ובינה רוח עצה וגבורה. V řečtině: πνεῦμα σοφίας 

καὶ συνέσεως, πνεῦμα βουλῆς καὶ ἰσχύος. 

522 Chialà, Libro delle parabole, 220. 
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nejde o doslovnou přítomnost „duchů/duší“ těchto spravedlivých mrtvých 

v mesiáši, co naznačuje použití singuláru መንፈስ manfas. Paralelou k tomuto 

vyjádření je pravděpodobně obraz Syna člověka jako „mstitele“ v 48,7. Uvedení 

těchto duchů je snad formou vyjádření vlastností Syna člověka, nebo toho, že Syn 

člověka bude konat „v duchu“ moudrosti/porozumění/poučení/síly i těch, kteří 

spravedlivě zemřeli tváří tvář útisku. V tomto smyslu lze rozumět také 

srovnatelnému seznamu „duchů“ v 61,11.  

V posledním verši se dozvídáme, že Vyvolený/Syn člověka bude soudit, a to 

všechny věci skryté a nikdo nebude moci před ním pronést plané523 slovo. I zde se 

autor inspiroval textem Iz 11 (srov. i Zj 19,11). Skryté věci zde nejspíše znamenají 

totéž, co je myšleno v Iz 11,3, tedy že mesiáš nebude soudit na základě vnějších 

skutečností, které jsou vidět a slyšet, ale na základě skutečností skrytých, známých 

jenom Bohu a jeho Vyvolenému podle jeho vůle, protože jenom takový soud je 

vpravdě spravedlivý (srov. 1S 16,7).524 Snad se tím myslí, že navzdory působivému 

vzhledu i slávě králů a mocných Vyvolený/Syn člověka dobře ví, že pod tímto 

pozlátkem se ukrývají hříšníci. Stejně tak na něho nebude platit teatrální pokání a 

klanění králů a mocných ve snaze zachránit se před záhubou (62,3.6.9; 63,1–10). 

Bůh a jeho vyvolený v jeho přítomnosti se nenechají zmást tím, co zakrývá oči a 

zacpává uši ve světě nespravedlnosti. 

c. Den soužení podruhé (50,1–5) 

Po dvojici eschatologických proroctví o funkci Syna člověka/Vyvoleného přichází 

na řadu i druhý popis soudného dne – dne soužení pro hříšné krále a mocné. Avšak 

 

523 በክ bakk překládá Leslau jako „prázdný, žádný, pustý, nicotný“ (Leslau, Concise Dictionary, 

101). Black poukazuje na to, že toto slovo překládá také hebr. ריק, jež je v Ž 4,3 v paralelismu s  כזב 

„lež“. Viz Black, Book of Enoch, 213. K použití በክ bakk viz Dillmann, Lexicon, 523. 

524 Viz Gabriela I. Vlková, Izajáš I, 1–12. S námi je Bůh? ČEKSZ 23/1 (Praha: Česká biblická 

společnost, 2019), 363–364. 
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stejně jako v případě dvojice textů o Synu člověka/Vyvoleném, ani zde nejde jenom 

o prostou dubletu, a ve druhém popisu nacházíme nové motivy a také jistý posun 

v rámci vývoje PH.  

1 A v oněch dnech nastane zvrat pro svaté a vyvolené a bude nad nimi přebývat světlo 

dní a svatým bude navrácena čest i sláva. 2 V den soužení bude nahromaděno zlo525 

na hříšníky, a spravedliví zvítězí ve jménu Pána duchů. A ukáže (to) ostatním, aby 

činili pokání a opustili skutky svých rukou. 3 A dostane se jim526 cti v přítomnosti 

Pána duchů a v jeho jménu budou spaseni. A Pán duchů bude mít pro ně milost, 

protože veliká je jeho milost 4 a spravedlivý je v jeho soudu a v přítomnosti jeho slávy 

a nespravedlnost nepovstane. Na jeho soudu ti, kteří nebudou činit před ním pokání, 

budou zničeni. 5 „A od této chvíle již nebudu mít pro ně milost“ praví Pán duchů. 

(50,1–5) 

První verš začíná tím, že v posledních dnech nastane zvrat (ሚጠት miṭat)527, což lze 

číst i v naváznosti na předchozí kapitolu, která bohatě čerpala z Iz 11, a vidět zde 

narážku na obnovu souladu a spravedlnosti v Iz 11,6–10. Je zřejmé, že jde o zvrat 

osudu spravedlivých, což je téma, které se táhne napříč PH. Spravedlivým je 

zaslíbeno „světlo dnů“, což je zvláštní fráze,528 avšak jak jsem již opakovaně ukázal, 

světlo v PH funguje především jako metafora spásy (§5.1.1.; §5.3.1.). V tomto 

 

525 Toto čtení není jisté, protože téměř každý Eth 1 rukopis se zde liší. Avšak jde spíše o nuance 

vyjadřující totéž. Překládám ትዘገብ ፡ እኪት təzaggab ˀ əkkit (EMML 2080; Eth 2). Např. GG 151 a Tana 

9 čtou ዘገበ ፡ እኩየ zagaba ˀ əkkuya „(on) nahromadí zločiny (pl.)“. K diskusi viz Uhlig, „Das ätiopische 

Henochbuch,“ 593; Nickelsburg, 1 Enoch 2, 180. 

526 Překládám ወይከውን ፡ ሎሙ wayəkawwən lomu (EMML 2080; EMML 1768; GG 151; Abb 55; 

Remnant Trust a některé další mladší rukopisy; viz Knibb, Ethiopic Book Of Enoch, 1:139; 

Charles, Ethiopic Enoch, 93). Jiné Eth 1 rukopisy čtou ወኢይከውን ፡ ሎሙ waˀiyəkawwən lomu „a 

nedostane se jim (cti)“ (Tana 9; BL Or. 485; Berl Peterm II. Nachtr 29; Eth 2).  

527 Od kořene መየጠ mayaṭa „vrátit, navrátit, obrátit, proměnit (se), odvolat“. Viz Leslau, Concise 

Dictionary, 44. 

528 Black se domnívá, že mohla vzniknout na základě špatného přečtení hebrejské předlohy, 

konkrétně  אור ימים místo původního עמים אור . Viz Black, Book of Enoch, 213. Black předpokládá 

hebrejskou Vorlage, avšak tento posun by byl představitelný i za předpokladu aramejské Vorlage.  
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případě se obzvlášť nabízí srovnání s popisem příchodu světla jako nového dne, 

jenž zažene temnotu, v 1Hen 58,5–6.529 Spravedlivým je nadto zaslíbeno, že jim 

bude navrácena sláva a čest, tedy se předpokládá, že tyto vlastnosti dříve již měli. 

Nickelsburg si všímá, že pár „sláva a čest“ ስብሐት ፡ ወክብር sabḥat wakəbr (ř. δόξα 

καὶ τιμή) se objevuje i v Epištole jako vlastnosti, jimiž disponují hříšníci a mocní 

(98,3; 99,1; srov. 63,7).530 V jejich případě jde o slávu a čest ve „světském“ 

hodnocení, avšak v případě spravedlivých jde o kvality přiřčené Bohem. Sláva je 

v PH kvalita Boží (např. 39,12; 40,1.3; 49,1; 50,4; 63,2.3.5), jeho trůnu (46,3; 55,4; 

61,8; trůnu jeho slávy: 47,3; 60,2; 62,2; 69,27; 71,7), jeho Vyvoleného/Syna člověka 

(49,2), nebo nebes (69,13). Tedy jde o kvalitu Boží a věcí a osob s ním 

souvisejících. Kromě uvedeného výčtu se sláva objevuje ještě jednou, a to 

ve spojitosti s „rouchem slávy“ (též nazvaném „rouchem života“; srov. Arst 96–

99), jež si oblečou spravedliví a vyvolení, až povstanou ze země (62,15–16). 

Zaslíbení slávy tedy souvisí s nabytím nebeské existence spravedlivými. Mluví-li 

text o navrácení slávy a cti, lze uvažovat o tom, že PH předpokládají původní 

„andělský stav“ lidí, což naznačuje i 69,11: „neboť lidé nebyli stvořeni, aby byli 

odlišní od andělů“. Představa původní andělské existence lidí se v raně židovské 

literatuře objevuje především ve spojitosti s Adamem (ŽAE 4,1–2; kap. 11–16; b. 

Sanh 38b), ale i dalšímí (MoJoz frg. A 1–9; MoJk 19–20).531 U cti není zřejmé, co 

se jí myslí, protože toto slovo se vyskytuje v PH jenom v této kapitole. Za 

povšimnutí stojí, že zatímco v případě spravedlivých a vyvolených jde o navrácení 

cti, u kajících pohanů jde o nabytí cti (50,3). 

 

529 Dillmann, Das Buch Henoch, 164. 

530 Nickelsburg, 1 Enoch 2, 181–182. 

531 Viz Crispin H. T. Fletcher-Louis, Luke-Acts: Angels, Christology and Soteriology (Tübingen: 

Mohr Siebeck, 1997), 139–164; James H. Charlesworth, "The Portrayal of the Righteous as an 

Angel," in G. W. E. Nickelsburg, J. J. Collins (ed.), Ideal Figures in Ancient Judaism (Chico, CA: 

Scholars Press, 1980), 135–151. 
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Den soužení se již popisoval v 48,8–10, a není proto překvapivé, že v onen den 

nastane zvrat osudů hříšných a spravedlivých. Myšlenka nahromadění zla 

hříšných se objevuje i v Job 21,19; Oz 13,12 nebo Ř 2,5.532 V kontrastu k tomu 

stojí vítězství spravedlivých ve jménu Pána duchů (viz 48,7).  

Tento výsledek pak ukáže Bůh „ostatním“,533 aby na základě něj činili pokání a 

opustili skutky, které činili. Zbytek této kapitoly se zabývá právě těmito 

„ostatními“. Na rozdíl od spravedlivých, kteří nenáviděli věk nespravedlnosti 

(48,7), pohané na něm nějak participovali, a proto se nyní musí kát. Mají však 

výhodu, protože nahlíží na dějiny z konce – je jim již zřejmé, jaké chování má 

budoucnost. Důraz PH na skutky jsem již zmiňoval při výkladu výše (viz 38,7.8).  

Různočtení ve v. 3 rozlišuje mezi tím, zda se kajícím pohanům dostane cti nebo 

ne. Rukopisy obsahující čtení „a nedostane se jim cti“ popírají, že by těmto 

pohanům měl patřit stejný statut jako spravedlivým (50,1).534 I v námi čteném 

textu je však zde důležitý rozdíl mezi pohany a spravedlivými v tom, že kajícím 

pohanům se dostane cti z ohromné milosti Pána duchů, kdežto spravedlivým se 

čest a k tomu i sláva navrátí (srov. Ř 9–11). Každopádně jak spravedliví, tak kající 

pohané budou „v jeho jménu spaseni“ (viz 48,7). Naopak pohané, kteří nebudou 

činit pokání, budou na Božím spravedlivém soudu zničeni, protože v jeho 

přítomnosti neobstojí nespravedlnost. Popis událostí v této kapitole končí 

výrokem Pána duchů: „A od této chvíle již nebudu mít pro ně milost“. Z tohoto 

výroku je zřejmé, že kap. 48–51 obsahují určitý vývoj. Od této doby již Bůh nebude 

 

532 Viz Black, Book of Enoch, 213. 

533 ካልኣን kālˀān překl. hebr./ar. אחר. Viz např. עם אחרן (Da 2,44) 

534 Nickelsburg říká, že jde o snažší čtení, a tedy je nepravděpodobné, že by bylo původní. Viz 

Nickelsburg, 1 Enoch 2, 180. 
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prokazovat svou milost – všichni pohané dostali šanci a kdo nečinil pokání, ten se 

připojí k osudu králů a mocných.  

d. Vzkříšení a obnova země (51,1–5) 

Poslední scéna ze série pěti eschatologických proroctví se zabývá poslední 

skupinou lidí, na které PH myslí, a to jsou spravedliví mrtví, kteří budou vzkříšení. 

1 V těch dnech pak země vydá zpět to, co jí bylo svěřeno; podsvětí535 vydá zpět to, co 

přijalo, a nicota536 vydá zpět, co dluží.537 2 A (on) si vyvolí spravedlivé a svaté z nich, 

protože se přiblížil den, v němž budou spaseni. 3 “A Vyvolený v oněch dnech usedne 

na můj trůn538 a všechna tajemství moudrosti vyjdou z úsudku jeho úst“, protože Pán 

duchů jej ustanovil539 a oslavil jej. 4 V oněch dnech budou hory tančit jako beránci a 

kopce poskakovat jako jehňata nasycená mlékem. A budou všichni andělé 

na nebesích ve své tváři zářit radostí,540 5 protože v oněch dnech povstane Vyvolený 

a země se bude radovat a spravedliví budou pobývat na ní a vyvolení budou po ní 

chodit. (51,1–5) 

 

535 ሲኦል siˀol =  שאול 

536 ሐጒል ḥagwal =  אבדון 

537 Jednotlivé části tohoto verše jsou různě zpřeházeny ve všech Eth 1 rukopisech. Viz Uhlig, „Das 

ätiopische Henochbuch,“ 594; Nickelsburg, 1 Enoch 2, 180–181; Knibb, Ethiopic Book Of Enoch, 

1:139–140. 

538 መንበርየ manbarya je široce doloženo. Některé, převážně Eth 2 rukopisy čtou መንበሩ manbaru 

„jeho trůn“.  

539 ወሀቦ wahabo dosl. „dal jej“. Knibb upozorňuje, že sloveso ወሀበ (hebr. נתן a ř. δίδωμι) se opakovaně 

objevuje ve významu „ustanovit (za krále)“, např. v 1S 12,13; 1Kr 1,48; 2Kr 23,5; Ezd 8,20. Viz 

Knibb, Ethiopic Book Of Enoch, 2:136. 

540 Některé rukopisy (BL Or. 491; EMML 1768, Eth 2) mění široce doložený text ኵሎ ፡ መላእክት 

kwəllo malāˀəkt „a budou všichni andělé … zářit radostí“ na ኵሎሙ ፡ መላእክተ kwəllomu malāˀəkta „a 

budou/stanou se všichni oni anděly v nebesích …“. Tím se z konstatování, že i nebeští andělé se 

radují, stává tvrzení, že všichni „oni“ (spravedliví a svatí?) se stanou anděly v nebesích. Přestože 

nejde o představu PH cizí, v tomto kontextu toto druhé čtení nedává příliš smysl. Chybí zde 

referent zájmena „oni“ (nejbližší by byl „hory a kopce“) a také chybí spojka před „tváře jejich“. 
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Tato scéna, taktéž situovaná do eschatologické doby („v oněch dnech“), začíná 

popisem vzkříšení. Vzkříšení jakožto „vydání zpět“ je bohatě doloženo napříč raně 

židovskou a křesťanskou literaturou prvních dvou století n. l., jak doložil Richard 

Bauckham541 a jak jsem již zmiňoval výše (§1.5.4.). Bauckham se domnívá, že 

nejspíše tato tradice vznikla z interpretace Iz 26,19.542 Vzkříšení v případě PH 

nastává ještě před soudem (v. 3). Kromě toho se zde popisuje nejspíše univerzální 

vzkříšení. To je zřejmé z druhého verše, v němž se píše, že „on“ (Pán duchů nebo 

Vyvolený) si vyvolí spravedlivé a svaté z nich – tedy všech vzkříšených. Přičemž 

vyvolení jsou vzkříšení, protože se přiblížil den jejich spásy. Mluví-li však text o 

vyvolení spravedlivých z nich, předpokládá se, že ostatní z nich jsou nejspíše 

hříšníci vzkříšení k odsouzení. Stejnou představu nacházíme třeba v Da 12,2: 

„Mnozí z těch, kteří spí v prachu země, procitnou; jedni k životu věčnému, druzí 

k pohaně a věčné hrůze.“  

Další text o vzkříšení v PH nacházíme v 61,5: „Tyto míry odhalí všechna 

tajemství hlubin země a ty, kdo byli zničeni na poušti, a ty, kdo byli sežráni dravou 

zvěří, a ty, kdo byli sežráni mořskými rybami, aby byli vydáni zpět a spoléhali na 

den Vyvoleného“. Tato podivná představa, že Bůh přikáže i zvěři, aby navrátila 

zpátky, co sežrala, se objevuje také v dalších textech (Sib. Or. 2:227–237; ZjPet 

4,3–5.7–8; Tertulianus, De Res. 32,1). Kromě zvířat se v těchto textech objevuje i 

zahubení mořem nebo ohněm (Sib. Or. 2:233.236).543 Nejspíše tato tradice řeší 

otázku vzkříšení těch, kteří nebyli pohřbeni. V tomto smyslu tento text doplňuje 

vzkříšení z 51,1 o ty, kteří zemřeli takovým způsobem, že se nedochovaly jejich 

ostatky. Na poušti není nikoho, kdo by zemřelého pohřbil. Ti, kdo padnou do 

moře, jsou sežráni rybami, a nic nezůstává také po tom, koho sežere dravá zvěř. 

 

541 Bauckham, „Resurrection,“ 271–275; 279–284. 

542 Bauckham, „Resurrection,“ 278. 

543 Bauckham, „Resurrection,“ 284–286. 
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Skutečnost, že v křesťanském kontextu se tento seznam rozšířil o ty, kdo zemřou 

v plamenech, nejspíše odráží ohled na mučedníky.544 Zajímavé je, že po této 

zmínce vzkříšení v 61,5 bezprostředně následuje rozsáhlé líčení posledního soudu 

(61,6–63,12). Vzkříšení tedy předchází soudu a doplňuje již předtím vyvolené ke 

spáse – spravedlivé a vyvolené (48,7) i kající pohany (50,3). Soud započne tím, že 

Vyvolený zasedne na Boží trůn slávy (51,3) a všechna tajemství moudrosti vyjdou 

z úsudku jeho úst. S moudrostí byl Syn člověka/Vyvolený spojen již v 49,3 a tento 

popis vhodně doplňuje to, co bylo o soudu řečeno v 49,4: „A on bude soudit ty 

(věci), které jsou skryté a nikdo nebude moct říct před ním plané slovo“. 

Zatímco 49,4 měla moudrost forenzní funkci v kontextu soudu nad hříšníky, zde 

jde o ujištění v kontextu ustanovení spásy pro spravedlivé. 

Verš 4. pokračuje popisem eschatologické („v oněch dnech“) radosti s využitím 

obrazu převzatého z Ž 114. V tomto žalmu po vylíčení vysvobození od egyptského 

jha a události Exodu následuje text, který je v PH citován: „Hory poskakovaly jako 

berani a pahorky jako jehňata“ (Ž 114,4). Autor PH dodává: jehňata nasycená 

mlékem. Zaslíbená země, do které Izraelci z Egypta směřovali, oplývala medem a 

mlékem (Ex 3,8.17; 13,5 a další). Je možné, že zde autor PH myslí právě na obraz 

zaslíbené země. Další možností je, že navazuje na Iz 66,10–11:  

Radujte se s dcerou jeruzalémskou a jásejte nad ní všichni, kdo ji milujete! Veselte se 

s ní, veselte, všichni, kdo jste nad ní truchlívali. Budete sát do sytosti potěšení z jejích 

prsů, budete s rozkoší pít plnými doušky z prsů její slávy.   

Z původního žalmistova popisu bázně, jež před Hospodinem padá na celou 

přírodu, se stává popis ohromné radosti přírody kvůli přicházejícímu soudu. 

Pozemská radost přírody je doplněna také o radost nebeských andělů, jejichž tváře 

budou zářit radostí (viz 47,4; 104,4). Všechna radost přírody i andělů bude 

vycházet z toho, že povstane Syn člověka/Vyvolený (srov. 49,2). Závěrečné 

 

544 Bauckham, „Resurrection,“ 288. 
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zaslíbení země spravedliv pracuje se zaslíbením, které se na mnoho způsobů 

objevuje v Ž 37, např.: „Ale pokorní obdrží zemi a bude je blažit dokonalý pokoj 

… Požehnaní, ti obdrží zemi, zlořečení budou vymýceni … Spravedliví obdrží zemi 

a budou v ní bydlet navždy … Slož naději v Hospodina, drž se jeho cesty; povýší 

tě a obdržíš zemi a spatříš, jak budou svévolníci vymýceni“ (Ž 37,11.22.29.34).545 

e. Shrnutí prvního eschatologického cyklu (kap. 46–51) 

V prvním eschatologickém cyklu se objevil nástroj Pána duchů, kterým zamýšlí 

zjednat spravedlnost pro utiskované spravedlivé a vyvolené. Povolání Syna člověka 

jako eschatologického soudce přinese spásu spravedlivým i kajícím pohanům a 

zároveň odsouzení a zničení hříšným králům a mocným. Přestože se 

v analyzovaných textech opakovaly jednotlivé motivy a témata, bylo možné 

vysledovat i určitý vnitřní vývoj. Ten lze naznačit především s ohledem na scénář 

eschatologických událostí. Po jmenování Syna člověka nastává jeho působení 

ve prospěch spravedlivých a vyvolených, kterým je zaslíbena spása a život „ve 

světle“. S tím souvisí zakročení vůči králům a mocným, proti nimž bude naopak 

nashromážděno všechno zlo. Na základě zakročení vůči králům a zaslíbení 

spravedlivým Bůh umožní pokání pohanům a těm, kteří tak učiní, je také zaslíbena 

spása. Až poté nastává vzkříšení mrtvých, z nichž si Syn člověka vyvolí spravedlivé 

ke spáse (a hříšné k zatracení). Nejspíše až poté nastává konečný soud a definitivní 

zničení hříšných a skutečné naplnění všech zaslíbení pro spravedlivé i kající.  

 

5.3.3. Vidění šesti hor „na západě“ (kap. 52) 

Od 52,1 následuje druhá část druhého podobenství v podobě vidění „na západě“. 

Opět jde spíše o sérii několika scén, které popisují události související s realizací 

 

545 Charles, Book of Enoch, 101. 
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Božího plánu. Stejně jako v případě prvního cyklu i zde jde o popis 

eschatologických dějů popisovaných v budoucím čase. Tento cyklus se dá rozdělit 

na čtyři části: (1) vidění šesti hor (52,1–9); (2) vidění údolí soudu (53,1–56,4); (3) 

eschatologický konflikt (56,5–8) a (4) návrat rozptýlených (57,1–3). V druhé části 

o vidění údolí soudu se objevuje také vsuvka o potopě (54,7–55,2), jež patří mezi 

tzv. noemovské sekce (viz §1.4.1.). Nejrozsáhlejší částí je repetitivní popis událostí 

v hlubokém údolí zatracení, v němž andělé přípravují řetěze pro krále a mocné, 

padlé anděle a všechny hříšné.546 Propojení mezi padlými anděly, kteří jsou 

v těchto řetězech již od pradávných dob Henochových, a hříšnými králi a 

mocnými, pro které tyto řetězy jsou již připravovány, jsem popsal již výše 

(§5.1.3.). Třetí část popisuje v krátkosti eschatologický konflikt, v němž jsou 

potrestání Parthové a Médové.547 Na jeho počátku andělé vzbouří krále Parthů a 

Médů na východě, aby přestali odpočívat a vydali se do války. Parthové a Médové 

vstoupí do země vyvyvolených, avšak narazí na Jeruzalém, který se jim nepovede 

dobýt. Místo toho započnou vnitřní konflikt a povraždí se navzájem: „jejich pravá 

ruka zakročí proti nim samým; muž nebude znát svého bratra ani syn svého otce 

či svoji matku. Až do doby, než jejich zabíjení způsobí, že množství těl bude veliké 

a jejich trest nebude marný“ (56,7). Zmíněné vraždění v rámci rodiny má své 

paralely v Sd 7,22; 1S 14,20; 2Pa 20,23; Iz 19,2; Ez 38,21; Za 14,13 a Ag 2,22. Rückl 

tento motiv považuje za literární topos, jenž byl používán v různých kontextech, 

včetně líčení „(kvazi-)eschatologické zkázy nepřátel Izraele“.548 Samotný fakt, že 

vládci Parthie a Médie se již nikde jinde v PH neobjevují, je podezřelý a naznačuje, 

 

546 Viz Olson, „1 Enoch,“ 920–921.  

547 Eschatologický konflikt se předpokládá jak v prorocké literatuře v SZ (Ez 38,1–6; Za 14,2; Jl 

3,1–7), tak především v apokalyptické a příbuzné literatuře (Da 12,1; 1QM xv–xvi; Sib. Or. 3:657–

668; 4Ezd 13,33–34; Zj 16,12–21; 19,11–21; 20,7–10).   

548 Jan Rückl, Ageus. Budování chrámu v Judsku perské doby, ČEKSZ 37 (Praha: Česká biblická 

společnost, 2018), 210. 
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že popis eschatologické zkázy těchto národů souvisí pravděpodobně s předchozím 

traumatem, jež invaze těchto národů způsobila (viz §1.5.3.) Avšak jejich zkáza v 

PH nijak nesouvisí s odsouzením králů a mocných, kteří vládnou „v zemi“, ani s 

vykoupením spravedlivých a vyvolených. Nejspíše se zde autor PH vypořádává 

s historickou křivdou, již jejich invaze způsobila, a to jak s ohledem na zničení 

země a Jeruzaléma, tak s ohledem na to, že právě jejich intervence otevřela cestu 

k moci proklínaným králům a mocným. Poslední částí tohoto cyklu je krátký text 

nejspíše popisující návrat rozptýlených na Sión (srov. Dt 30,4; Tob 13,11).549 

Z uvedených částí se budu podrobně zabývat první, v níž se popisuje vidění šesti 

hor na západě. Důvodem této volby je, že právě tato část bezprostředně souvisí 

s hlavním tématem zvratu osudů. Oddíl začíná popisem změny místa, kam byl 

Henoch vzat: 

1 A po těch dnech – na tom místě, kde jsem viděl všechna vidění skrytých věcí – byl 

jsem uchvácen vichrem a odnesli mě na západ. (52,1) 

Vidění na západě bezpochyby odkazuje k vidění sedmi hor při Henochových 

nebeských cestách v Knize strážců (kap. 17–19 a 21–25).550 V 23,1 se podobně 

dozvídáme, že: „odtud jsem byl uchvácen na jiné místo, směrem na západ, do 

končin země“. Následně tam Henoch viděl sedm úžasných hor ozdobených 

drahokamy, přičemž každá hora vypadala jinak a byly rozděleny po třech na 

stranách a jedna – sedmá – stála uprostřed nich a dominovala jim svou výškou 

(24,2–3). Na této sedmé hoře se nacházel trůn Boží a strom života.551 Stejný výjev 

Henoch viděl již v 18,6–16, kde těchto sedm hor bylo popsáno, a to ve spojitosti 

s odsouzením padlých andělů pod těmito horami (18,10–19,2).552 Zatímco v Knize 

 

549 Viz Nickelsburg, 1 Enoch 2, 213–216. 

550 Nickelsburg, 1 Enoch 2, 188; Dillmann, Das Buch Henoch, 167. 

551 Viz Nickelsburg, 1 Enoch 1, 313–316. 

552 Nickelsburg, 1 Enoch 1, 285–287. 
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strážců se popisuje sedm hor, které všechny patří do sféry Boží – včetně samotného 

Božího trůnu a zahrady – v PH je tento obraz zcela převrácen na ruby a místo 

sedmi („číslo plnosti“) se zde objevuje hor jenom šest a tyto hory nereprezentují 

Boží sféru, ale zdroj, ze kterého králové a mocní čerpají své síly. Zajímavé je, že o 

předchozím vidění z prvního eschatologického cyklu se zde říká, že šlo o vidění 

skrytých věcí. Podobně i další vidění, které začíná od dalšího verše, je popsáno 

jako vidění všech tajemství nebes.  

2 Tam moje oči viděly všechna tajemství nebes, jež mají nastat: horu ze železa, horu 

z mědi, horu ze stříbra, horu ze zlata, horu z tekutého kovu a horu z olova.  

6 A toto jsou hory, které viděly tvoje oči: hora ze železa, hora z mědi, hora ze stříbra, 

hora ze zlata, hora z tekutého kovu a hora z olova. Všechny tyto budou před 

Vyvoleným jako včelí vosk před ohněm a jako voda, která padá shora na tyto hory. A 

budou bezmocné před jeho nohama. 7 A v oněch dnech se stane, že se nezachrání ani 

zlatem ani stříbrem a nikdo nebude schopen uniknout. 8 A nebude již železo pro válku 

ani oblékání brnění, měď nebude k užitku a cín nebude k užitku a nebude se počítat 

a olovo nebude k užitku. 9 Všechny tyto věci budou odmítnuty a zničeny z povrchu 

země, když se zjeví Vyvolený před tváří Pána duchů. (52,2.6–9) 

Henochovo vidění se vztahuje k eschatologickým událostem stejně jako všechna 

ostatní vidění z druhého podobenství. Fráze (tajemství) „jež mají nastat“ (ዘይከውን 

፡ ሀሎ zayəkawwen hallo) podle Blacka kopíruje frázi להוא  די  מה  // ἃ δεῖ γενέσθαι 

z Da 2,29 uvádějící výklad Nebúkadnesarova snu o soše z mnoha kovů (Da 2,31–

35), která nejspíše také inspirovala autora PH v popisu šesti hor.553 Badatelé se 

s ohledem na 1Hen 18,6–16 a 24–25 zabývali otázkou údajně chybějící sedmé hory. 

Například Charles se domníval, že chybějící sedmá hora se zmiňuje v 67,4, kde se 

sice popisuje jenom pět hor, avšak mezi nimi i hora z cínu, která se v kap. 52 

neobjevuje.554 Avšak z dalšího popisu těchto hor je zřejmé, že i když autor přebírá 

 

553 Black, Book of Enoch, 215. 

554 Charles, Book of Enoch, 102. Toto vysvětlení s jistou opatrností přebírá i Black, Book of Enoch, 

215. 
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obraz z Knihy strážců, tyto hory úplně transformuje. Zde již nejde o popis Božího 

trůnu a trůnů dalších nebeských bytostí předsedajících soudu.555 Šest hor z tohoto 

vidění reprezentuje zdroje kovů, které hříšní králové a mocní využívají k útisku 

spravedlivých a které jim zajišťují neoprávněnou moc. Tak jako číslo 7 symbolizuje 

ve vidění v Knize strážců nebeskou sféru, tak číslo 6 zde reprezentuje sféru hříchu 

a zla.  

Mnoho badatelů v popisu šesti hor vidí také referenci k Nebúkadnesarovu snu 

v Da 2,31–35.556 V tomto snu viděl Nebúkadnesar sochu: „Hlava té sochy byla z 

ryzího zlata, její hruď a paže ze stříbra, břicho a boky z mědi, stehna ze železa, 

nohy dílem ze železa a dílem z hlíny“ (vv. 32–33). Tyto jednotlivé kovy 

reprezentují v tomto snu jednotlivá království, která po sobě následují a postupně 

upadají, až k jejich zániku. Tyto království reprezentují Babylon, Médii, Persii a 

Řecko.557  Kniha Daniel navazuje na tradiční schéma popisující čtyři po sobě jdoucí 

království symbolizující úpadek, po nichž následuje páté, představující závěrečný 

zlom. Toto schéma je známo od Hesioda, římského kronikáře Emilia Sura, ze 4. 

knihy Sybillinych věšteb a také z perské tradice ze Zand-ī Vahuman jasn.558 

Přestože PH sdílí se snem z knihy Daniel několik společných kovů a představu 

zničení těchto kovových útvarů nástrojem Božím (v Da je to kámen reprezentující 

věčné království, zde mesiáš; 2,44–45; srov. 52,4), v PH tyto hory nereprezentují 

jednotlivá království, ale materiální zdroje hříšníků.559   

 

555 Nickelsburg, 1 Enoch 1, 286. 

556 Martin, Le Livre d’Hénoch, 105–106; Charles, Book of Enoch, 101; viz i Chialà, Libro delle 

parabole, 228. 

557 Collins, Daniel, 162–168. 

558 Viz David Flusser, „The Four Empires in the Fourth Sibyl and in the Book of Daniel,“ Israel 

Oriental Studies 2 (1972), 148–175; Nadav Sharon, „‘Four Kingdoms‘ in the Dead Sea Scrolls? A 

Reconsideration,“ DSD 27/2 (2020), 202–233. 

559 Viz Nickelsburg, 1 Enoch 2, 189. 
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Počet šesti hor je však zajisté převzat z Knihy strážců, což je nejlépe vidět na tom, 

že jenom tři z těchto šesti hor/kovů jsou zde spojovány s nějakou funkcí. 

Konkrétně jde o zlato a stříbro, které reprezentují bohatství, na něž králové a 

mocní spoléhají (46,7; 63,10), a železo, z něhož se vyrábí zbraně a brnění do války, 

které králové a mocní používají jako nástroj útisku.560 To, že právě kovy a jejich 

zpracování na nástroje útlaku jsou považovány za zdroj zla, je zřejmé i z toho, že 

se opakovaně objevují mezi hříšným poznáním, které naučili padlí andělé lidi 

(65,6–8; 69,6; srov. 8,1). V seznamu hříchů, za které je odpovědný padlý anděl 

Gādrəˀel, se o něm píše: „To je ten, který ukázal lidským dětem všechny rány smrti 

a on svedl Evu na scestí. A on ukázal zbraně smrti lidským dětem, štít a zbroj a 

meč k boji a všechny zbraně smrti. A z jeho ruky se rozšířily mezi ty, kdo pobývají 

na zemi od toho dne až na věky věků“ (69,6–7). Je vidět, že v PH je počátek zla na 

světě úzce propojen s počátkem zpracování kovů na výrobu zbraní. Nepochybně 

je v tom slyšet odraz zkušenosti utiskovaných spravedlivých.  

Tyto hory z kovů zde tedy představují zdroje útisku od králů a mocných – jde o 

symbol jejich síly a moci. Přestože metafora hory vzbuzuje dojem robustnosti a 

nezničitelnosti, dovídáme se, že před Vyvoleným budou všechny tyto hory „jako 

včelí vosk před ohněm a jako voda, která padá shora na tyto hory“ (52,6b). Toto 

vyjádření pochází z popisu teofanie z proroka Micheáše: 

2 Slyšte to, všichni lidé, napni pozornost, země, se vším, co je na tobě! Panovník 

Hospodin buď proti vám svědkem, Panovník ze svého svatého chrámu! 3 Neboť hle, 

Hospodin vychází ze svého místa, sestupuje a šlape po posvátných návrších země. 4 

Hory se pod ním rozplývají, doliny pukají, jsou jako vosk v ohni, jako vody řítící se 

ze stráně. (Mich 1,2–4) 

 

560 Horsley, Revolt of the Scribes, 170. 



 

 

216 

 

Zmíněný text z PH je selektivní citací Mi 1,4. Podobně doprovází tání hor jako 

vosku teofanii také v Na 1,5; 1Hen 1,6 nebo Ž 97,5.561 Autor PH tedy velice šikovně 

použil tradiční popis teofanie, při které jsou destruktivní dopady na přírodu 

průvodním jevem.562 Obecný teofanický motiv tání hor jako vosku se zde stává 

popisem zničení nástrojů útisku hříšných králů a mocných Božím vyvoleným 

mesiášem. Aplikace teofanických popisů na Božího vyslance nebo mesiáše se 

objevují i v NZ ve spojitosti s Ježíšem.563 Totální dominanci Vyvoleného nad 

těmito nástroji útisku vyjadřuje i zbytek 6. verše: „a budou bezmocné před jeho 

nohama“. Pošlapání či rozdupání je klasický obraz pro poražení nepřátel (Sd 8,7; 

2S 22,43; Ž 44,5; 60,12; 68,30; 108,13 a další).  

Konkrétní obsah toho, co Vyvolený skutečně ničí, se popisuje ve vv. 7–8, kde se 

dozvídáme, že prostřednictvím kovů, z nichž jsou tyto hory utvořeny, se králové a 

mocni nebudou moci zachránit. Nejdříve se uvádí zlato a stříbro, které nejspíše 

odkazuje k bohatství a potenciálně ke korupci, kterou by se chtěli králové a mocní 

zachránit od soudu (srov. Sír 35,11). Nickelsburg také uvažuje o tom, zda nejde o 

kryptické označení model, které si králové a mocní zhotovili a vkládali do nich 

svou důvěru (srov. 46,7). Tradičně byly modly tvořeny právě ze zlata, stříbra, 

železa či bronzu (viz Da 5,4.23; 4Q242 1–3.7–8).564 Tomuto vysvětlení zde však 

nic nenaznačuje. U zlata a stříbra se sice explicitně nedozvídáme, k čemu bylo 

použito, v případě železa se však výslovně mluví o užití na zbraně či zbroj. Mimo 

 

561 Black, Book of Enoch, 216. Viz i Jörg Jeremias, Theophanie: Die Geschichte einer 

alttestamentlichen Gattung (Neukirchen-Vluyn: Neukirchener Verlag, 1965), 12. 

562 Ničivý dopad přicházejícího Hospodina na přírodu považuje Jeremias za nový motiv rozšířené 

delší „dvoudílné“ formy. K tomu viz Jeremias, Theophanie, 24–55. 

563 Viz Edward Adams, „The ‘Coming of God’ Tradition and its Influence on New Testament 

Parousia Texts,“ in J. Lieu – Ch. Hampel (ed.), Biblical Traditions in Transmission: Essays in 

Honour of Michael A. Knibb (Leiden: Brill, 2006), 1–19, především 8–19. Viz i 4Ezd 13,4. 

564 Nickelsburg, 1 Enoch 2, 191. 
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to v 53,7 se opět autor navrací k popisu šesti hor a sumarizuje jej: „a tyto hory se 

stanou rovnou zemí v přítomnosti jeho spravedlnosti … a spravedliví budou 

odpočívat od útisku hříšníků“.565 Naopak možnost záchrany prostřednictvím 

bohatství zmiňoval i prorok Sofonjáš: „Jejich stříbro ani zlato je nedokáže v den 

Hospodinovy prchlivosti vysvobodit“ (Sf 1,18). Spoléhání na bohatství králů se 

v PH objevuje také v 46,7 a 63,10. Kromě zlata a stříbra se ještě explicitně uvádí 

železo „pro válku“ a na výrobu zbroje. Avšak poté, co Vyvolený zničí všechny tyto 

hory kovů, nebude již žádné železo pro výrobu zbraní ani jiných nástrojů zla, a to 

platí i pro ostatní kovy, jež nebudou k žádnému úžitku (srov. Oz 2,18; Iz 2,4; Za 

9,10). Poté, co všechny tyto nástroje moci budou zničeny Božím Vyvoleným, 

králům a mocným nezbude již nic, čím by se mohli zachránit. Celou tuto vizi je 

proto možné číst jako vysvětlení části eschatologického proroctví o dnu soužení 

z 48,8, kde se píše: „Proto v den jejich úzkosti a soužení si nezachrání své hlavy“. 

Nepochybně tato vize sděluje důležité ujištění spravedlivým a vyvoleným, že žádný 

ze světských nástrojů moci a vlivu neumožní hříšným utiskovatelům uniknout 

soudu.  

 

5.3.4. Poslední soud (61,6–63,13) 

Eschatologický zvrat osudů se dokonává finálním verdiktem posledního soudu. 

Od 61,6 se popisuje tento dlouze očekávaný poslední soud nad hříšnými králi a 

mocnými a tato scéna je teatrální a monumentální. Kulisy scény jsou zaplněny 

 

565 Bruce Lincoln ukazuje, že eschatologický motiv srovnání hor značící narovnání sociálních 

rozdílů je rozšířen v perské literatuře a prostřednictvím Lactantiových Divinae institutiones, které 

citují části Hystaspésových věšteb známé i v řecké a římské literatuře. Viz Bruce Lincoln, Discourse 

and the Construction of Society. Comparative Studies of Myth, Ritual, and Classification (Oxford: 

Oxford University Press, 1989), 38–50. 
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ohromnými zástupy andělů všech skupin a funkcí, kteří chválí, oslavují a vyvyšují 

Pána duchů, protože usadil svého Vyvoleného/Syna člověka na trůn slávy, aby 

soudil.  

Tento soud lze rozdělit na čtyři po sobě následující scény: (1) intronizace 

Vyvoleného/Syna člověka Pánem duchů na trůn slávy a obrovská radost v nebi 

(61,1–13), (2) soud nad králi a mocnými (62,1–12), (3) spása pro spravedlivé a 

vyvolené (62,13–16), (4) pokání a zatracení králů a mocných (63,1–12).  

a. Intronizace Vyvoleného (61,1–13) 

Scéna posledního soudu začíná v kap. 61 líčením intronizace vyvoleného mesiáše 

Syna člověka na trůn slávy.  

6 A všichni, kteří jsou nahoře v nebesích, přijali rozkaz a sílu a jeden hlas a jedno 

světlo jako oheň. 7 A dříve než (řekli jiné) slovo566, jej chválili a vyvyšovali a oslavovali 

v moudrosti a byli moudří v řeči a v duchu života. 8 A Pán duchů usadil Vyvoleného 

na trůn slávy a bude soudit všechny skutky svatých nahoře na nebesích a na váhách 

bude vážit jejich činy. 

Poslední soud začíná na Boží rozkaz. K tomuto rozkazu jsou všichni obyvatelé 

nebes zmocněni silou, společným hlasem a světlem. Společným hlasem následně 

chválí Pána duchů, což je zopakováno jenom v této kapitole čtyřikrát (vv. 7.9.11). 

Světlo je běžná kvalita andělů v PH a v popise nebeské chvály v 39,7 bylo také 

zmíněno ohnivé světlo. Následně se poprvé objevuje rozsáhlá liturgická 

terminologie popisující chvály: „chválili, vyvyšovali, oslavovali a posvěcovali 

jej/jméno Pána duchů“. Tato slovesa se v různé mohutnosti objevují celkem 

 

566 ወለውእቱ ፡ መቅድመ ፡ ቃል walawəˀətu maqədma qāl. Není zcela jasné, jak tuto frázi přeložit, protože 

nedává úplně smysl. Jiné překlady by mohly být: „a tímto prvním/počátečným slovem“, „a jeho – 

tj. první Slovo – chválili“ ale také „a tímto předchozím hlasem“. Rozumím tomu tak, že Boha 

chválili dříve, než řekli cokoliv jiného. Viz Olson, Enoch, 112. 
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osmkrát jenom v této kapitole (vv. 7.9.11[2x].12[4x]). Kromě toho se ve vv. 10 a 

12 objevují seznamy všech nebeských bytostí, které participují na této chvále: 

10 A on povolá všechny nebeské zástupy a všechny svaté na výšinách a všechny Pánovy 

zástupy, cheruby, serafy a afany567 a všechny anděle moci a všechny anděle panství a 

Vyvoleného a ostatní zástupy, jež jsou na zemi nad vodami. 11 A oni pozvednou jeden 

hlas a budou chválit, oslavovat a vyvyšovat … 

12 A všichni ti, kteří nespí nahoře v nebesích … všichni svatí v nebesích … všichni 

vyvolení, kteří pobývají v zahradě života … každý duch světla … veškeré tělo … 

oslavují a chválí jeho jméno na věky věků. 

Celkově toto hromadění jak těch, kteří chválí, tak různých podob této chvály 

vzbuzuje dojem mohutnosti a majestátu. Takto vypadá zaslíbený Boží soud. 

Uprostřed této chvály totiž Pán duchů usadil svého vyvoleného mesiáše na trůn 

slávy, aby soudil. V kap. 61 se tento soud otevírá tím, že Vyvolený soudí skutky 

svatých na nebesích – což naznačuje nebeské anděly. Vykladači si všímají, že jde 

o trochu podivný jev.568 Dillmann například navrhoval, že zde původně byl výraz 

„svaté nejvyššího“ ( עליונין קדישי ) známý z knihy Daniel (7,18 a další), který podle 

Dillmanna označuje spravedlivé lidské bytosti.569 To by znamenalo, že jde nejdříve 

o „formální“ soud nad spravedlivými, který je doprovázen jenom radostí a chválou. 

Tuto myšlenku – tedy soud nad svatými anděly – jednoduše konstatují mnozí 

další.570 Představa soudu nad svatými anděly je však skutečně podivná v kontextu 

PH, a to především proto, že nikde se nepopisuje ani soud nad spravedlivými a 

vyvolenými či kajícími a nekajícími pohany. Domnívám se, že zde nejde přímo o 

 

567 አፍኒን ˀafānin nejspíše z hebr. אופנים (Ez 1,16–18) // aram. אופנין.  

568 Viz např. Black, Book of Enoch, 233. 

569 Dillmann, Das Buch Henoch, 193–194. Nejspíše i Charles, který obraz sice nekomentuje, ale 

celý oddíl nadepisuje: „The Judgment of the Righteous by the Elect One“ (Charles, Book of Enoch, 

119). K různým výkladům tohoto termínu v knize Daniel viz Collins, Daniel, 312–318. 

570 Např. Martin, Le Livre d’Hénoch, 127; Sjöberg, Der Menschensohn, 67–68; Chialà, Libro delle 

parabole, 254–255; Nickelsburg, 1 Enoch 2, 250–251. 
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nebeské anděly, ale o nebeské hvězdy, o nichž se dozvídáme z astronomické části 

PH (především 41–43 a 69,16–25). V apokalyptické literatuře jsou někdy nebeské 

hvězdy a nebeské zástupy zaměňovány a hvězdy často označují právě anděly (např. 

1Hen 18,14; 86,1–3; 104,2.4.6; Da 8,10; 12,3; Zj 12,4).571 Kromě toho soud nad 

svatými na nebesích v 61,8–9 obsahuje terminologii totožnou s tou, která se 

objevuje v případě nebeských těles v 41–43. V 61,8–9 bude Vyvolený soudit 

všechny skutky svatých na nebesích a vážit na vahách (ወበመዳልው ፡ ይደሉ 

wabamadāləw yədallu) jejich činy. V 43,2 Henoch viděl „spravedlivou váhu (መዳልወ 

፡ ጽድቅ madāləw ṣadəq) a jak jsou hvězdy váženy (ይደለው yədallaw)“.572 Důležité je 

povšimnout si, co dalšího se o hvězdách říká v kap. 43. Henoch totiž dále vidí, jak 

jsou tyto hvězdy váženy podle svého světla s ohledem na šířku jejich prostoru. 

Jinými slovy podle toho, jak dělají to, co dělat mají – svítit s ohledem na jim 

vymezený prostor.573 Verš 43,2 pak končí: „(jak jsou hvězdy váženy) … a podle 

toho, jak si vzájemně zachovávaly věrnost“. Tyto hvězdy si vzájemně zachovávají 

věrnost stejně jako předtím slunce a měsíc (41,5) „podle přísahy, kterou 

přísahaly“. Tato přísaha se popisuje v rozsáhlé kosmogonické pasáži 69,16–25, 

v níž Bůh skrze tuto přísahu tvoří svět a ustanovuje řád stvoření: „skrze tuto 

přísahu byla upevněna nebesa … skrze ni byla země založena na vodách … touto 

přísahou bylo stvořeno moře …“ (69,16–18). S ohledem na hvězdy se zde píše: 

„skrze tuto přísahu dokončují svoji dráhu hvězdy; a on je volá jejich jmény a oni 

 

571 Viz Fröhlich, „Stars and Spirits,“ 117–119. 

572 Popis soudu jako vážení na vahách se objevuje také v 2Hen 44,5; 52,15 a ZAbr 12,13–14; 13,10.  

573 Viz Menahem Kister, „Physical and Metaphysical Measurements Ordained by God in the 

Literature of the Second Temple Period,“ in E. G. Chazon – D. Dimant – R. Clemens (ed.), 

Reworking the Bible: Apocryphal and Related Texts at Qumran (Leiden: Brill, 2005), 153–176, 

především 154–156, 174–176. 
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mu odpovídají, od počátku až na věky“ (69,21).574 Jenom o hvězdách se v PH 

dozvídáme, že mají jména, kterými je Bůh volá (43,1; 60,12; srov. Ž 147,4; Bár 

3,33–34). Vidíme tedy, že Bůh utvořil řád světa pomocí této mocné přísahy a 

provázal stvoření věrností k této přísaze.575 Tak nebeská tělesa – slunce, měsíc, 

hvězdy – vyráží na své nebeské dráhy a zachovávají věrnost podle přísahy, kterou 

přísahaly. Tato nebeská tělesa jsou personifikována, mají vůli a jména, odpovídají 

Bohu a naplňování jejich ustanoveného úkolu podle příkazu Pána duchů je pro ně 

odpočinek a díkuvzdání a chvála Pána duchů (41,7).576 To, co tato nebeská tělesa 

udržuje v jejich „kurzu“, je zachovávání věrnosti.  

Pokud tedy připustíme, že ve vykládané pasáži se jedná o soud nad nebeskými 

hvězdami, jakou funkci tato událost má v kontextu posledního soudu? Domnívám 

se, že soud nad těmito hvězdami má v PH dvě funkce.  

První souvisí obecně s funkcí kosmologických a meterologických pasáží v PH. Ty 

se vyskytují na několika místech (41–44; 59,1–3; 60,11–22; 69,16–25) a zdánlivě 

příliš nesouvisí s bezprostředním literárním kontextem ani obsahem PH 

 

574 Viz Ben-Dov – Ratzon, „The Oath,“ 29–46; Peter Dubovský, „Cosmology in 1 Enoch,“ ArOr 68 

(2000), 205–218, především 216–217. 

575 Boží tvoření pomocí této přísahy, kterou Bůh svazuje jednotlivé části stvoření do kosmického 

řádu, je unikátním konceptem v rámci židovské literatury druhého chrámu. Jisté podoby této 

koncepce je možno najít v Platónově dialógu Tímaios (36c–39d). K tomu viz Tamysn Barton, 

Ancient Astrology (London – New York: Routledge, 1994), 102–107. Ještě bližší paralelu je možno 

najít v díle Kniha o zákonech zemí syrského teologa Bardesána z Edesy (zemřel asi 222 n. l.). 

K tomu viz Ute Possekel, “Bardaisan and Origen on Fate and the Power of the Stars,” JECS 20/4 

(2012) 515–541. 

576 Viz Bakker, „The Praise of the Luminaries,“ 174–176 (hebr.); viz i Black, Book of Enoch, 203–

204. 
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celkově.577 Avšak tyto pasáže jsou v PH součástí Henochových vidění a stejně jako 

eschatologické pasáže, i tyto jsou uvedeny jako „tajemství/skryté věci“ (41,3; 43,3; 

59,1–3; 60,11). Zjevení těchto jevů je stejné kvality i povahy jako zjevení 

eschatologických událostí a popisu zvratu osudů. Domnívám se, že funkce těchto 

tradic tkví v tom, že představují další podobu legitimizace hodnověrnosti 

eschatologického zvratu osudů, a tedy hrají důležitou roli v rámci konstrukce 

symbolického světa PH. Popis nebeských těles v těchto textech je celkem banální 

– slunce, měsíc a hvězdy se pohybují po nebeské obloze, jak to každý člověk na 

zemi může vidět. Putují podle pevných drah, které již starověcí astronomové velice 

detailně popisovali. Avšak v PH se říká, že tyto dráhy ustanovil Bůh a pomocí 

mocné přísahy tato nebeská tělesa zavázal, aby se po nich pohybovaly. A tato tělesa 

věrně poslouchají Boha a každý den zachovávají věrnost Bohu a kráčí svou 

ustanovenou cestou (kap. 41 a 43). Podobně v případě meteorologických jevů se 

v PH píše o vzniku blesků, hromů (44; 59; 60,15), či jak jsou propojeny mraky 

s deštěm, mlhou a vodami na zemi (60,20–22). Popisuje se zde tedy Bohem 

ustanovený a anděly a duchy udržovaný řád počasí. Těmto textům je společné, že 

nabízejí „teologické“ vysvětlení fungování řádu přírody, jenž je však – na rozdíl od 

třeba eschatologického Božího plánu zvratu osudů – každému bezprostředně 

dostupný a viditelný (viz kap. 2–5 z Knihy strážců). Pokud Boží řád funguje a 

nebeské a meteorologické jevy svědčí o každodenní věrnosti celého stvoření 

tomuto řádu – vytvořenému skrze mocnou přísahu – pak také eschatologické vize, 

které Henoch úplně stejně viděl a také mu byly odhaleny jako tajemství, musí být 

pravdivé. Ulrich Luck ve své studii demonstroval, že stejně jako historické 

 

577 Ve své první studii k 1Hen Charles považoval všechny tyto pasáže za druhotné interpolace v PH. 

Robert H. Charles, The Book of Enoch (Oxford: Clarendon Press, 1893), 25–26. Názor změnil až 

ve svém komentáři z r. 1912, kde uvádí, že mudroslovné knihy jako Job, Sír nebo Mdr svědčí o 

tom, že starověcí písaři se o tyto tradice zajímali. Přesto přiznává, že tyto texty často narušují 

kontext. Viz Charles, Book of Enoch, 82. 
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apokalypsy používají historické přehledy formou vaticinia ex eventu, používají i 

kosmické apokalypsy vysvětlení řádu přírody k tomu, aby dodaly důvěryhodnosti 

poselství o spravedlnosti a zaslíbení o věčném životě.578  

Druhou funkcí soudu nad hvězdami je ujištění spravedlivých a vyvolených o tom, 

že jejich věrnost Pánu duchů jim garantuje, že na soudu obstojí. Vzhledem k tomu, 

že nebeská tělesa mají v PH nějakou formu vůle, je jejich věrnost přísaze 

výsledkem jejich poslušnosti a důvěry. Stejně tak to, že nebeské hvězdy odpovídají 

Pánu duchů, když je volá jejich jmény, napovídá, že mu projevují věrnost. V tomto 

kontextu je pak velice důležitá krátká pasáž v 43,3–4, kde v reakci na vidění soudu 

nad hvězdami se Henoch ptá na vysvětlení a doprovázející anděl mu odpovídá: 

„Pán duchů ti ukázal podobenství, které je o nich: toto jsou jména svatých, kteří 

pobývají na zemi a věří ve jméno Pána duchů na věky věků“ (43,4). V tomto 

výkladu anděl připodobňuje (jde o „podobenství“ ምስለ məsla) souzení nebeských 

hvězd podle jejich úkolů osudu svatých (spravedlivých a vyvolených) na zemi – 

tedy adresátů PH – kteří věří ve jméno Pána duchů.579 Tak jako nebeské hvězdy 

jsou na posledním soudu souzeny tváří v tvář (61,9),580 a tedy jako ty, co zůstaly 

věrné od stvoření až na věky Pánu duchů, tak i spravedliví a vyvolení, kteří věří ve 

jméno Pána duchů a zachovávají mu věrnost navzdory všemu útisku, mají jistotu, 

že když budou souzeni, z jejich úst bude vycházet chvála a oslava Pána duchů pro 

jeho obrovskou milost (61,13). 

 

578 Luck, “Das Weltverständnis,”, 304. 

579 Viz Himmelfarb, Ascent to Heaven, 80–81. 

580 Fráze z 61,9, ያሌዕል ፡ ገጾ yāleˀəl gaṣo „pozvedl svou tvář (k soudu)“ značí „pohledět na někoho 

s přízní“, a tedy jde o anticipaci pozitivního výsledku soudu. Viz Horacio Simian-Yofre, “פנים 

pānîm,” in TDOT, 12:589–615, zde 600–601; Olson, Enoch, 112; Black, Book of Enoch, 233; 

Nickelsburg, 1 Enoch 2, 250–251. 



 

 

224 

 

b. Soud nad králi a mocnými (62,1–12) 

Od 62,1 se popisuje soud nad králi a mocnými. Protože tento soud byl anticipován 

napříč celými PH, mnoho motivů a obrazů, jež jsou zde použity, se již objevilo 

dříve. Scény posledního soudu, který je líčen jako skutečně forenzní povahy, se 

objevují běžně v apokalyptické literatuře (Da 7; 4Ezd 7,33–44; 2Bar 83,1–3; TAbr 

13–15; 4Q530 2 ii 17–18; Zj 20). Fakticky však tyto texty nepopisují soudní líčení, 

na kterém se rozhoduje o vině či nevině jednotlivých souzených, ale většinou jsou 

skupiny, které se soudu účastní, již dopředu označené takovým způsobem, že 

jejich označení anticipuje výsledek soudu. Hříšní a zlí budou odsouzeni, a 

spravedliví a dobří rehabilitováni.581 Kritérium takového rozsudku může být 

stanoveno ve vztahu k Tóře, přičemž důležitější než dokonalá spravedlnost je 

oddanost Bohu. Nejčastěji je však text popisován již z perspektivy někoho, jehož 

spravedlnost není zpochybňována, a tedy se ani nemusí obhajovat. Důležité je však 

zdůraznit, že scény posledního soudu se většinou výhradně zabývají odsouzením 

hříšných – buď nepřátel z jiných národů, nebo nespravedlivých z Izraele.582 Cílem 

takových scén je pak především povzbudit a ujistit posluchače (většinou totožné 

se spravedlivými) o odsouzení jejich nepřátel.583 Tato pozorování samozřejmě platí 

i v případě PH. Dlouze očekávaný soud má završit eschatologický zvrat osudů.  

1 A podobně Pán přikázal králům a mocným a vyvýšeným a těm, kteří okupují zemi584, 

a řekl: „Otevřete své oči a pozvedněte své rohy585, jestliže jste schopni poznat 

 

581 Kent L. Yinger, „Judgment,“ in EDEJ, 853–854.  

582 Yinger, „Judgment,“ 854. 

583 Yinger, „Judgment,“ 855. 

584 Tak EMML 2080 a Tana 9. Ostatní Eth 1 rukopisy čtou የኀድርዋ yaḫadərwa „co pobývají (na 

zemi)“. Viz však 62,3 a §2.4.4. 

585 አቅርንቲክሙ ˀaqrəntikəmu (většina Eth 1 i Eth 2). Dva významné Eth 1 rukopisy Tana 9 a EMML 

2080 zde čtou ቀራንብቲክሙ qarānəbtikəmu „svá obočí“. Toto druhé čtení je bezpochyby snažší, a 

nejspíš tedy druhotné; tak Nickelsburg, 1 Enoch 2, 256; Uhlig, „Das ätiopische Henochbuch,“ 613. 
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Vyvoleného.“ 2 A Pán duchů jej usadil586 na trůh své slávy a duch spravedlnosti byl 

na něho vylit. A slovo jeho úst pozabíjí všechny hříšníky a všichni nespravedliví 

budou vyhlazeni před jeho tváří. (62,1–2) 

Intronizaci Vyvoleného v 61,8 předcházel Boží rozkaz všem nebeským bytostem, 

nyní Bůh adresuje svůj příkaz králům a mocným. Bůh má autoritu nejenom nad 

svými nebeskými zástupy, ale i zpupnými králi a mocnými. Specifickým rysem 

oslovování králů a mocných ve scéně posledního soudu je, že jsou vždy jmenováni 

v plné podobě obsahující všechna označení: králové, mocní, vyvýšení a ti, kteří 

okupují zemi (viz §2.4.4.). Nemůže být tedy pochyb, že by někdo z utiskovatelů 

ušel odsouzení. Ve v. 1 nacházíme různočtení „ti, kteří pobývají na zemi“, což by 

místo okupantů, kteří nejspíš zabírali zemi spravedlivým (viz §4.), označovalo 

všechny ostatní lidi (nejspíše kromě kajících pohanů), jak jsem ukázal v §2.4.8. 

Přestože toto čtení je možné, paralelní výčty v 62,3.6.9 naznačují, že zde máme 

číst čtvrtou skupinu hříšných vládců. Bůh tyto hříšné vyzývá k tomu, aby otevřeli 

své oči a pozvedli své rohy. Obrat „otevřít oči“ slouží k nabytí porozumění 

něčemu, co bylo doposud neznámo nebo nepochopeno (např. Gn 3,7; 2Kr 6,16–

20; Ž 119,17–18). Zde toto otevření očí souvisí se schopností rozpoznat 

Vyvoleného. Králové a mocní jsou tedy poslední, kterým je Syn člověka/Vyvolený 

odhalen, a to až v momentu jejich soudu. Spravedlivým a vyvoleným (48,7) a také 

pohanům (50,2) byl odhalen již dříve. Na příkaz Boží již nemůžou dále zůstávat 

 

586 Všechny rukopisy čtou ወነበረ wanabara „a usadil se“, tj. Pán duchů. Avšak podle 62,5 je to Syn 

člověka/Vyvolený, kdo sedí na trůnu slávy. Stejně tak podle 61,8 Pán duchů usadil na trůn 

Vyvoleného a kap. 62 začíná „a podobně“. Dillmann a Charles proto navrhli emendaci ወአንበሮ 

waˀanbaro „a usadil jej“, kterou vykladači obecně přijímají. Viz Dillmann, Das Buch Henoch, 167–

168; Charles, Book of Enoch, 123. Black, Uhlig a Olson poukazují na to, že v etiopské sbírce kázání 

Maṣḥafa Milād z 15. stol. n. l., která cituje toto místo, se objevuje zvláštní čtení „a ten vyvolený 

Pán duchů usedl“, což by mohlo napovídat, že původně zde skutečně byl Vyvolený. Viz Black, 

Book of Enoch, 235; Uhlig, „Das ätiopische Henochbuch,“ 613; Olson, Enoch, 114. 
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v arogantním zapírání skutečnosti.587 Obrat „pozvednout své rohy“ pracuje se 

symbolikou rohu, jenž většinou značí sílu.588 V kontexu se Synem člověka přichází 

na mysl konfrontace s „malým rohem“ ( זעירה קרן ) z Da 7, který se vyjadřoval 

troufale a vedl válku proti svatým, až mu byla odňata moc nebeským soudem a byl 

zničen (Da 7,25–28). Také v Ž 75 je obrat „pozvedat rohy“ chápan jako vzpoura 

vůči Bohu, rouhání a utiskování spravedlivých:589  

5 Potřeštěncům říkám: Nechte ztřeštěností! Říkám svévolníkům: Nezvedejte rohy! 6 

Nezvedejte svoje rohy vzhůru, nemluvte s tak drzou šíjí! … 11 A všem svévolníkům 

srazím rohy, rohy spravedlivého se zvednou. (Ž 75,5–6.11)   

V tomto případě tedy výzva, aby pozvedli své rohy, značí, aby se chovali silácky 

tváří tvář Božímu vyvolenému, který je usazen na trůn slávy. Pokud uměli králové 

a mocní pozvedat své rohy vůči bezmocným a tím zapírat Pána duchů, mají je nyní 

pozvednout i vůči Bohu. To, co králové a mocní mají spatřit, je skutečnost, že Pán 

duchů usadil svého Vyvoleného na trůn slávy a duch spravedlnosti na něj byl vylit. 

Vyvolený tedy bude soudit spravedlivě a nespravedlnost v jeho přítomnosti 

neobstojí (50,4). Jeho soud se popisuje obrazem pozabíjení a vyhlazení všech 

hříšných a nespravedlivých slovem jeho úst. Podobný osud stihl již zmiňovaný 

malý roh z Da 7,26: „avšak zasedne soud a vladařskou moc mu odejmou, a bude 

úplně vyhlazen a zahuben ( ולהובדה להשמדה  )“. Stejně jako v 1Hen 49,1–4 i zde 

slyšíme naplnění zaslíbení z Iz 11,1–5.590  

 

587 Nickelsburg, 1 Enoch 2, 259. 

588 Benjamin Kedar-Kopfstein, „קרן qeren,“ in TDOT, 13:167–174; zde 172–173; Margit L. Süring, 

„The Horn-Motifs of the Bible and the Ancient Near East,“ AUSS 22/3 (1984), 327–340, především 

335–340.  

589 Frank-Lothar Hossfeld – Erich Zenger, Psalms 2: A Commentary on Psalms 51–100, Hermeneia 

(Minneapolis: Fortress Press, 2005), 256. 

590 Dillmann, Das Buch Henoch, 196; Black, Book of Enoch, 235; Chialà, Libro delle parabole, 257. 
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3 A povstanou v ten den všichni králové a mocní a vyvýšení a všichni, kteří okupují 

zemi a uvidí a poznají jej sedícího na trůnu jeho slávy. A spravedlnost bude před ním 

souzena a plané slovo nebude vyřčeno v jeho přítomnosti. 4 A zmocní se jich utrpení 

jako rodící ženy, když dítě přichází do úst dělohy a (ona) má těžkosti porodit. 5 A 

podívá se polovina z nich na druhou polovinu a budou naplněni hrůzou a budou 

poníženi v tváři a utrpení se jich zmocní, když rozpoznají, že ten Syn člověka je sedící 

na trůnu jeho slávy. 6 A budou ho chválit a oslavovat a vyvyšovat králové a mocní a 

všichni, kteří okupují zemi, toho, který vládne všemu, co je skryto. 7 Protože od 

počátku byl Syn člověka skrytý a Nejvyšší ho uchoval v přítomnosti své moci a zjevil 

ho vyvoleným. 8 A bude zaseto shromáždění vyvolených a svatých a povstanou v jeho 

přítomnosti všichni vyvolení v onen den. 9 A budou padat všichni králové a mocní a 

vyvýšení a ti, kteří vládnou zemi, na své tváře v jeho přítomnosti a budou se 

pokořovat a budou doufat v toho Syna člověka a prosit jej a úpěnlivě se přimlouvat u 

něj o milost. 10 A vyděsí je591 sám Pán duchů, a tak ve spěchu utečou z přítomnosti 

jeho tváře a jejich tváře se naplní hanbou a temnota naplní jejich tváře. 11 A vydá je 

andělům k potrestání, aby jim odplatili za jejich útisk jeho vyvolených dětí. 12 A budou 

podívanou pro spravedlivé a jeho vyvolené. A budou se radovat nad tím a hněv Pána 

duchů spočine na nich a jeho meč bude zpit z nich. (62,3–12) 

Od 3. verše se popisuje děj z perspektivy souzených králů a mocných. Jejich 

postavení se (ወይቀውሙ wayəqawwəmu) je možno rozumět buď tak, že předtím 

klečeli se sklopeným zrakem (62,1), nebo tak, že jde o postoj úcty. Tuto druhou 

možnost naznačuje Black, který odkazuje k použití slovesa קום ve smyslu uctivého 

postavení, jež předchází klanění, v Gn 23,7.592 Toto sloveso se však objevuje i ve 

smyslu „předstoupit“ před soud, což odpovídá tomuto použití.593 Králové a mocní 

vidí a rozeznávají, že na trůně slávy sedí Vyvolený, a také vidí povahu jeho soudu: 

soudí spravedlivě a nelze v jeho přítomnosti mluvit planě. V tomto rozpoznání se 

 

591 ወያጔጕኦሙ wayāgʷēggʷəˀomu doslova „a zažene je / způsobí rychlý odchod“, avšak také „vyruší 

je / rozruší je“, viz Leslau, Comparative Dictionary, 184. Jak zmiňuje Black, toto sloveso může 

překládat i hebr. hifíl הבהיל ve významu „vystrašit / vyděsit“ (Job 23,16; viz HALOT, 111). Sloveso 

ጐጕአ gʷēgʷəˀa se skutečně v et. Job 23,16 vyskytuje a tento význam zde dává nejlepší smysl. Viz 

Black, Book of Enoch, 236. 

592 Black, Book of Enoch, 235. 

593 HALOT, 1086; Dillmann, Lexicon, 451–452.  
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naplňují slova z 1Hen 49,4. V důsledku rozpoznání pravidel tohoto soudu a 

identity soudce na krále a mocné doléhá veliké utrpení, protože si jsou vědomi 

svého osudu. Popis tohoto utrpení vychází z popisu Hospodinova dne v Iz 13: 

„Budou plni hrůzy, zachvátí je bolesti a křeče, jako rodička se budou svíjet. Strnule 

bude zírat jeden na druhého, ve tváři plamenem vzplanou“ (13,8).594 Naplní se na 

nich i další z předpovědí o tom, že budou ponížení v tváři (1Hen 48,8). V reakci 

na toto zděšení se uchylují králové a mocní ke chvále a vyvyšování toho, který 

všemu vládne (viz 46,5). A právě v tomto momentu se naplní další proroctví a 

povstane shromáždění spravedlivých a vyvolených (viz §5.3.1.), aby byli účastni 

zatracení hříšných. Introspekce do myslí králů a mocných připomíná popis z knihy 

Moudrosti: 

1 Spravedlivý tehdy s velkou neohrožeností předstoupí před ty, kdo ho sužovali a 

pohrdali jeho úsilím. 2 Při pohledu na něho budou zachváceni hrozným strachem a 

užasnou nad jeho nečekanou spásou. 3 S úzkostným povzdechem si pro sebe kajícně 

řeknou: 4 „To je ten, kdo nám byl kdysi k smíchu jako příklad potupy, nám pošetilým! 

Jeho život jsme považovali za nesmyslný a jeho konec za bezectný. 5 Jak to, že je 

připočten k Božím synům a že jeho úděl je mezi svatými? 6 Zbloudili jsme z cesty 

pravdy, světlo spravedlnosti nám nezasvítilo, slunce nám nevzešlo. 7 Naplno jsme se 

vydali po stezkách nepravosti a záhuby, neschůdnými pustinami jsme se plahočili a 

cestu Hospodinovu nepoznali. (Mdr 5,1–7) 

V reakci na povstání shromáždění spravedlivých se začnou králové a mocní klanět 

a pokořovat a vkládat svou naději do Syna člověka, který milostivě zachránil 

spravedlivé a vyvolené. Ve vv. 7c a 8a je možno vidět dokončení eschatologického 

zvratu osudů: všichni vyvolení povstanou v jeho přítomnosti (v. 7) ←→ všichni 

králové a mocní padnou na své tváře v jeho přítomnosti (v. 8). Tito ještě nedávno 

pyšní a mocní králové nyní úpěnlivě prosí o milost Syna člověka.595 Avšak „doba 

milosti“ již dávno skončila (viz 50,4). Verš 10 začíná odporovací spojkou a 

 

594 Viz Nickelsburg, 1 Enoch 2, 263–264. 

595 Nickelsburg, 1 Enoch 2, 265. 
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vyjadřuje zamítavý postoj Pána duchů. Toto odmítnutí stojí v kontrastu k reakci 

Pána duchů na úpěnlivé prosby a modlitby utiskovaných spravedlivých v rukou 

králů a mocných v kap. 47.596 Zde Pán duchů vyděsí/zažene krále a mocné, takže 

se spěchem utečou z jeho přítomnosti. Definitivní prohru králů a mocných 

ilustruje zmínka o tom, že jejich tváře naplnila hanba a temnota, čímž se naplňuje 

další eschatologické proroctví (46,6). Hanba v tváři může značit jak stud (viz Jr 

51,51), tak pokoření v důsledku prohry soudní pře (Iz 41,11–13; 44,9–11).597 

Temnota v PH označuje místo zatracení králů a mocných a také protiklad 

k soteriologické metafoře světla (46,6; 62,10; 63,6.11; viz §5.1.1.). Dalším krokem, 

který Pán duchů vůči králům a mocným učiní, je, že je vydá do rukou trestajících 

andělů. Sloveso መጠወ maṭṭawa překládá mj. i ř. παραδίδωμι, což je technický 

termín pro Ježíšovo vydání v pašijním příběhu.598 Andělé pověření trestáním se 

jako samostatná skupina andělů objevují i jinde v PH (53,3; 56,1; 66,1) a také 

v dalších židovských textech z období druhého chrámu, např. v 1QS iv 12; CD ii 

6. Řetězy pro krále a mocné si trestající andělé již připravili, o čemž se rozsáhle 

píše v 53,3–54,2. Toto trestání budou králové a mocní zažívat společně s padlými 

anděly, pro které připravili stejné řetězy.599 Důvodem pro toto vydání je útisk, 

který působili spravedlivým a vyvoleným. Zde se jim tedy konečně dostává odplata 

za pronásledování a utlačování spravedlivých. A jak se dozvídáme z v. 12, toto vše 

se děje před očima radostných spravedlivých a vyvolených, pro které je utrpení 

králů a mocných „podívaná“ (viz 48,9). Obraz Božího vykonání trestu se zde 

 

596 Chialà, Libro delle parabole, 260. 

597 Black, Book of Enoch, 236; Nickelsburg, 1 Enoch 2, 266. 

598 Viz Ceslas Spicq, „παραδίδωμι,“ in TLNT, 3:13–24, zde 21. 

599 Dillmann, Das Buch Henoch, 198. 
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ilustruje pomocí meče zpitého krví, jenž se objevuje popisech Božího soudu v Iz 

34,5–6 nebo Jr 46,10 (viz i 1QM xii 12).600 

c. Konečná odměna pro spravedlivé (62,13–16) 

13 A spravedliví a vyvolení budou spaseni v ten den a tváře hříšníků a nespravedlivých 

již neuvidí. 14 A Pán duchů nad nimi bude pobývat a s tím Synem člověka budou jíst 

a budou uléhat a vstávat na věky věků. 15 A povstanou spravedliví a vyvolení ze země 

a přestanou pokořovat svou tvář a obléknou si roucho slávy. 16 A tohle bude vaše 

roucho, roucho života, od Pána duchů. A vaše roucha se neobnosí a vaše sláva 

nepomine v přítomnosti Pána duchů. (62,13–16) 

Poté co budou králové a mocní vydáni andělům k trestu, se dostane konečně 

finálního naplnění zaslíbení i spravedlivým a vyvoleným v podobě spasení. Jak jim 

bylo zaslíbeno v 48,7, konečně se dočkají vysvobození z tohoto „věku 

nespravedlnosti“ a Syn člověka jako soudce se skutečně stane mstitelem jejich 

života. Od tohoto momentu již neuvidí tváře hříšníků a nespravedlivých. Bylo jim 

umožněno zhlédnout na tento soud, aby měli jistotu, že odsouzení trestu 

neuniknou a ničím se nezachrání (48,8), avšak již více nemusí hledět na tváře 

svých mučitelů. Nyní jsou v centru dění spravedliví a vyvolení. Odteď bude Pán 

duchů pobývat nad nimi a se Synem člověka budou jíst a uléhat na věky věků. 

Tento obraz evokuje nebeské příbytky, které Henoch viděl na počátku prvního 

podobenství: „A na tom místě moje oči viděly Vyvoleného … a viděl jsem jeho 

příbytek pod křídly Pána duchů … na tom místě jsem toužil pobývat“ (39,6.7.8). 

Tak jako v úvodu viděl Henoch příbytky Vyvoleného/Syna člověka pod křídly Pána 

duchů, tak nyní pod Pánem duchů budou pobývat i spravedliví a vyvolení 

v přítomnosti Vyvoleného/Syna člověka. Zaslíbení Božího spolubytí 

v eschatologické době se objevuje jak v prorocké, tak apokalyptické literatuře (Iz 

60,19–20; Ez 37,27; Za 2,14–15; Sof 3,15–17; 11Q19 xxix 7–8; lix 11–13; Zj 20,3–

 

600 Black, Book of Enoch, 236. 
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4). Fráze „budou jíst a uléhat“ značí na jedné straně věčný každodenní společný 

život601 a na straně druhé odkazuje k eschatologickému zabezpečení pozůstatku 

Izraele z proroka Sofonjáše: „Pozůstatek Izraele se již nebude dopouštět bezpráví 

a mluvit lživě, v jejich ústech se nenajde jazyk lstivý. Budou se pást a odpočívat 

 a nikdo je nevyplaší“ (3,13).602 Spravedlivé tedy čeká věčné spolubytí (ירעו ורבצו)

s Pánem duchů a věčný mesiášský banket (viz i 60,7–10). Dále se o spravedlivých 

a vyvolených říká, že (1) povstanou ze země, (2) přestanou se pokořovat a (3) 

obléknou si roucho slávy. První dvě činnosti stojí v kontrastu – spravedliví 

povstanou a nebudou se již více pokořovat.603 Inspiraci pro tento popis našel autor 

PH nejspíše opět v Izajášovi, jak ukazuje Nickelsburg:604  

1 Probuď se, probuď, oděj se silou, Sijóne, oděj se svými skvostnými rouchy, 

Jeruzaléme, město svaté, neboť už nikdy do tebe nevstoupí neobřezanec a nečistý. 2 

Setřes prach a povstaň, usídli se, Jeruzaléme, rozraz pouta na své šíji, zajatá dcero 

sijónská. (Iz 52,1–2) 

V etiopském překladu se sloveso ነሥአ naśˀa, které se objevuje i zde v 1Hen 62,15, 

objevuje jak v případě úvodního zvolání „probuď se, probuď“, tak v případě 

imperativu „povstaň“. Je možné, že autor PH tímto povstáním myslel i něco více 

než jenom kontrast k pokoření. Je možné, že zde naráží na vzkříšení. Stejné 

sloveso ነሥአ naśˀa se totiž užívá na ostatních místech PH pro vzkříšení (51,1; 

61,5).605 V souvislosti s obléknutím roucha slávy by pak toto vzkříšení mohlo 

vycházet z popisu Da 12,2–3. Avšak pokud očekáváme od PH určitou konzistenci 

v eschatologii, mělo nastat vzkříšení spravedlivých před soudem, jak to naznačují 

oba texty popisující vzkříšení (51,1–5; 61,1–5). Spíše se domnívám, že u roucha 

 

601 Nickelsburg, 1 Enoch 2, 267. 

602 Black, Book of Enoch, 236. 

603 Dillmann, Das Buch Henoch, 198. 

604 Nickelsburg, 1 Enoch 2, 267. 

605 Viz Black, Book of Enoch, 237; Nickelsburg, 1 Enoch 2, 267. 
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slávy a roucha života (v. 16) se může jednat o anticipovanou transformaci 

v nebeské bytosti. Tomu by naznačoval jak popis věčného života v přítomnosti 

Pána duchů a Syna člověka, jenž odpovídá tomu, co Henoch viděl v nebesích, tak 

proleptické označování spravedlivých jako svatých a také opakované asociování 

jejich věčného života se světlem, resp. jejich budoucího vzhled s vyzařováním 

světla (tak především 38,4; viz §2.4.6.).606 Jak označení za svaté, tak vzhled 

připomínající světlo jsou na jiných místech v PH vyhrazeny andělům. Koncept 

roucha života, jež se neobnosí, nepochybně odkazuje k metafoře věčného života 

ve slávě (srov. 4Ezd 2,35.45; 2K 5,3–5; Zj 3,4.5.18; 4,4.6.11; 7.9.13.14).607 Proměna 

v nebeskou bytost jako finální stav vzkříšeného je široce doložená jak v raně 

židovské, tak křesťanské literatuře.608  

d. Vyznání králů a mocných a konečný rozsudek (63,1–12) 

V poslední scéně se pohled ještě jednou upírá na osud králů a mocných, kteří trpí 

v rukou trestajících andělů. Nyní se už nedožadují milosti, ale prosí tyto anděly, 

aby jim alespoň na malou chvíli dopřáli odpočinku od bolestivých muk, jež 

zažívají. Této kapitole dominují tři promluvy králů a mocných (vv. 2–4; 5–9; 10), 

v nichž převládá téma jejich zpovědi, vyznání hříchů a uznání suverénní vlády 

Pána duchů. Tyto promluvy působí spíše jako sebezpytování a sypání si popela na 

hlavu. V kontextu PH je jejich funkce samozřejmě v završení rozsudku, kdy poté, 

 

606 Jak ukazuje Carla Sulzbach, předpokladem pro pobyt lidských bytostí v nebeských sférách je 

jejich přizpůsobení kvalitám nebes. Carla Sulzbach, „When going on a Heavenly Journey, Travel 

Light and Dress Appropriately,“ JSP 19/3 (2010), 163–193; Viz i Dimant, „The Book of Parables,“ 

152–155; Himmelfarb, Ascent to Heaven, 60. 

607 Charles, Book of Enoch, 125; Black, Book of Enoch, 237. 

608 K tomu viz David Cielontko, „Vzkříšení v raném judaismu v kontextu dobových představ o 

posmrtné existenci“ in P. Pokorný (ed.), Biblické kořeny evropské kultury (Praha: Karolinum, 

vyjde). 
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co králové a mocní také prohlédli a rozeznali pravdivé uspořádání vztahů ve světě, 

sami uznávají spravedlnost Boží, jeho soudu, vlastní hříšnost a neoprávněné 

spoléhání na vlastní moc místo na moc Boží.  

V první z těchto promluv chválí Pána duchů jako Pána všeho toho, o čem se 

domnívali, že mají ve své moci:  

2 Pochválen buď Pán duchů a Pán králů a Pán mocných a Pán bohatých a Pán slávy a 

Pán moudrosti. 3 Tvoje moc září ve všech tajemstvích po všechna pokolení a tvoje 

sláva je na věky věků … 4 nyní již víme, že máme oslavovat a chválit Pána králů a toho, 

který vládne nad všemi králi. (63,2–4).  

Králové a mocní tedy vyznávají, že Bůh je Pánem nade vším, včetně jich samých. 

V další promluvě uznávají, že dokud mohli, nečinili toto vyznání a neoslavovali 

jméno Pána duchů, ale „naše naděje byla v žezlu našeho království a v naší slávě“ 

(v. 7; srov. 48,4). Podobné doznání je i v jejich třetí promluvě: „Naše duše jsou 

plny nespravedlivě nabytého bohatství, a to nás nezastaví od sestoupení do ohňů 

krutého podsvětí“ (v. 10). Moc a bohatství, na něž králové spoléhali, je 

nezachránily a také jim nijak nepomohou od sestupu do podsvětí – světlo navěky 

zmizelo z jejich přítomnosti a temnota je jejich věčným příbytkem (v. 6). Celá 

scéna končí rozsudkem Pána duchů: „toto je to nařízení609 a to odsouzení610 

mocných a králů a vyvýšených a těch, kteří okupují zemi v přítomnosti Pána 

duchů“ (63,12). Po tomto rozsudku soud končí a osud králů a mocných je zpečetěn 

a převrácení osudů je u konce. Králové a mocní nejenže jsou vyhlazeni, ale ještě 

předtím stihli být poslední svědkové Boží spravedlnosti a jeho spravedlivého 

 

609 ሥርዓቱ śərˁātu od ሥርዐት śərˁat „nařízení, řád, pravidlo, příkaz, vyhláška, zákon, předpis, řád“ 

(Leslau, Concise Dictionary, 50), přičemž zájmenný sufix 3. os. sg. zde může být ve významu 

určitého členu (viz Leslau, Concise Dictionary, 1). 

610 ወኵነኔሁ kʷənanehu od ኵነኒ kʷənane „rozsudek, prosit, usvědčit, odsoudit, ovládat, mučit, trestat“ 

(Leslau, Concise Dictionary, 155). Zájmenný sufix 3. os. sg. zde nejspíše nabývá stejného významu 

jak u předchozího slova. 
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převrácení osudů. Naposled se PH k tomuto výsledku soudu dostávají v sumáři 

celého eschatologického zvratu osudů v 69,26–29. 

 

5.4. Shrnutí řešení problému 

Eschatologický zvrat osudů jakožto hlavní téma PH představuje na první pohled 

vcelku snadný koncept řešení. Na jedné straně stojí zcela bezmocní utiskovaní a 

pronásledovaní. Na straně druhé stojí mocní tohoto světa, kteří mají bohatství, 

moc i sílu a působí neporazitelně. Situace, kdy ti, kdo jsou věrní Bohu, trpí v rukou 

pyšných a arogantních popíračů Boha, si žádá řešení, a to PH nabízí. Přestože toto 

řešení bychom mohli shrnout jednou větou, autor PH si dal důkladně záležet, aby 

zaslíbený zvrat osudů nepůsobil jako planý slib, ale jako velice promyšlený odvěký 

Boží plán, v němž kulminuje mnoho prorockých předpovědí a zaslíbení a celá 

strategie realizace tohoto plánu je dobře promyšlená. Ti, kdo jsou Bohu věrní a 

zcela bezmocní, jsou napříč PH označováni jako spravedliví, vyvolení či svatí, což 

jsou všechno pojmenování, jež konotují Boží ochranu i záchranu.  

Podle PH Bůh již při stvoření světa provedl rozdělení mezi světlem a tmou, dvěma 

kosmickými protipóly, jež mají své zastoupení mezi lidmi. Přitom Bůh posiluje 

duchy spravedlivých ve jménu své vlastní spravedlnosti a zároveň neumožňuje 

zlým andělským mocnostem zasahovat do jejich životů. Tento kosmický 

dualismus v PH má pomoci vysvětlit současnou situaci útisku. Zlo hříšných králů 

a mocných není výsledkem Boží absence nebo bezmoci, nýbrž jeho původ je 

v Božím stvoření. Tito utiskovatelé nepřerostli Bohu přes hlavu, ale jednoduše 

jsou reprezentací tmy, kterou Bůh na počátku stvořil a stanovil jí hranice.  

Protože od stvoření existovala tma, Bůh musel mít také od stvoření plán, jak 

s reprezentaty této tmy naložit. Proto si již od stvoření světa Bůh vyvolil jméno 

mesiášské postavy, vyvoleného a spravedlivého Syna člověka, který se 
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v posledních dnech stane mstitelem spravedlivých a vyvolených a zajistí nápravu 

spravedlnosti.  

Garanci jak Boží moci, tak spravedlivého soudu pak ilustruje, jak se Bůh 

v pradávnych dobách „za dnů Jeredových“ vypořádal se vzpourou andělů/strážců, 

kteří svými hříchy přivedli zlo na lidi a naučili lidi hřešit. Mimo jiného tito padlí 

andělé naučili lidi řemeslům, pomocí nichž nyní králové a mocní utiskují 

spravedlivé a vyvolené. Bůh tyto hříšné anděle vydal do rukou trestajících andělů, 

kteří jim způsobují utrpení v hořícím údolí až do dne posledního soudu. A přesně 

to, co v dávných dobách potopy postihlo tyto anděly, se nyní připravuje pro krále 

a mocné. 

Součástí Henochových pradávných vidění je i působivá scéna, kterou Henoch vidí 

ve vzdálené bouducnosti, v níž se pronásledování, utlačovaní a zabíjení spravedliví 

a vyvolení úpěnlivě modlí a prosí Pána duchů o pomoc. Nepochybně se v tomto 

pradávném vidění nacházejí utlačování adresáti PH ve svých současných nesnázích 

a zdánlivě beznadějném volání o pomoc. Autor PH však ukazuje, že právě v reakci 

na jejich útisk Bůh povolává „v tuto hodinu“ svého vyvoleného mesiáše, aby se ujal 

své role.  

Konkrétní eschatologické dění se pak ilustruje koláží drobných scén, proroctví a 

předpovědí eschatologických událostí a nakonec i posledního soudu. Tyto krátké 

texty opakovaně podtrhují podstatu Božího plánu, jíž je eschatologické převrácení 

osudů hříšných králů, a spravedlivých a vyvolených. Boží vyvolený mesiáš je zde 

představován jako naplnění různých zaslíbení, která v období druhého chrámu 

byla čtena jako zaslíbení mesiášská – tento Boží nástroj je Synem člověka z Da 7, 

žezlem z Izraele z proroctví v Nu 24,17, proutkem z pařezu Jišajova z Iz 11, 

Hospodinovým pomazaným ze Ž 2 a také Hospodinovým služebníkem z Iz 42 a 

49. On zajistí, že se naplní mnoho zaslíbení, jež byla dána Izraeli nebo pozůstatku 

Izraele v prorockých knihách, utiskovaným spravedlivým a vyvoleným, ale také 
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kajícníkům z pohanů. On si povolá také vyvolené z mrtvých, již budou vzkříšeni, 

a on zaručí spásu ve jménu Pána duchů všem spravedlivým a vyvoleným. On také 

zajistí, že se králové a mocní nebudou mít čeho chytit na posledním soudu, 

protože všechny zdroje jejich bohatství a síly se před ním rozplynou jako vosk před 

ohněm. Na posledním soudu, kterému bude také předsedat, se králové a mocní 

nebudou moci „vykoupit“ svou mocí ani silou. Naopak, všechna nespravedlnost a 

planá slova na tomto soudu neobstojí, protože Vyvolený/Syn člověka bude soudit 

spravedlivě.  

Konečně monumentální scéna posledního soudu přináší naplnění všech 

předpovědí a proroctví o eschatologickém zvratu osudů. Králové a mocní na tomto 

soudu neobstojí a Bůh s nimi nebude mít žádnou milost, i když se budou 

pokořovat, kát a chválit Pána duchů. Před tváří spravedlivých a vyvolených budou 

vydáni trestajícím andělům k mučení stejným způsobem, jako kdysi byli vydáni 

padlí andělé. Poté spravedliví a vyvolení budou pobývat v přítomnosti Pána duchů 

a jeho mesiáše na věky věků na mesiášském banketu. Budou oděni do roucha slávy 

a života a nejspíše se sami stanou nebeskými bytostmi. Konečně se jim tedy 

dostane slávy a pokoje a již se nebudou muset pokořovat.  

Vidíme tedy, že autor PH při líčení Božího plánu eschatologického zvratu osudů 

myslel na různé detaily, které nepochybně reflektují skutečné obavy adresátů 

v jejich tíživé situaci. V tomto popisu nacházíme desítky aluzí a parafrází 

biblických zaslíbení a proroctví,611 jež dosahují svého vrcholu u klíčové postavy 

celého dění – mesiáše Syna člověka – jenž v sobě propojuje naplnění všech 

představitelných mesiášských zaslíbení.  

 

611 Viz Armin Lange, Biblical Quotations and Allusions in Second Temple Jewish Literature 

(Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2011), 250–251. Ze seznamu, který Lange nabízí, je zřejmé, 

že v PH dominují citace, parafráze a aluze na Izajáše, Žalmy a další zadní proroky.  
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Řešení nesouladu mezi prožívanou realitou útisku a očekávanou realitou 

vycházející ze sdílené sociální reality adresátů, v níž se Bůh zajímá o své vyvolené, 

chrání je a žehná jim, je tedy ve zjevení Božího plánu pomocí Henochových vizí 

„otevřených nebes“. Toto eschatologické vidění je zasazeno do promyšleného 

pletiva a tvoří robustní celek poznání nahlížející na situaci utrpení z pohledu 

Božího plánu i celku kosmu. 

 

5.5. Na podporu přesvědčivosti 

Jak již bylo opakovaně řečeno, teze této práce je, že funkcí PH je nabídnout to, co 

v návazanosti na Bergera a Luckmanna nazývám konstrukcí symbolického světa – 

tedy legitimizaci a znovuzajištění důvěryhodnosti a přesvědčivosti sdíleného 

výkladu světa jistých Židů v období přelomu letopočtu tváří v tvář nesnázím, které 

zažívali. Nejde tedy jenom o představení eschatologie tohoto textu. Domnívám se 

totiž, že i tento eschatologický popis zvratu osudů jenom slouží této konstrukci 

symbolického světa. Jak tvrdí Ricoeur, příběhu lze rozumět jenom z jeho 

„konečného bodu“, jenž je perspektivou, z níž lze celý příběh vnímat jako celek. 

„Rozumět příběhu znamená rozumět tomu, jak a proč sukcese epizod vedla 

k závěru, jenž není předvídatelný, a přece musí být nakonec přijatelný jako to, co 

je ve shodě se shromážděnými epizodami“.612 Vysvětlení jak vztahů jednotlivých 

skupin lidí, tak i hodnocení celých dějin z perspektivy finálního rozuzlení a 

posledního soudu je typické pro apokalyptickou literaturu a především pro tzv. 

historické apokalypsy. 

Jak již bylo řečeno, symbolické světy integrují různé aspekty zkušenosti do 

společného světa významů, čímž pojí předtím nesouvisející fenomény do 

 

612 Paul Ricoeur, Čas a vyprávění I. (Praha: Oikoymenh, 2000), 108. 
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smysluplného celku a vytvářejí nový celek poznání. V případě PH jde o 

propojování vybraných aspektů a událostí z minulosti, přítomnosti a budoucnosti, 

vybraných prvků z řádu pozemského a řádu nebeského, nebo bytostí pozemských 

a nebeských do jednoho příběhu, do společného kompaktního celku vysvětlujícího 

realitu, jež se dotýká konkrétních lidí v konkrétní situaci. Symbolický svět, jejž PH 

vytvářejí, se zcela soustředí právě na tyto své adresáty, na jejich malý svět, který je 

umístěn do středu zájmu. Složitost tohoto symbolického světa svědčí o potřebě 

stále komplikovanější a propracovanější legitimizace sdílené sociální reality. 

Protože je cílem takového symbolického světa zajištění přesvědčivosti a 

důvěryhodnosti, je v PH eschatologický scénář zvratu osudů, v němž autor 

propojil různá zaslíbení z biblických proroctví a nastínil promyšlenou strategii 

posledního soudu, spojen s několika dalšími důležitými motivy, jejichž primární 

funkcí je právě přispět k zajištění této důvěryhodnosti. Všechny tyto motivy jsem 

již v předcházejících kapitolách zmínil, proto zde jenom v krátkosti připomenu 

jejich roli v rámci PH. 

 

5.5.1. Henoch jako garant pravdivosti poznání  

Popisu henochovského diskursu jsem se důkladně věnoval již výše (§2.3.) a proto 

nyní jenom zopakuji podstatné. Tím, že autor PH zvolil Henocha za hlavní 

postavu svého díla, příjemce nebeských vidění a tím i pseudo-autora této 

kompozice, vtáhl tento text do rozsáhlého henochovského diskursu, jenž se 

vytvořil v období judaismu druhého chrámu. Jak jsem ukázal, robustnost tohoto 

diskursu v sobě nese především silný nárok důvěryhodnosti poznání, jež Henoch 

prostředkuje, a záruku pravosti jeho zjevení. Od počátku tohoto diskursu je 

Henoch prezentován především jako velice autoritativní postava z pradávných dob 

před potopou, jež sdílela nadstandardní vztah s nebeskou sférou a Bohem. To, že 

jeho vidění jsou zasazena do pradějin, tedy do období před potopou, neakcentuje 
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jenom propastný časový odstup od doby adresátů a skutečnost, že Bůh myslel na 

své utiskované spravedlivé už na počátku věků, ale jde tu také o situování textu do 

esoterické minulosti, kdy se rodily civilizace a bohové zjevovali nejrozmanitější 

formy poznání v příbězích kultur Předního východu. Jde o esoterickou dobu, kdy 

Henoch jako první poznal taje písařského řemesla, matematiky, pohybů hvězd a 

planet a samozřejmě i budoucnosti. Nejde tedy jenom o časovou propast, ale i o 

kulturní diskurs; jde o minulost, v níž jsou již garantovány počátky židovské 

identity. Rozšířenost henochovské literatury a její recepce jak v judaismu, tak 

křesťanství napovídá, že tento diskurs byl dobře známý a srozumitelný.613  

V PH se však s postavou Henocha pojí kromě vizionářské role i role mesiášská. 

Jak jsem ukázal v §5.1.2., v PH je to Henoch, jehož jméno bylo již před stvořením 

jmenováno a tím předurčeno k tomu, aby se stal oním mesiášským vyvoleným 

Synem člověka, který v budoucnu přinese vykoupení a pomstu spravedlivých a 

vyvolených. Ten, jehož činnost Henoch ve svých viděních viděl, je on sám po 

proměnění v nebeskou bytost v rámci 4. fáze svého života. Tím autor PH 

propojuje důvěryhodnost Henocha jako vizionáře s naplněním eschatologického 

zvratu osudů, jež tato vidění odhalují. Garantem obou je tedy tentýž – Henoch. 

S Henochem a jeho přesvědčivostí v PH vše stojí i padá. Explicitně se to objevuje 

v úplném závěru, kde je v 71,15 Henochovi zvěstován pokoj (ሰላመ salāma // שלם) 

ve jménu budoucího věku (tj. eschatonu), ze kterého tento pokoj pochází již od 

stvoření světa. Od stvoření světa tedy bylo zřejmé, že skrze Henocha a jeho 

eschatologickou mesiášskou roli bude zaručen věčný pokoj. A podíl na tomto 

pokoji je zaslíben všem, kteří na něj spoléhají a kráčí jeho cestou: 

 

613 Viz Reeves – Reed, Enoch from Antiquity to the Middle Ages; Annette Y. Reed, Fallen Angels 

and the History of Judaism and Christianity. The Reception of Enochic Literature (Oxford: Oxford 

University Press, 2005). 
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16 A všichni budou kráčet po tvé cestě, protože spravedlnost tě nikdy neopustí; 

s tebou budou jejich příbytky a s tebou bude jejich podíl a od tebe již nebudou 

odděleni na věky věků. 17 A takhle budou po nespočet dní s tím Synem člověka a 

pokoj bude pro spravedlivé a cesta pravdy pro spravedlivé ve jménu Pána duchů na 

věky věků. (71,16–17) 

S důvěryhodností Henocha je tedy spojena i veškerá naděje, protože vše, co je 

spravedlivým a vyvoleným zaslíbeno, je naplněno jenom „s ním“. 

 

5.5.2. Astronomické a meteorologické tradice 

 Funkci těchto tradic jsem také již naznačil výše (§5.3.4.a). Jak jsem již řekl, 

domnívám se, že tyto tradice jsou další prvkem komplexní konstrukce reality, jež 

propojuje různé podoby zkušenosti a přesvědčení. V rámci PH jsou vize popisující 

pohyby nebeských těles včetně popisu fungování meteorologických jevů součástí 

stejných Henochových vizí jako eschatologické vize. Užívá se pro ně stejný jazyk 

„skrytých věcí“ a jejich popis je zcela provázán s eschatologickými vizemi.614 Popis 

nebeských těles v těchto textech je jednoduchý a odpovídá zkušenosti běžných lidí 

– slunce, měsíc či hvězdy se pohybují pravidelně po nebeské obloze. Avšak v PH 

se říká, že tyto dráhy ustanovil Bůh pomocí mocné přísahy a tato nebeská tělesa 

zavázal, aby se po nich pohybovala (69,15–25). A tato tělesa věrně poslouchají 

Boha a každý den zachovávají svou věrnost a kráčí svou ustanovenou cestou (41–

43). Stejné pozorování možno učinit ohledně meteorologických jevů (viz 44; 59; 

60,11–22). Nepochybně se touto myšlenkou autor PH inspiroval v Knize strážců: 

2,1 Pohleďte na všechno stvoření – sledujte nebeská díla, jak se neodchylují od svých 

drah a nebeská světla, jež každé vychází a zachází podle svého řádu v ustanovený čas; 

a objevují se přesně v stanovená období a neporušují ustanovený řád. 2 Sledujte zemi 

a pohleďte na všechna díla, která se na ní dějí od počátku až do konce, že nic se na 

 

614 Viz Villiers, „Revealing the Secrets,“ 56–60; David W. Suter, „Māšal in the Similitudes of Enoch“ 

JBL 100/2 (1981), 193–212, především 202–208. 
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zemi nemění, ale všechna díla Boží jsou vám dokladem. 3 Sledujte znamení léta a 

zimy. Pohleďte na znamení zimy, když celá země je naplněná vodou a jak nad ní stojí 

oblaka, rosa a déšť. 3,1 Pohleďte a sledujte, jak všechny stromy vypadají mrtvě a jejich 

listí je opadané, až na čtrnáct stromů, jimž listí neopadá, nýbrž nechávají si staré, až 

dokud nepřijde nové po dvou nebo třech letech. 4,1 Sledujte znamení léta, jak slunce 

spaluje a sálá a hledáte jeho úkryt a stín před jeho přítomností, a země hoří sálajícím 

teplem a nemůžete stoupat na prach země ani kamení pro ten žár. … 5,2 Pohleďte na 

všechna tato díla a rozumějte, že ten, který žije po všechny věky tato díla učinil pro 

vás. 2 A jeho díla pokračují rok za rokem a ony pokračují kvůli němu a jeho díla se 

neodchylují, ale plní jeho slovo. (1Hen 2,1–5,2) 

Na základě sledování přírodních jevů je tedy možno porozumět něčemu z Božího 

řádu stvoření. Tyto texty v PH pak nabízejí „odhalení skrytých věcí“ o fungování 

tohoto řádu přírody. Pokud Boží řád funguje a nebeské a meteorologické jevy 

svědčí o každodenní věrnosti celého stvoření tomuto řádu – vytvořenému skrze 

mocnou přísahu –, pak také to další, co bylo Henochovi zjeveno, musí být 

pravdivé. I kdyby všechno dění na zemi a prožívaný útisk svědčil o tom, že Boží 

řád přestal platit, sledování řádu přírody – s „odborným výkladem“ zjeveným 

Henochovi – je svědectvím o opaku. 

 

5.5.3. Uchování knih Henochových vidění 

I poslednímu zde zmiňovanému motivu jsem se již obšírněji věnoval výše  

(§1.3.1.). Domnívám se, že příběhy o předávání knih Henochových vidění sloužily 

v literatuře druhého chrámu k legitimizaci těchto vidění a dosvědčovaly „cestu 

těchto knih“ napříč tisíciletími. Jak jsem již ukázal, tato tradice se zdá být rozšířená 

a je doložena ve vícero textech. V PH se dozvídáme z úst Noemových, že právě 

jemu dal Henoch vysvětlení všech tajemství v knize podobenství (68,1). Noe jako 

Bohem vyvolený přeživší celosvětové potopy je nepochybně nejdůležitějším 

článkem takového řetězce. Pokud by se Henochova kniha nedostala do 

Noemových rukou, určitě by skončila ve vodách potopy. Další dějiny tradování se 
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již v PH neřeší, avšak objevují se v jiných židovských textech z období druhého 

chrámu, což svědčí o zájmu starověkých autorů o legitimizaci pseudepigrafních 

textů. 
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ZÁVĚR  

 

Tuto práci jsem rozdělil na dvě hlavní části. V první části nazvané prolegomena 

jsem se kriticky věnoval důležitým předpokladům práce s PH. Vzhledem k tomu, 

že PH se nedochovala ve svém původním jazyce, ale dokonce až v překladu 

překladu, bylo nutné se důkladně zabývat dějinami textu sbírky 1Hen, v jejichž 

kontextu se nám PH dochovala. Na základě přehledu etiopské, řecké a aramejské 

verze dochovaných částí 1Hen jsem se pokusil naznačit míru spolehlivosti 

dochovaného textu. Dále jsem se věnoval otázce redakce dochovaného textu PH. 

Zde jsem kriticky analyzoval sekce PH, které buď jednoznačně působí druhotně 

(noemovské sekce), anebo jsou za druhotné považovány v akademické diskusi. Na 

jedné straně jsem se snažil prokázat, že části 39,1–2 a kap. 70–71, které jsou podle 

některých badatelů sekundární, jsou logickou součástí PH, a na straně druhé jsem 

ukázal, že přestože jsou noemovské sekce sekundární redakcí, jejich obsah má 

tradiční souvislost s henochovskou literaturou a jejich role v dochované verzi PH 

je srozumitelná. Zároveň jsem ukázal, že část 67,4–67,13 již předpokládá text 

obsahující noemovské části a jeho vznik lze datovat do období před úmrtím krále 

Heroda. Proto se domnívám, že přestože je text PH kompozitní, jeho dochovaná 

textově-kriticky rekonstruovatelná podoba do značné míry odpovídá starověké 

podobě tohoto textu. V další části jsem se zabýval dobou vzniku PH. Na základě 

přehodnocení argumentů, jež se v diskusi o datování PH opakovaně objevují, a 

také některých nových argumentů jsem dospěl k závěru, že konsensuální datování 

do doby na přelomu letopočtu je nejpravděpodobnější. Následně jsem ukázal, že 

období vlády Heroda Velikého je vhodným kontextem pro vznik PH. Tyto 

podkapitoly především sloužily ke stanovení limitů pro kritickou práci 

s dochovaným textem PH a k jeho historickému zasazení. Každá z těchto 

podkapitol končí shrnutím diskuse. V druhé kapitole jsem se soustředil na 
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literární aspekty PH a nastínil jsem pracovní strukturu textu a uvedl přehled 

jednotlivých postav, které v PH vystupují. Kromě toho jsem nastínil velice důležité 

pojetí času v PH, jež strukturuje vnitřní logiku textu, a také jsem popsal roli 

henochovského diskursu v období druhého chrámu a s tím související roli 

pseudepigrafního autorství v PH. Ve třetí kapitole jsem se věnoval současnému 

kontextu studia PH a po stručném přehledu tendencí v dějinách bádání jsem 

pojednal otázku metodologie této práce, především provázání literárního žánru 

apokalypsy s teoretickým rámcem vycházejícím ze sociálního konstruktivismu. 

Domnívám se, že rozlišení mezi implicitní sdílenou sociální realitou a explicitním 

konstruktem symbolického světa jako komplexní podoby legitimizace 

zabezpečující znovuzajištění souladu mezi očekávaným řádem vtěleným v sociální 

realitě a prožívaným neřádem běžného života je užitečným rámcem pro lepší 

prozumění záměru autora PH a také užitečným uchopením funkce „otevření 

nebes“ v rámci apokalyptického žánru s ohledem na text PH. Z tohoto 

teoretického rámce mj. vyplývá, že klíčovým zájmem autora bylo předložit pokud 

možno co nejpřesvědčivejší a nejdůvěryhodnější soubor vědění o skutečnosti.  

V druhé části práci jsem se proto soustředil na to, abych exegeticky prokázal na 

jednotlivých perikopách způsob, jakým autor PH zkonstruoval zmíněný 

komplexní symbolicky svět, tedy legitimizaci a znovuzajištění důvěryhodnosti a 

přesvědčivosti sdíleného výkladu světa jistých Židů v období na přelomu 

letopočtu. Situace útisku, pronásledování, vykořisťování a snad i vraždění stojí 

v ostrém kontrastu k očekáváné ochraně a požehnání od Pána duchů. Situace je 

ještě temnější, když hříšní utlačovatelé jsou zdánlivě neohrozitelní ve své pozici 

moci a bohatství. Jak také již bylo řečeno, symbolické světy integrují různé aspekty 

zkušenosti do společného světa významů, čímž pojí dosud zdánlivě nesouvisející 

fenomény do smysluplného celku, čímž přeznačují význam jak jednotlivostí, tak i 

celku. V případě PH jsem ukázal, jak autor PH umně propojil minulost, 

přítomnost a budoucnost (z perspektivy adresátů) i věci pozemské s věcmi 
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nebeskými do jednoho uceleného celku skutečnosti, v jehož středu stojí právě 

zmiňovaná utiskovaná komunita. Symbolický svět, jejž PH vytvářejí, se zcela 

soustředí právě na své adresáty a na jejich problémy. Řešení těchto jejich problémů 

„zjevené“ prostřednictvím Henocha se postupně odhaluje v podobě 

eschatologického zvratu osudů v druhém a třetím podobenství.  Tento plán, jenž 

jsem shrnul v §5.4, je těžištěm poselství PH, a jako takový je protkán motivy a 

strategiemi k zajištění plausibility jeho poznání, jež má zaznít adresátům jako 

jednoznačné zaslíbení naděje a ujištění o Boží starostlivosti a péči. V rámci 

jednotlivých Henochových vizí o eschatologických událostech se opakovaně 

objevují motivy a obrazy vycházející z prorockých zaslíbení Písem o 

vykupitelských a mesiášských postavách, jež se všechny naplní v postavě Božího 

vyvoleného Syna člověka. Podobně se má vyplnit i zaslíbení obnovy Božího lidu 

Izraele a jeho věrného pozůstatku z prorocké literatury. Přestože toto jednoznačné 

ujištění pochází z úplného závěru tohoto poselství – tj. z vyústění posledního 

soudu –, rozsáhlé popisy eschatologických proroctví a příprav tohoto soudu svědčí 

o snaze zajistit důvěryhodnost tohoto scénaře mnoha různými způsoby. 

Na závěr bych ještě zmínil, že trochu podivný literární styl PH snad může souviset 

s přítomností některých prvků, jejichž funkce mohla mít svoji roli při předčítání 

textu se záměrem vyvolání určitého efektu u posluchačů. PH začínají výzvou ke 

„slyšení“ (37,2) a únavné množství repetic obsahujících jenom drobné náznaky 

„vývoje děje“ či ještě častější zvolání typu „požehnaný buď Pán duchů na věky 

věků“ i jiné podoby liturgických vsuvek lze snad chápat právě jako aspekty, jejichž 

funkce souvisí s přednesem textu. Když Henoch vidí nebeskou scénu chválících 

andělů, okamžitě reprodukuje jejich slova chvály a jak jsem naznačil při výkladu 

k 61,1–13, nelze přehlédnout mohutnost a teatrálnost, s jakou je tato nebeská 

scéna vyobrazena. Kromě rozměru „slyšení“ zde přednes může sloužit také 

k podnícení vizuální imaginace posluchačů. Přestože by rozvinutí takové 
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argumentace mohlo být přínosné i zajímavé, domnívám se, že bychom se tak 

dostali na ještě hypotetičtější rovinu, než v případě předložené literární analýzy. 
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