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Anotace 

Práce se zabývá strukturou Ţalmu 104 a rozdílnými variantami jeho dělení v podáních 

různých autorů. Kromě toho je zaměřena i na komparaci překladů vybraných míst, jeţ 

se týkají ţivého stvoření. Zaměřuje se i na překladové varianty vybraných hebrejských, 

řeckých a latinských názvů zvířat do češtiny (kozoroţec, daman). Kromě toho 

porovnává Ţalm 104 s egyptským Achnatonovým Chvalozpěvem na Slunce 

i s podobnými texty Starého zákona, jeţ se zaměřují na stvoření. Ve Starém zákoně jde 

především o porovnání se zprávou o stvoření v Gn 1, dále s některými dalšími 

tzv. stvořitelskými ţalmy (Ţ 8, Ţ 19 a Ţ 146) a s kapitolami Jb 38-41. Kromě mnoha 

tematických podobností v uspořádání těchto textů jsou v práci zmíněny také významné 

rozdíly v jejich ţánrech. Zatímco Ţalm 104 je chválou v osobním vztahu člověk – Bůh, 

zpráva o stvoření v Gn 1 je neosobním vyprávěním o Bohu a v případě Jb 38-41 jde 

o napomínající řeč Boha k člověku. Při hlubším zamyšlení nad Ţalmem 104 

a srovnávanými texty včetně dalších, které zde nebyly podrobně rozebírány, se jeví jako 

nápadná souvislost Ţalmu 104 se zprávou o potopě v Gn 7-9 a se stvořitelskými mýty 

z Mezopotámie. Práce se dále věnuje otázce mýtického, metaforického a reálně 

zoologického pojetí ţivých tvorů v ţalmech. V této souvislosti se podrobněji zabývá 

livjátanem, lvem a čápem. Ţalm 104 umoţňuje nacházet vztah k Bohu modernímu 

člověku, který se zajímá o přírodu. 
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livjátan, lev, čáp 



4 

 

Summary 

Faith inspired by living creation according to Psalm 104, Bless the LORD, O my 

soul! 

This work is concerned with the structure of Psalm 104, in various ways partition of 

Psalm´s motives by various authors. It is aimed at analyzing of translations of selected 

parts, which are concerned with living creation. is concerned with variants of translation 

of some Hebrew (Greek and Latin) terms of animals (ibex, daman) in Czech. It 

compares the Psalm 104 with Egyptian Hymn to the Sun and other similar creation texts 

in the Old Testament. In the Old Testament is among the texts at first creation´s report 

in Gn 1, others creations Psalms (Ps 8, Ps 19 and Ps 146) and 38-41 chapter of Job. 

Through many thematic similarities and disimilarities in ideas, it looks like very 

significant differences in the form of the texts presentations. While Psalm 104 is 

a praise of God in personal relationship to the God, the report of creation in Gn 1 is 

unpersonal story abote the God and in case of Jb 38-41 is a preaching speech of God to 

man. At more deeply meditation over the Psalm 104 and other similar texts, which arn´t 

ment in more detail, is noticeable similarity of Psalm 104  with the report of the Flood 

in Gn 7-9 and analogical ancient myths in Mesopotamia. Also, this work is interested in 

a question of mythical, metaphorical and realy zoological concept of animals in psalms. 

In this context is more detail interested in Leviathan, lion and stork. Psalm 104 does 

able a modern men interested in natur to find relationship to God. 

 

 

Keywords 

Psalm 104, creation, Hymn to the Sun, myth, metaphor, zoology, ibex, daman, 

Leviathan, lion, stork. 
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Žalm 104
1
 

DOBROŘEČ, MÁ DUŠE, HOSPODINU!  

 

1 Dobrořeč, má duše, Hospodinu!  

Hospodine, Bože můj, jsi neskonale velký,  

oděl ses velebnou důstojností. 

2  Halíš se světlem jak pláštěm,  

rozpínáš nebesa jako stanovou plachtu. 

3  Mezi vodami si kleneš síně,  

z mračen si vůz činíš  

vznášíš se na perutích větru. 

4  Z vichrů si činíš své posly,  

z ohnivých plamenů sluhy. 

5  Zemi jsi založil na pilířích,  

aby se nehnula navěky a navždy. 

6  Propastnou tůň jsi přikryl jako šatem.  

Nad horami stály vody; 

7  pohrozils a na útěk se daly,  

rozutekly se před tvým hromovým hlasem. 

8  Když vystoupila horstva, klesly do údolí,  

do míst, která jsi jim určil. 

9  Mez, kterou jsi stanovil, už nepřekročí,  

nepřikryjí znovu zemi. 

 

10  Prameny vysíláš do potoků,  

které mezi horami se vinou. 

11  Napájejí veškerou zvěř polí,  

divocí osli tu hasí žízeň. 

12  Při nich přebývá nebeské ptactvo,  

ozývá se v ratolestech. 

 

13  Ze svých síní zavlažuješ hory,  

země se sytí ovocem tvého díla. 

14  Dáváš růst trávě pro dobytek  

i rostlinám, aby je pěstoval člověk,  

a tak si ze země dobýval chléb. 

15  Dáváš víno pro radost lidskému srdci,  

až se tvář leskne víc než olej;  

chléb dodá lidskému srdci síly. 

16  Hospodinovy stromy se sytí vláhou,  

libanónské cedry, které on zasadil. 

17  A tam hnízdí ptactvo,  

                                                 
1
 Český ekumenický překlad, 1995 
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na cypřiších má domov čáp. 

18  Horské štíty patří kozorožcům,  

skaliska jsou útočištěm pro damany. 

19  Učinil jsi měsíc k určování času,  

slunce ví, kdy k západu se schýlit. 

20  Přivádíš tmu, noc se snese,  

celý les se hemží zvěří; 

21  lvíčata řvou po kořisti,  

na Bohu se dožadují stravy. 

22  Slunce vychází a stahují se,  

v doupatech se ukládají k odpočinku. 

23  Člověk vyjde za svou prací  

a koná službu až do večera. 

 

24  Jak nesčetná jsou tvá díla, Hospodine!  

Všechno jsi učinil moudře;  

země je plná tvých tvorů. 

25  Tu je veliké a širé moře:  

hemží se v něm nespočetných živočichů  

maličkých i velkých, 

26  plují po něm lodě.  

Vytvořil jsi livjátana, aby v něm dováděl. 

 

27  A to vše s nadějí vzhlíží k tobě,  

že jim dáš v pravý čas pokrm; 

28  rozdáváš jim a oni si berou,  

otevřeš ruku a nasytí se dobrým. 

29  Skryješ-li tvář, propadají děsu,  

odejmeš-li jejich ducha, hynou,  

v prach se navracejí. 

30  Sesíláš-li svého ducha, jsou stvořeni znovu,  

a tak obnovuješ tvářnost země. 

31  Hospodinova sláva potrvá věčně!  

Hospodin se bude radovat ze svého díla. 

32  Shlédne na zemi a ta se třese,  

dotkne se hor a kouří se z nich. 

33  Budu zpívat Hospodinu po celý svůj život,  

svému Bohu zpívat žalmy, dokud budu. 

34  Kéž mu je příjemné moje přemítání!  

Hospodin je moje radost. 

35  Kéž hříšníci vymizí ze země,  

kéž svévolníci nejsou!  

Dobrořeč, má duše, Hospodinu!  

 

Haleluja.  
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1. Úvod 

1.1. Osobní motivace 

Uţ od dětství mne zajímala příroda, zvláště její ţivá sloţka, konkrétně především 

ptáci. Současně jsem vyrůstal ve věřící rodině, kde bylo zvykem pravidelně číst Bibli 

a modlit se. Tak se Bible i příroda staly přirozenou součástí mého ţivota. Vnímání Bible 

jako Boţího slova se pro mne stalo nejbliţší právě v oddílech, kde se objevují přírodní 

motivy, které souzní s mým přirozeným zájmem o okolní svět přírody.  

1.2. Bližší vymezení tématu 

Zajímám se především o divokou přírodu (ţivé stvoření), která existuje nezávisle 

na člověku. Současně si uvědomuji, ţe pojem nezávislost je v mnoha ohledech relativní. 

Člověk svou činností ovlivňuje v současné době celou biosféru: vzduchem a vodou se 

do světa šíří zplodiny průmyslu a přírodu ovlivňují i další negativní, ale i pozitivní 

důsledky lidského jednání. Krajina je změněna staletími lidského působení. I zdánlivě 

přírodní louka vznikla lidskou činností a mnohé druhy zvířat se konkrétně v našich 

krajích rozšířily právě proto, ţe jim člověk vytvořil vhodné biotopy.  

Za divokou přírodu (ţivé stvoření) povaţuji tu část přírody, jeţ není bezprostředně 

závislá na člověku. Můţe být ovlivněna jeho činností, ale přesto si udrţuje jistou 

nezávislost. Nepatří sem tedy domácí zvířata, která jsou kaţdodenně závislá na přímé 

péči člověka. Z tohoto důvodu mne nezajímají ty pasáţe v ţalmu, které mluví 

o domácích zvířatech. Zajímá mne však divoký osel, který hasí ţízeň u potoků
2,

 čáp, 

který hnízdí na cypřiších v nepřístupných horách
3
, ale i vrabec s vlaštovkou, kteří 

ukládají svá mláďata u Hospodinových oltářů v chrámě
4
, paradoxně právě v lidském 

díle, do kterého nemůţe vstoupit kaţdý člověk. 

Starý zákon mluví na mnoha místech o přírodě obecně, ale najdeme zde i zmínky 

o konkrétních druzích rostlin a ţivočichů. Pochopitelně nejsou formulovány řečí 

dnešních učebnic zoologie, odborných přírodovědeckých pojednání nebo na přírodu 

zaměřené populární literatury. Přírodní motivy se v textech prolínají s motivy 

                                                 
2
 Viz Ţ 104,11. 

3
 Viz Ţ 104,17. 

4
 Viz Ţ 84,4. 
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pojednávajícími o člověku a Bohu a nelze je od sebe úplně oddělit. Přesto nalezneme ve 

Starém zákoně oddíly či kapitoly, v nichţ se přírodní motivy objevují častěji. Do této 

kategorie patří právě i Ţalm 104, který se tak stal východiskem mého přemýšlení o víře 

inspirované ţivým stvořením.  

V následujících kapitolách se zamýšlím nad motivy Ţalmu 104 a to do značné 

míry formou porovnávání úvah a interpretací autorů, kteří se tímto ţalmem zabývali v 

minulosti. Zaměřil jsem se i na širší biblické souvislosti mezi tímto textem a  jinými na 

přírodu zaměřenými texty a nevyloučil jsem ani texty mimobiblické. Zvláštní pozornost 

věnuji určitým ţivočichům, kteří jsou v ţalmu jmenováni v konkrétních souvislostech a 

krátce a obecně pojednávám i o způsobu, jakým autoři ţalmů o ţivých tvorech referují. 

Zajímají mě i významy hebrejských názvů zvířat a jejich ekvivalenty v řeckém (LXX) a 

latinském textu (V)
5
. 

 

                                                 
5
 Pouţité zkratky pro různá vydání a překlady bible jsou uvedeny v kap. 7. Seznam literatury. 
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2. Charakteristika Žalmu 104 

Ţalm 104 má celkem 35 veršů a jak zdůrazňuje většina autorů, kteří se tímto 

ţalmem zabývali, jeho struktura je obdobná jako u zprávy o stvoření na začátku Bible. 

Srovnání s touto zprávou je tématem samostatné kapitoly.
6
  

Kunický
7
 řadí tento ţalm mezi nejkrásnější díla starozákonní lyriky. Seybold

8
 

zdůrazňuje, ţe ţalm opěvuje stvoření Boţí pod zorným úhlem systému obţivy 

a udrţování světa vodou. Spurgeon
9
  v úvodní poznámce ke komentáři píše, ţe ţalm 

chce dát výraz mnoha hlasům přírody. Celá skladba je podle něj radostná chvála Boha. 

Westermann
10

  ţalmu dává nadpis: Oděl ses velebnou důstojností. Autoři tedy 

zdůrazňují, ţe v ţalmu nejde jen o myšlenky a motivy samotné, ale také o emotivní 

způsob jejich vyjádření. 

V kaţdém případě je Ţalm 104 jedinečnou osobní výpovědí, svědectvím o víře, 

která nachází bohatou inspiraci ve stvoření, ale – jak je zřejmé z kapitol srovnávajících 

ţalm s jinými, tématem podobnými, oddíly – můţeme také uvaţovat o faktu, ţe autor 

ţalmu nacházel inspiraci v textech pocházejících z kultury, v níţ ţil. Ať uţ byl autor 

ovlivněn bezprostředně pouze přírodou nebo také jinými literárními zdroji, jeho 

výpověď nese silné rysy autentického osobního proţitku. Tyto rysy výrazně podtrhuje 

způsob mluvy: ţalmista se obrací bezprostředně k Hospodinu, svému Bohu jako k osobě 

blízké (vztah Já – Ty).  Význam ţalmistova osobního vztahu k Bohu nejlépe dokládá 

zmíněný verš 34, kterým autor sám reflektuje svou výpověď: „Kéţ se mu líbí moje 

myšlenky – Hospodin je přece mojí radostí!“
11

 

Zajímavý postřeh a přístup k výskytu určitých motivů v Ţalmu 104 uvádí 

Brown
12

. Připomíná, ţe v prvních 13 verších není ani slůvko adresované místu člověka 

v řádu stvoření. V dalších verších je lidská bytost uvaţována nejvýše jako spoluobyvatel 

země společně s osly a damany. Autor cituje verše 10-31 a 35 a kurzívou zvýrazňuje 

místa, kde je řeč o zvířatech, podtrţením místa, kde je řeč o lidech. Řeč o zvířatech 

i lidech současně značí kurzívou podtrţeně a tučně. Jeho přístup je zachycen 

                                                 
6
 Viz kap. 4.2. 

7
 Viz str. 305.  

8
 Viz str. 69. 

9
 Viz str. 246. 

10
 Viz str. 244. 

11
   Překlad B21 

12
  Viz str. 158-59 
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v 1. příloze
13

. Z grafického zpracování vyniká názorně, ţe o člověku se mluví v ţalmu 

mnohem méně neţ o zvířatech. Častěji neţ o člověku samotném se mluví o zvířatech a 

lidech současně a to aţ ve verších 24 - 30. 

Podle způsobu vyjádření a uspořádání motivů lze ţalm dělit na několik oddílů, 

případně ještě dále na menší pododdíly. Jak je moţné ţalm strukturovat na jednotlivé 

části je uvedeno názorně ve  2. příloze
14

, která shrnuje 12 ukázek dělení tohoto ţalmu 

včetně mého vlastního návrhu. Z tabulky je patrná shoda většiny autorů na základním 

členění ţalmu do šesti oddílů. Ze všech uvedených autorů se však tohoto základního 

dělení striktně drţí pouze Bogner
15

. Ostatní autoři mají větší či menší odchylky 

především v dalším členění na kratší pododdíly.  

Výjimkou je přístup autorů překladu B21 a Kunického, kteří rozdělují ţalm navíc 

na dvě (B21) nebo tři (Kunický) obsáhlejší části (nadoddíly). Jejich dělení je 

v 2. příloze znázorněno závorkami. Bez dalšího zdůvodnění či nadpisu dělí překlad B21 

ţalm na část I. (1b-23) a II. (24-35a)
16

. Verš 24 skutečně působí jako ohlédnutí ţalmisty 

za dosavadním líčením a je i určitým předznamenáním zbylé části ţalmu. Kunický
17

 při 

svém rozdělení vychází z tématu ţalmu: část I. (1-12) i část II. (13-23) nadepisuje 

stejně: Bůh je stvořitel, část III. (24-35) pak nadepisuje: Bůh je udrţovatel. 

V následujících kapitolách se pro přehlednost drţím základního dělení ţalmu, na kterém 

se shoduje většina autorů. Jemnější členění na další pododdíly spolu s jeho 

zdůvodněním jsou uvedeny v textu, a to včetně zdůvodnění mého návrhu dělení ţalmu. 

Pokud autoři charakterizují oddíl nadpiskem, uvádím jej, aby vynikly různé moţnosti 

vnímání hlavní myšlenky příslušné části ţalmu. Mé vnímání hlavní myšlenky oddílu se 

projevuje v názvu příslušné kapitoly. 

                                                 
13

  Viz 1. příloha – upravené zpracování podle Brownovy metody 
14

  Viz 2. příloha 
15

  Viz str. 184-187 
16

  Verše 1a a 35b tvoří zarámování 
17

 Viz str. 305. 
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2.1. Chvála Hospodina (verše 1-4) 

Podle Kunického
18

  zde Bůh vystupuje jako stvořitel světla a oblohy, Bogner
19

  

mluví o nebi a jevech v ovzduší, Seybold
20

 o vytvoření nebes jako horní komnaty 

stavby na kůlech v pra-vodách.  

Domnívám se, ţe zvláště první verš volá po jemnějším členění, které musí 

odhlédnout od vlastních stvořitelských motivů ţalmu. Povaţuji za důleţité, společně 

s Westermannem
21

 a autory překladu B21, oddělit první část verše 1 jako zarámování 

a svým způsobem i základní charakteristiku celé následující výpovědi ţalmu, která 

zazní jako nosná ozvěna i v závěru ţalmu. Jde o vyjádření osobního vztahu 

k Hospodinu v dobrořečení a chvále
22

. Proto jsem zvolil výzvu k dobrořečení jako 

podtitul své práce. 

Westermann odděluje i druhou část prvního verše od dalšího líčení, zřejmě proto, 

ţe ještě neobsahuje ţádné přírodní motivy a je čistou antropomorfní chválou 

Hospodina. Celý první verš snad z podobných důvodů vydělují zvlášť i Weiser
23

 

a Sedláček
24

. 

 

2.2. Boží moc nad vodami (verše 5-9) 

Podle Bognera
25

 mluví tyto verše o tom, jak Hospodin uspořádal zemi. Kunický
26

 

zde nachází řeč o stvoření moří a země, Seybold
27

 zprávu o vytvoření země jako hornaté 

krajiny a mořské krajiny prostřednictvím omezení vod. Weiser
28

 mluví stručně o zemi.  

Za důleţité povaţuji sdělení v závěru tohoto oddílu: vody, které Hospodin zkrotil, 

uţ nikdy nepřekročí jím vymezené hranice. Tím ţalmista vyznává svou víru v základní 

zabezpečení ţivotního prostředí na zemi pro existenci rozmanitých forem ţivota, jak se 

                                                 
18

 Viz str. 305 
19

 Viz str. 184 
20

 Viz str. 69 
21

 Viz str. 247 
22

 ČEP tuto skutečnost vyjadřuje nadpisem ţalmu. 
23

 Viz str. 666 
24

 Viz str. 812 
25

 Viz str. 185 
26

 Viz str. 305 
27

 Viz str. 69 
28

 Viz str. 667 
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objevují v následujících verších. Domnívám se, ţe je to náboţensky důleţitý předpoklad 

pro následující svobodné vyjádření radosti ze stvoření, z ţivých tvorů. 

 

2.3. Stvoření žije z vody (verše 10-18) 

Na úvod komentáře k této části je vhodné zmínit postřeh Spieckermana
29

, který 

povaţuje za neobvykle kontrastní náhlý přechod od konečného ovládnutí nebezpečných 

vod chaosu ve verši 9 k pokojnému a přátelskému zásobování země a stvoření vodou ve 

verši 10 a dalších. Zcela tu podle něj chybí nějaké líčení boje mezi Hospodinem a silami 

chaosu, ničivými vodami. 

Celkové zaměření této části ţalmu charakterizuje Bogner
30

 nadpiskem 

Zavlaţování země, rostliny a ţivočichové. Weiser
31

 mluví o ţivých věcech na zemi. 

Kunický
32

 zde nachází závěr první delší části ţalmu a začátek druhé části. Mluví jednak 

o zemi zavlaţované řekami, které umoţňují ţivot (verše 10-12) a potom, v začátku 

druhé části, podle něj Bůh vystupuje jako stvořitel rostlinné říše (verše 13-18). Nutno 

namítnout, ţe Kunický zcela ignoruje přítomnost ţivočichů v těchto verších, byť lze 

pochopit jeho důraz jako důsledek skutečnosti, ţe existence zvířat a ptáků je zde líčena 

aţ v druhé řadě, tedy v závislosti na vodách, případně v závislosti na rostlinstvu, 

zatímco dále je existence zvířat líčena v přímé závislosti na Hospodinu.  

Verše 10-12 vyděluje do samostatné části i Seybold, ČEP 75 i 95. Svým členěním 

se k těmto autorům připojuji. Seybold
33

, dle mého soudu výstiţně, odlišuje zásobování 

vodou vytvořené pomocí pramenů a potoků (10-12) od zásobování sráţkami ze 

svrchních vod (13-18), coţ obojí umoţňuje ţivot rostlin a zvířat. Nepřímo tak usvědčuje 

Kunického z nedůslednosti, kdyţ dokazuje, ţe řeč je zde primárně o vodě (potoky, 

déšť), teprve sekundárně o rostlinách a zvířatech, příp. aţ terciárně o zvířatech 

a člověku. 

Autoři překladu B21 přiřazují jako jediní verš 13 k veršům 10-12, snad proto, ţe 

je v něm řeč primárně o vodách, stejně jako ve verších 10-12. Domnívám se, ţe i takové 

                                                 
29

 Viz str. 29 
30

 Viz str. 185 
31

 Viz str. 668 
32

 Viz str. 305 
33

 Viz str. 69 
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rozčlenění má své opodstatnění, ačkoliv verš 13 postrádá v překladu B21 formulační 

provázanost veršů 10-12
34

. Ve stejném překladu je také zdůrazněn předěl mezi verši 15 

a 16, k čemuţ se také přikláním. Verše 13-15 totiţ mluví o lidském světě, kdeţto verše 

16-18 o světě zvířat. Navíc oba oddíly začínají řečí o zavlaţování (resp. sycení), které 

má v prvním případě za následek ţivobytí člověka, v druhém případě jde o ţivot na 

člověku nezávislé přírody s ţivými tvory
35

. 

 

2.4. Každý tvor má svůj čas (verše 19-23) 

Ve vymezení této části je mezi autory největší shoda. Podle Bognera
36

 je zde 

řečeno, ţe nebeská tělesa určují lidem i zvířatům dobu k jednání.  Podle Seybolda
37

 

Hospodin uspořádal nebeská tělesa tak, ţe všechno ţivé přichází ke své obţivě: divoká 

zvířata v noci, člověk ve dne. Weiser
38

 nazývá tuto část Měsíc a Slunce, snad proto, aby 

zdůraznil jejich důleţitou roli při určování času.  

Kunický
39

 jako jediný odlišuje verše 19-20, které dle něho pojednávají o stvoření 

nebeských těles a 21-23, kde se jedná o stvoření zvířat a naposledy člověka. Současně 

veršem 23 končí druhá delší část jeho hrubého dělení.
40

 

 

2.5. Veškerý život závisí na Bohu (verše 24-30) 

Bogner
41

 tuto část nadepisuje I moře s tím, co je v něm, je od Boha. Zdůrazňuje 

tak bezesporu důleţitou myšlenku první poloviny této části ţalmu. Ovšem neméně 

podstatné myšlenky druhé části pomíjí. Většina autorů z důvodu odlišného důrazu 

odděluje verše 24-26 a 27-30.  

                                                 
34

 Viz podrobněji v kapitole 3.1. 
35

 Viz podrobněji v kapitole 3.2. 
36

 Viz str. 186 
37

 Viz str. 69 
38

 Viz str. 668 
39

 Viz str. 305 
40

 Verše 20-22 podrobněji pojednány v kapitole 3.3. 
41

 Viz str. 186 
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Seybold
42

 píše, ţe samotný zbytek pra-vod tj. moře je obţiveno a obsahuje velká i 

malá mořská zvířata (a lodě), livjátana, mořského draka především, kterého Bůh stvořil 

pro vlastní potěšení, „aby si s ním hrál“
43

. Tak je všechno smysluplně zařízeno, panuje 

řád stvoření. Fungování systému závisí jen na Hospodinu, proto se závěrečná modlitba 

(27-30) obrací přímo na stvořitele s prosbou, aby tento svět nadále udrţoval při ţivotě. 

Jedno závisí na druhém, všechno ale nakonec záleţí na tom, ţe Bůh neodvolává svého 

ducha, který všechno udrţuje naţivu. Text podle Seybolda svou strukturou reprezentuje 

děkovnou skladbu.  

Weiser
44

 dává veršům 24-26 nadpis Moře a veršům 27-30 nadpis Bůh ochránce 

ţivota. Vyjadřuje tak, co zde povaţuje za hlavní myšlenky. 

Westermann
45

 navíc zvlášť pojednává o verších 27-28 a 29-30. Je zřejmé, ţe tyto 

verše tvoří komplementární dvojice a rozdělení jejich komplementaritu zdůrazňuje. 

V první dvojici jde o ţádání a dávání potravy, v druhé dvojici o odjímání a navracení 

ducha. 

Podle Kunického
46

 začíná veršem 24 třetí, poslední část celého ţalmu, kterou 

nadepisuje slovy Bůh je zachovatel, který ţiví všecko tvorstvo (24-28) a zachovává je 

na zemi (29-30). Dopouští se tak stejné nepřesnosti jako Bogner (viz výše) s tím 

rozdílem, ţe zdůrazňuje pouze myšlenky z druhé části oddílu.  

ČSP přiřazuje verš 27 k veršům 24-26 takţe vzniká dojem, ţe slovy „ti všichni“ 

jsou míněni pouze mořští tvorové uvedení v bezprostředně předcházejícím verši. Snad 

měla být tímto přiřazením vyjádřena souvislost s veršem 24, kde se mluví o tom, ţe 

země je plná Boţích tvorů. Dle mého názoru vede uvedení tohoto verše většinou autorů 

na začátek dalšího odstavce jednoznačněji k zahrnutí všech v celém ţalmu od počátku 

jmenovaných tvorů do tohoto výroku. 

                                                 
42

 Viz str. 69 
43

 Verše 24-26 viz samostatné pojednání v kap. 3.4. 
44

 Viz str. 669-70 
45

 Viz str. 250-251 
46

 Viz str. 305 
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2.6. Hospodinova sláva potrvá na věky (verše 31-35) 

Naprostá většina autorů uvádí tuto část vcelku. Bogner
47

 jí dává název: Tak 

mocného a dobrého Boha ať chválí spravedliví, zlé ať stihne trest! Zdůrazňuje tím 

ovšem jediný verš, který spíše vybočuje z celkového tónu ţalmu, jenţ je velkou 

chválou, nikoliv svoláváním Boţího hněvu na hříšníky.  

Kunický
48

 shrnuje závěr ţalmu tezí: Pánova sláva ať trvá věčně. Tuto 

charakteristiku povaţuji za výstiţnější vzhledem k obsahu předchozích veršů i přáním 

ţalmistovým vysloveným v závěru. ČEP 75, ČSP a B21 z oddílu vydělují verše 31-32. 

Jsem také toho názoru, ţe tyto dva verše obsahují jiné myšlenky neţ vlastní závěr 

ţalmu. Svým obsahem ještě ladí s celkovým tónem ţalmu, kterým je oslava Hospodina 

a jeho stvoření. Další verše jsou explicitně osobní výpovědi ţalmisty.  

Jak jiţ bylo uvedeno výše, druhá část verše 35 je totoţná se samotným začátkem 

ţalmu a tvoří tak zarámování celého díla. Proto se také domnívám, ţe má stát 

samostatně. 

                                                 
47

 Viz str. 187 
48

 Viz str. 305 
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3. Porovnání českých překladů vybraných částí 

Je pochopitelné, ţe překlady biblických textů obecně závisí na určitém 

předporozumění překladatele, na míře znalostí dobového pozadí i volněji na básnickém, 

uměleckém uchopení textu. Nejstarší český překlad, který jsem bral v úvahu v této 

práci, byl překlad kralických (1613), který se drţí většinou přesně hebrejského 

originálu. Jeho nedostatky jsou dány obecně menší znalostí přírodopisných reálií a pro 

dnešní dobu i archaickým jazykem, který pouţívá termíny a slovní spojení, která dnes 

jiţ nejsou běţná a jsou tak dnešnímu čtenáři špatně srozumitelná či místy zcela 

nesrozumitelná.  

V roce 1879 vydal Šebesta
49

 přebásněné ţalmy.  V roce 1901 vyšel překlad 

a výklad ţalmů od Sedláčka. V r. 1969 vydal ţaltář Kunický, 1973 Bogner. V roce 1987 

vyšla revize kralického překladu od Bašuse a Pípala. Za základ této práce celkově 

povaţuji dodnes v praxi stále ještě nejrozšířenější verzi ţalmu podle Českého 

ekumenického překladu
50

, přihlíţím i k původnímu vydání s komentářem
51

. V roce 

2001 vyšly přebásněné ţalmy od Renče.
52

 Konečně v roce 2009 vyšly hned tři překlady 

celé bible: tzv. Bible 21. století
53

, Český studijní překlad
54

 a Jeruzalémská bible. Různé 

překlady vypovídají o tom, jakým způsobem jednotliví překladatelé biblické texty 

vnímali. Proto se domnívám, ţe je přínosné jejich vzájemné porovnání. Na základě 

tohoto srovnání je moţné posoudit, jak překladatelé vychází vstříc čtenáři, ţánru nebo 

významu jednotlivých termínů v originálním textu. 

 Vzhledem k tomu, ţe porovnávání překladů celého ţalmu by bylo příliš obsáhlé, 

soustředím se dále pouze na vybrané oddíly Ţalmu 104, které se týkají zvoleného 

tématu. Klíčem pro jejich výběr jsou společné motivy divoké přírody s konkrétními 

druhy zvířat a ptáků včetně popisu prostředí, ve kterém se vyskytují.  

Z vybraných oddílů také vystupuje vnitřní logické uspořádání ţalmu. První 

vybraný oddíl se zabývá ţivotem u pramenů a potoků v horských údolích (verše 10-12) 

                                                 
49

 Šebestovy přebásněné ţalmy se staly základem i pro 31 v současnosti v církvi zpívaných ţalmů. 

Ţalm 104 je v Evangelickém zpěvníku v další úpravě od S. Radechovské. 
50

  ČEP 95, vydání z roku 1995 
51

  ČEP 75, Překlad s výkladem z roku 1975 
52

 Renč zemřel v roce 1973 a tak je nutno překlad po stránce jazykové vnímat jako překlad z dřívější 
doby. 
53

 B21 
54

 ČSP 
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a logicky navazuje na předcházející verše, kde je dominantním motivem voda. Po 

následujících verších, které líčí ţivot člověka, mluví v dalším vybraném oddíle ţalmista 

o ţivotě ve vysokých horách (verše 16-18) a jiným způsobem se tak vrací do 

geografického prostředí veršů 10-12. Dále pokračuje ţivotem v běţné krajině s lesy 

a poli (verše 20-22). Prostředí odpovídá veršům 14-15, kde se mluví o hospodaření 

člověka a tuto souvislost podporuje i následující verš 23, který noční líčení ţivota zvířat 

uzavírá nástupem člověka do jeho práce.  

Aţ po verši 24, který je určitým zobecněním a současně oddělením první delší 

části ţalmu, následuje popis ţivota na moři (verše 25-26). Tak je implicitně vyjádřena 

skutečnost, ţe pro suchozemce Izraelity bylo moře vţdy něčím vzdáleným, cizím, 

v reálném ţivotě i v myšlení. 

Je zřejmé, ţe vytrţení vybraných veršů ze souvislostí je umělé. Slouţí však ke 

zdůraznění zvoleného pohledu na Ţalm 104, pohledu, který se chce zaměřit na ţivou 

divokou přírodu a její obyvatele nezávisle na člověku. 

 

3.1. Život u pramenů (verše 10-12) 

Tato část ţalmu navazuje na počáteční líčení, které se zabývá neţivými sloţkami 

prostředí (země, voda, hory, moře, obloha, vítr). Bezprostřední návaznost je na verše 5-

9, které se týkají vod, přesněji jejich zkrocení Hospodinem. Vody zkázy se Boţím 

slovem mění ve vody, které slouţí k udrţování ţivota ţivých tvorů, zvířat a ptáků. 

Přírodovědně zajímavý překlad této části Ţalmu 104 uvádí B21: 

10 Ty pouštíš potoky do údolí, aby proudily mezi horami, 

11 všechnu polní zvěř aby napájely, divocí osli aby u nich ţízeň zahnali, 

 12 na jejich březích aby hnízdili ptáci, jejich zpěv aby zněl mezi větvemi. 

Překlad zdůrazňuje vzájemnou závislost jednotlivých sloţek přírody. Na začátku 

je Hospodin, který vypouští potoky do údolí. To se neděje samoúčelně, ale proto, aby 

voda z nich napájela zvěř, aby vytvářela vhodné ţivotní prostředí i pro ptáky. 

Opakované pouţití spojky „aby“ v tomto překladu zdůrazňuje právě onu provázanost 

stvoření, v němţ jedno je závislé na druhém, jedno z druhého vychází a navazuje na 

sebe v dokonalé harmonii.  
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Tímto způsobem je překlad moderní, ekologický. Zdůrazňuje provázanost sloţek 

přírody podobně, jako jsou provázány současnou ekologií, vědním oborem, který dává 

do souvislostí poznatky jednotlivých oborů, v našem případě geografie (hory, údolí), 

hydrologie (potoky), zoologie (zvěř, divocí osli), ornitologie (ptáci), botaniky (větve) 

i etologie (zahánění ţízně, hnízdění, zpěv). 

Pro další kritické zhodnocení uvádím hebrejský text, pracovní překlad a můj 

návrh překladu:  

10) !Wk)Leh;y> ~yrIªh'÷ !yBeî ~yli_x'N>B; ~ynIy"[.m;â x;Leäv;m.h;(   

Ty posílající (vy-, pouštějící) (piel, partic.) prameny do(v) údolí mezi horami 

(aby) kráčely (tekly) (piel) 

Ty jsi ten, který vypouští prameny do údolí, aby tekly mezi horami. 

11) ~a'(m'c. ~yaiär"p. WrßB.v.yI yd"_f' Atåy>x;-lK' Wqv.y:â   

Dávají pít (imp. hif) všemu ţivému jeho (volných) polí, rozbíjejí (tříští, drtí) 

divocí osli ţízeň svou. 

Dávají pít všem jeho polním ţivočichům, divocí osli hasí svou ţízeň. 

12) lAq)-WnT.yI ~yI©ap'[\÷ !yBeîmi !AK+v.yI ~yIm:åV'h;-@A[ ~h,yle[]â  

U(při) nich ptactvo (létavci) těch nebes pobývá (přebývá, sídlí) z (v) (od v) listoví 

(větvoví, ratolesti) dávají hlas (zvuk, tón). 

U potoků sídlí nebeské ptactvo, z vegetace zní hlas. 

 

Ve verši 11 jsou jmenováni divocí osli: ~yaiär"p. (LXX: o;nagroi,, V: onagri). 

Zoologicky jde o poddruh osla asijského (Equus hemionus onager)
55

. To podporuje 

i LXX a V termínem, který se pouţívá i v českém jazyce: onager. Onager je řazen mezi 

poloosly
56

. Byl ochočený v Persii. Vzhledem k tomu, ţe území Palestiny se nachází na 

rozhraní vlivů dvou kontinentů (Afriky a Asie), mohlo by se v původním hebrejském 

textu jednat i o osla afrického (Equus asinus), který se vyskytuje v severní a východní 

Africe. Z něho byl ochočením získán osel domácí (Equus asinus f. domestica). 

Zoologický název domácího osla ukazuje, ţe v případě divokého i domácího osla se 

jedná stále o stejný druh: domácí osel není povaţován ani za samostatný poddruh, ale 

pouze za formu (f.), tedy v zoologické systematice niţší kategorii rozlišení neţ poddruh. 

                                                 
55

 Viz Pípal, str. 133. 
56

 Viz http://server01.zf.jcu.cz/home/katalog/atlasHZ/czech/konezoologie.html 
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Zoologickou odbornou terminologií je tak vyjádřeno, ţe osel domácí má k divokému 

oslu nesrovnatelně blíţ neţ např. domácí koza ke své původní divoké předchůdkyni
57

.         

Kunický ve verši 11 neuvádí divoké osly, ale překládá obecněji: „napájejí všechnu 

divokou zvěř, plachá zvířata z nich hasí svou ţízeň.“
58

 Je zřejmé, ţe v jeho vnímání je 

divoký osel pouze metaforou, obrazným pojmenováním široké skupiny zvířat, která 

nejsou člověkem ochočená, ale jak sám překladatel zdůrazňuje, plachá. Tedy zvířata, 

která mají s člověkem špatnou zkušenost, a kdyţ se dostanou do jeho blízkosti, utíkají. 

Člověk je pro ně stejně nebezpečný jako lev nebo jiná šelma. Bezprostřední souvislost 

se tu jeví s oddílem Job 39,5-8, kde je divoký osel přímo popsán jako plaché zvíře, jak 

upozorňuje i Sedláček
59

.  

Ve verši 12 je slovní spojení nebeské ptactvo: ~yIm:åV'h;-@A[, (LXX - peteina tou/ 

ouvranou/.,, V – volucres caeli). Hebrejský výraz @A[ je odvozen od slovesa vyjadřující 

létání, poletování, třepetání
60

. Důraz je tedy poloţen na typický způsob pohybu většiny 

ptáků – létání. Stejné slovní spojení se opakovaně objevuje ve zprávě o stvoření v Gn 

1,26.28 a 30
61

. Na tomto místě je zřejmá nedůslednost překladu B21, který uvádí ve 

verši 12 pouze termín ptactvo, zatímco v Gn 1 přesně nebeské ptactvo. 

Sedláčkův překlad, který mluví o tom, ţe ptáci „z vnitra skal vydávají hlasy“
62

 

místo z listoví (či ve větvích), jak uvádí ostatní překlady, nepřímo upozorňuje na LXX a 

podle ní i V, které místo hebrejského ~yI©ap'[\÷ !yBeîmi uvádějí evk me,sou tw/n petrw/n,, resp. de 

medio petrarum. Vzhledem k charakteru palestinské krajiny, ve které lze nalézt toky 

tekoucí v zařezaných údolích
63

, v nichţ vegetace tvoří jen úzký pás podél břehu a nad ní 

ční z obou stran skalnaté srázy, lze i tomuto vyjádření rozumět. Ovšem důvod této 

změny v textu je zřejmě nutno hledat v rovině teologické, krajinářský význam je 

druhotný. Důvod změny v LXX a V není ani omyl vzniklý při přepisování
64

. Jde tedy o 

záměrnou změnu. Snad měli tvůrci LXX obavy ze špatného pochopení, protoţe zvuky, 

                                                 
57

 Podrobněji viz kap. 3.2.1. 
58

 Kunický, str. 307 
59

 Viz str. 817, viz téţ kap. 4.4. 
60

 Viz Pípal, str. 117 
61

 Viz kap. 4.2. 
62

 Sedláček, str. 816 
63

 Např. potok Kerít v 1 Kr 17,3, slovní kořen hebrejského názvu potoka tyrIêK. je odvozen od slovesa 

vyjadřující mimo jiné řezat, rozetnout, krájet – viz Pípal, str. 76. 
64

.Hebrejský termín pro skálu, skalní štít je nápadně odlišný od termínu pro listoví: rWc nebo [l;s,. 
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které listoví stromů vydává, bývaly zdrojem věštění
65

. Proto kulisu pro hlasy ptáků 

změnili. 

Šebesta
66

 ve svém přebásnění některé myšlenky přidává, resp. rozvádí. Jednak 

o divokých oslech praví, ţe jsou „jhu nepovolní“, čímţ upozorňuje na jejich 

nepouţitelnost pro hospodářské účely. Dále zdůrazňuje, ţe ptactvo nachází v zavlaţené 

zeleni u vod „místo přátelské“ a následkem této skutečnosti zní jeho zpěv. Opět lze 

dodat, ţe ptáci zpívají jen tehdy, kdyţ se cítí v bezpečí před predátory a ovšem také jen 

tam, kde nacházejí vhodné podmínky k hnízdění. Podle Šebesty má však jejich zpěv 

ještě jiný, hlubší smysl: má zvěstný charakter, vypovídá o Boţí veliké lásce.
67

 

Revize kralického znění od Bašuse a Pípala
68

 vybočuje z běţných překladů 

zdůrazněním neosobní varianty překladu přidáním zájmena „on“ na začátku verše 10. 

To umoţňuje chybějící zájmeno u příslušného participia.
69

 Tento, mezi překlady 

ojedinělý důraz, lze brát jako upozornění, ţe jásavý a radostný tón ţalmu nemusí být 

bezprostředně závislý na přímém oslovení toho, ke kterému se ţalmista obrací. Překlad 

tak inklinuje k méně osobnímu vyjádření, které je blízké i zprávě o stvoření v Gn 1.
70

 

3.2. Život v horách (verše 16-18) 

Mezi verše 10-12 a 16-18 je vloţena část o dobytku, člověku a jeho ţivobytí. Po 

ní opět následuje oddíl, který popisuje jevy z ţivé přírody na člověku nezávislé. Opět 

uvádím hebrejský text s pracovním a navrţeným překladem: 

16) [j'(n" rv<åa] !An©b'l.÷ yzEïr>a:) hw"+hy> yceä[] W[B.f.yIâ  

Sytí se (mají dostatek) stromy Hospodinovy cedry Libanon, které (za)sadil 

Dostatek vláhy mají Hospodinovy stromy, libanonské cedry, které zasadil. 

17) Ht'(yBe ~yviîArB. hd"ªysix]÷ WnNE+q;y> ~yrIåP\ci ~v'â-rv,a] 

Kteří tam ptáci hnízdí (staví hnízda) ( piel) čáp (na) borovice (sosny, fénické 

jalovce, cypřiše) domov (dům, domácnost) jeho 

Tam hnízdí ptáci, na borovici má svůj domov čáp. 

                                                 
65

 Viz např. 2 Sam 5,23nn a heslo strom – Novotný, str. 1000 
66

  Viz str. 210 
67

  „A Páně hojnou lásku zpěvem věstí.“ 
68

  Viz str. 153 
69

  Výraz x;Leäv;m.h lze tedy vztáhnout na 2. os.j.č., oslovení Ty (Boţe) nebo na pasáţe, kde se mluví v 3. 

os. j.č, viz téţ poznámka k tomuto verši t1 v ČSP 
70

  Viz kap. 4.2. 
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18) ~yNI)p;v.l;( hs,îx.m; ~y[iªl's.÷ ~yli_[eY>l; ~yhiboG>h;â ~yrIåh' 

Hory (horstva, pohoří) ty vysoké kozoroţcům osamělé skály (skaliska, skalní 

strţe) úkryt (útočiště) pro ty (těm) damanům 

Vysoké hory patří kozoroţcům, skaliska jsou úkrytem pro damany. 

Na začátku je zde znovu zdůrazněna důleţitost vody, i kdyţ vyjádřená nepřímo 

slovesem znamenajícím sycení: yceä[] W[B.f.yIâ( (začátek verše 16). Závislostí na dostatku 

vláhy tedy začíná jak oddíl pojednávající o člověku (verše 13-15) tak i tento následující 

oddíl o divoké přírodě. Tuto spojitost mezi oddíly zdůrazňuje polovina ze srovnávaných 

překladů pouţitím spojky „i“ ve smyslu také
71

 ve verši 16: „Nasyceno bývá i dříví 

Hospodinovo“
72

.  

Některé překlady zdůrazňují skutečnost, ţe stromy na Libanonu nezasadil člověk, 

ale Hospodin
73

. Libanonské cedry (!An©b'l.÷ yzEïr>a:)) patří Hospodinu a člověk na ně nemá 

ţádné právo, nijak se o jejich růst nezaslouţil. Zdůraznění ovšem nenachází přímou 

oporu v původním textu.  

Oddíl Ţ 104,16-18 celkově pojednává o přírodě hor, tedy nepřístupných místech, 

kam vliv člověka nesahá. Ale hory, stejně jako pole a pastviny, zavlaţuje déšť. Je tu 

rozdíl proti předchozímu oddílu v charakteru vod, které slouţí Hospodinovu ţivému 

stvoření. Tam se jednalo o vody, které vyvěrají z podzemí, zde se jedná o vody, které 

padají shůry. Zatímco v předchozím oddíle byla řeč o údolích mezi horami, nyní je řeč 

o horách samotných, o vysoko poloţených místech. Tato místa mají blíţ k vodám shůry. 

Za tímto tvrzením lze vidět i znalost skutečnosti, ţe na horách více prší, coţ exaktně 

dokládají mnohá hydrometeorologická měření mnoţství sráţek na konkrétních místech 

v závislosti na nadmořské výšce. 

Oddílu opět dominuje myšlenka závislosti vegetace na sráţkách a závislost 

ţivočichů na určitém prostředí. Ptactvo, včetně čápa, je vázáno na stromy, kozoroţci 

a damani na úkryty ve skalách. Za nejzdařilejší překlad z porovnávaných překladů 

tohoto oddílu povaţuji ČEP 95: 

16  Hospodinovy stromy se sytí vláhou, libanónské cedry, které on zasadil. 

17  A tam hnízdí ptactvo, na cypřiších má domov čáp. 

18  Horské štíty patří kozoroţcům, skaliska jsou útočištěm pro damany. 

                                                 
71

  Objevuje se v překladech  kral., Bašus a Pípal, Renč, B21, ČSP 
72

  Překlad kral. 
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Překlad sice nezdůrazňuje souvislost s veršem 13, ale zdůrazňuje Hospodinův 

bezprostřední a na člověku zcela nezávislý vliv na růst stromů v horách. Je zoologicky 

nejpřesnější v překladech názvů ptáků a zvířat. Ve verši 18 mluví Kunický i Renč 

o kamzících a jezevcích, kraličtí (a s nimi Bašus s Pípalem i B21) o kamzících 

a králících, ČEP (i ČSP) o kozoroţcích a damanech. Jeruzalémská bible uvádí kamzíky 

a damany, Bogner kozoroţce a jezevce, Sedláček jeleny a jeţky.  

Překlady názvů zvířat můţeme hodnotit na základě samotného hebrejského 

termínu a jeho obvyklého biblického významu. Ale musíme vzít v úvahu i řecký 

a latinský překlad, LXX a V. Upřesnění pomáhají i známé údaje o geografickém 

rozšíření ţivočichů a jejich nárocích na biotop. Při překladu biblických hebrejských 

názvů zvířat se totiţ metodicky potýkáme se současným odlišným pojetím názvů zvířat 

i rostlin. Současné pojetí vychází z přírodovědné linnéovské systematiky, která dělí 

rostliny a ţivočichy na jednotlivé druhy, rody, čeledi a řády. Tento přístup je 

výdobytkem moderní vědy posledních staletí. Biblické texty jsou v tomto směru 

poplatné době svého vzniku, kdy pouţívání názvů zvířat a rostlin nebylo tak přesné 

a závazné jak je tomu dnes. V následujících dvou kapitolách se tedy pokusím zamyslet 

nad rozdíly v jednotlivých překladech. O čápovi (hd"ªysix), o kterém mluví shodně 

všichni autoři, bude pojednáno ve zvláštní kapitole.
74

 

 

3.2.1. Jelen, kamzík nebo kozorožec? 

Pouţitý hebrejský termín l[ey" (LXX: e;lafoj, V: cervus) v Ţ 104,18 můţe 

teoreticky podle měřítek současné zoologie skrývat více druhů zvířat. Pro správný 

překlad je nutné vzít na pomoc nejprve vlastní okolnosti, v nichţ je zvíře uvedeno. 

V našem případě se jedná o obyvatele horských štítů, tedy vysokohorských poloh, kde 

jsou podmínky tak drsné, ţe prakticky chybí vegetace. Takové prostředí v širším 

regionu kolem Středozemního moře obývají dva typické druhy – kamzík horský 

(Rupicapra rupicapra) a kozoroţec horský (Capra ibex). Jak je zřejmé, tyto dva druhy 

se také nejčastěji objevují v českých překladech.  

Pro bliţší rozlišení je tedy nutno vzít na pomoc zoogeografii, která se zabývá 

zeměpisným rozšířením ţivočichů. I v běţně dostupné populární odborné literatuře lze 

                                                                                                                                               
73

  ČEP – které on zasadil, Renč - jeţ sázel on sám, B21 - které sám vysadil. 
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najít údaje o rozšíření jednotlivých druhů ţivočichů. Bouchner
75

 uvádí v areálu rozšíření 

kamzíka mimo vysokých pohoří Evropy i pohoří v Malé Asii a Kavkaz, tedy oblasti, 

které ovšem leţí za severní hranicí území, kde se odehrávají děje Starého zákona. 

Naproti tomu tentýţ autor
76

 uvádí, ţe se kozoroţec vyskytuje v evropských, afrických 

a asijských horách. Je tedy zřejmé, ţe areál výskytu kozoroţce zasahuje i do oblastí, kde 

se odehrávaly děje popisované ve Starém zákoně. 

Údaje zoogeografie tedy vedou k upřesnění, kterého se drţí i většina moderních 

překladů. Pípal uvádí v hebrejsko-českém slovníku kozoroţce, nikoliv kamzíka.
77

 

V souvislosti s Pípalovým překladem, kde je jako varianta uvedena i divoká koza, je 

vhodné připomenout, ţe hebrejský název kozy domácí, která je příbuznou kozoroţce, je 

jiný: z[e (koza)
78

. Koza domácí (Capra aegagrus hircus) má svůj protějšek, divokou 

kozu, z níţ byla domestikována, v koze bezoárové (Capra aegagrus aegagrus)
79

  

Hebrejský text tedy rozlišuje mezi kozou a kozoroţcem. I kdyţ český název kozoroţec 

etymologicky souvisí s kozou, přeci jen nejde o pouhé rozlišení jiným adjektivem 

přidaným ke stejnému substantivu. Pípalův pojem divoká koza je zoologicky zavádějící, 

protoţe domácí koza není ochočeným kozoroţcem
80

.  

Stejně tak je třeba kriticky hodnotit termín jelen, který pouţívá Sedláček. Bible 

má i pro tento druh svůj hebrejský termín lY"a; jak uvádí i Pípal
81

. V literatuře
82

 se lze 

dočíst, ţe se jelen doposud vyskytuje ostrůvkovitě kromě Evropy a velké části Asie, 

i v severní Africe. Lze tedy předpokládat reálně jeho rozšíření v oblasti Středního 

východu v dobách, kdy vznikaly biblické texty a území bylo více lesnaté, neţ je dnes. 

V souvislosti s popisem prostředí v textu Ţ 104,18 (skalní štíty) je nutno vzít v úvahu, 

ţe jelen je zvíře, které ţije v rozlehlých lesích a není přizpůsobené ţivotu na skalnatých 

vrcholcích hor
83

. Pro uvedení v souvislostech 11. verše Ţalmu 104 se tedy překlad jelen 

nehodí. Nachází však silnou oporu v LXX a V. Současný vědecký název jelena 

                                                                                                                                               
74

 Viz kap. 5.3.1. 
75

 Viz str. 216 
76

 Bouchner, str. 219 
77

 l[ey" divoká koza, kozoroţec, Capra ibex nubiana, Pípal, str. 66 
78

 Viz Pípal, str. 118 
79

 Viz http://cs.wikipedia.org/wiki/Kozy_a_ovce#Rod:_Capra 
80

 Na rozdíl od osla domácího, který je ochočeným divokým oslem – viz kap. 3.1. 
81

 lY"a ; jelen, Cervus elaphus, viz Pípal, str. 17 
82

 Anděra, str. 137 
83

  -dtto- 
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evropského – Cervus elaphus – je sloţený z latinského a řeckého názvu uvedeného 

v tomto verši ve V (cervus) a LXX (e;lafoj). 

Je zřejmé, ţe někteří překladatelé hebrejského textu do češtiny zohledňovali svého 

čtenáře, který kamzíka mohl znát spíše neţ kozoroţce
84

. Extrémem v přiblíţení se 

představivosti českého čtenáře je pak Sedláček, který mluví o jelenech.
85

 Jeho překlad 

však podporují názvy uvedené v LXX a V, které odpovídají současnému vědeckému 

názvu jelena. 

 

3.2.2. Králík, jezevec, ježek nebo daman? 

Společně s kozoroţcem je ve verši 18 jmenován jako obyvatel skal další tvor: !p'v' 

(LXX: coirogru,llioj V: erinaceus). Pípal ve slovníku uvádí damana syrského, 

Procavia syriacus
86

.  

Překlad kralických, ale v jeho revizi i Bašus s Pípalem a nově i B21 zde mluví 

o králících. Králík divoký (Oryctolagus cuniculus) však obývá suché písčité půdy 

v níţinách Evropy a podobné stepní oblasti kolem Středozemního moře
87

. Vyskytuje se 

sice i v Palestině, ale jeho prostředím nejsou skalnatá území, kde si nemůţe hrabat své 

nory. Daman je však svým zjevem velmi podobný králíkovi, coţ vysvětluje důvod 

pouţití tohoto termínu v překladu kralických (a na ně navazujících překladatelů)
88

. 

Jezevec lesní (Meles meles), kterého uvádí Bogner, Kunický a Renč, vyhledává 

zejména lesní zarostlé skalnaté svahy, členitý terén, ve kterém si můţe budovat své 

hluboké nory
89

. Opět tedy není obyvatelem skal samotných. Navíc je Palestina na 

jiţním okraji areálu jeho rozšíření, jedná se o druh s těţištěm výskytu v mírném pásu. 

Vyskytují se však i názvy damana, které mají význam jezevec
90

, coţ je fakt, který 

podporuje uvedení tohoto druhu ve zmíněných překladech. 

                                                 
84

 Zatímco kozoroţec ţije nejblíţ od nás v rakouských Alpách, kamzík obývá nejvyšší části pohoří 

Karpatského oblouku a byl úspěšně vysazen i v Jeseníkách, méně úspěšně i v Krkonoších, viz 
Bouchner, str. 216. 
85

 Jelen je pro české území typický druh, místy hojný, historicky i literárně dobře známý, viz např. 

Bouchner, str. 200. 
86

  Viz Pípal, str. 173. 
87

  Viz Bouchner, str. 60. 
88

  Viz http://cs.wikipedia.org/wiki/Daman_skaln%C3%AD 
89

  Viz Bouchner, str. 184. 
90

  Viz http://cs.wikipedia.org/wiki/Daman_skaln%C3%AD 
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Jeţek východní (Erinaceus concolor) je především druh teplých stepních 

a lesostepních oblastí východní Evropy, ale ţije i v Malé Asii a zasahuje aţ do 

Palestiny, která však leţí na okraji areálu jeho rozšíření
91

. Podstatné však je, ţe skály 

nejsou jeho typickým prostředím výskytu. Jedná se o samotářského nočního tvora, který 

se přes den ukrývá v hromadách listí nebo větví.  

Sedláčkův překlad však má oporu ve vědeckém rodovém názvu jeţka Erinaceus, 

který se shoduje s termínem, který zde uvádí V. Řecký termín coirogru,llioj je v první 

polovině sloţeniny coiroj totoţný s názvem selete, příp. vepře
92

. Je zajímavé, ţe tento 

termín se objevuje i v současném řeckém názvu jeţka
93

. Daman však zjevem skutečně 

připomíná selátko. To je dáno i tím, ţe damani zoologicky nemají nic společného 

s králíky, nýbrţ s kopytnatci. Končetiny mají ukončené nikoliv drápky, ale kopýtky. Na 

základě kosterních a genetických analýz bylo zjištěno, ţe jejich nejbliţšími příbuznými 

jsou (kupodivu) sloni
94

. 

Daman skalní (Procavia capensis) je rozšířen souvisle v Africe na jih od Sahary, 

ale vyskytuje se v izolovaných populacích i severněji, mimo jiné i v Syrii, kde ţije 

poddruh Procavia capensis syriacus, který bývá někdy uváděn i jako samostatný druh 

Procavia syriacus
95

. V této podobě jej uvádí i Pípal ve svém slovníku (viz výše). 

Damani obývají suchá skalnatá území a svým biotopem tedy nejlépe zapadají do 

souvislostí, ve kterých jsou uvedeni v Ţ 104,18. Suchý, skalnatý terén je jejich 

typickým biotopem. Navíc se rádi vyhřívají na skalách a při vyplašení se ukrývají 

v norách a puklinách mezi skalami.  

3.3. Život v zarostlé krajině (verše 20-22) 

Tato část ţalmu je oddělena od předchozí pouze jedním veršem, jehoţ motivem 

jsou slunce a měsíc stvořené proto, aby určovaly čas. Tak tvoří logickou návaznost na 

pojednávaný oddíl. Pro lepší orientaci a moţnost zhodnocení překladů opět uvádím 

hebrejský text s pracovním překladem a mým návrhem překladu: 

 

                                                 
91

  Viz http://cs.wikipedia.org/wiki/Erinaceus_concolor 
92

 Viz Souček, str. 279 
93

 Viz slovník česko-řecký.  
94

 Viz http://cs.wikipedia.org/wiki/Daman_skaln%C3%AD  
95

  dtto 
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20) r[;y")-Aty>x;-lK' fmoªr>ti÷-AB) hl'y>l"+ yhiywIå %v,xoâ-tv,T'(
  

Kladeš (ukládáš, obestíráš) tmu a je (přichází) noc v ní se hemţí (plazí, pobíhají, 

plíţí, plouţí) všechna ţivá jeho křovinaté (zalesněné) krajiny (křovisek, lesů, pralesů, 

sadů, hvozdů) 

Rozprostíráš tmu a přichází noc, během ní zarostlým krajem pobíhají všichni 

ţivočichové.   

21) ~l'(k.a' laeäme vQEßb;l.W @r<J'_l; ~ygIåa]vo ~yrIypiK.h;â  

Ty lvíčata řvoucí po kořisti (úlovku) a poţadovat (dychtit, vymáhat, piel, inf. 

constr.) od (na, po) Boha potravu svou 

Lvíčata řvou po úlovku, od Boha ţádají svou potravu.  

22) !Wc)B'r>yI ~t'ªnOA[m.÷-la,w> !Wp+sea'yE vm,V,h;â xr:äz>T 

Vyjde to slunce, shromaţďují se (jsou sehnáni, uloţeni, nif, nun parag.) a v (do) 

doupat (úkrytů, obydlí) svých se ukládají 

Východ slunce je zaţene zpátky do jejich doupat, kde se ukládají k odpočinku. 

  

ČEP tento oddíl překládá následovně: 

20  Přivádíš tmu, noc se snese, celý les se hemţí zvěří; 

21  lvíčata řvou po kořisti, na Bohu se doţadují stravy. 

22  Slunce vychází a stahují se, v doupatech se ukládají k odpočinku. 

 

Při srovnávání překladů můţe zaujmout různý překlad hned v druhé části verše 

20, kde se mluví o zvěři, která se „hemţí“ (fmr)
96

. Kraličtí a Bašus s Pípalem 

překládají, ţe s počátkem tmy „vybíhají všickni ţivočichové lesní“. Tím zdůrazňují 

jednak skutečnost, ţe zvířata opouštějí své denní úkryty a poukazují i na souvislost se 

závěrem oddílku, kde se mluví o návratu zvířat zpět do doupat při rozednění. Český 

myslivec si zde představí večerní čekanou na posedu na okraji lesa, z něhoţ po setmění 

vychází jeleni, srnci a jiná zvěř na pastvu na louky a pole, na otevřené plochy, na nichţ 

by tato zvířata byla za dne nápadná a zdaleka viditelná.  

                                                 
96

 Pípal, str. 155, uvádí významy: plazit se, plouţit se, plíţit se, pohybovat se sem a tam, být 

pohyblivý, hemţit se, hýbat se. 
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Naproti tomu všechny ostatní překlady se drţí přesněji významu slovesa a mluví 

o tom, ţe les se „hemţí“
97

 nebo „zahemţí“
98

 zvěří., příp. ţe „přebíhá“
99

 lesní zvěř. Tím 

je zdůrazněna skutečnost, ţe les sám je prostředím, ve kterém probíhá bohatý noční 

ţivot. Ovšem uţití překladu hebrejského r[;y: výrazem les je také poněkud zuţující, 

protoţe termín má širší význam.
100

 Z toho důvodu uvádím ve svém překladu obecnější 

slovní spojení zarostlý kraj.  

Někteří autoři vůbec neuvádí výraz les nebo lesní a navíc píší nikoliv o zvěři, ale 

rovnou o „jiných dravých zvířatech“
101

, „kdejaké divoké šelmě“
102

 či „obcházející 

divoké zvěři“
103

. Tímto překladem ovšem zuţují původní hebrejský význam slovního 

spojení r[;y")-Aty>x;-lK a navozují souvislost s následujícím veršem, kde se mluví o lvu. 

Domnívám se také, ţe se tito překladatelé drţí tradiční představy noci jako 

nebezpečného času, ve kterém je člověk v přírodě vystaven ohroţení. Noc je rejdištěm 

dravců a jiných temných sil.  

Lev v podobě lvíčat (~yrIypiK.h;â) v dalším verši je symbolickým zástupcem dravců. 

Termín lae pouţitý zde v souvislosti se lvíčaty můţe mít nejen význam Bůh, ale i vláda, 

nadvláda
104

. Jestliţe se lvíčata obracejí na svého lae  s prosbou o potravu, ztrácejí 

gloriolu vládce zvířat a staví se do jedné řady s ostatním stvořením. Překlad kralických 

„od Boha silného“ v této souvislosti můţeme vnímat jako zdůraznění skutečnosti, ţe 

ačkoliv je lev silné zvíře, přece je Bůh - jeho vládce - silnější. I silný lev je závislý na 

Bohu. Podrobnější pojednání o lvu viz samostatná kapitola
105

. 

Poslední verš 22 oddíl logicky uzavírá motivem východu slunce, které způsobuje, 

ţe se zvířata „stahují“ (!Wp+sea'yE) zpět do svých doupat, úkrytů či brlohů. Pouţitý pasivní 

kmen (nif) opět zdůrazňuje (konkrétně ve vztahu ke lvům jmenovaným v předchozím 

verši) podřízenost nočních zvířat, které i proti jejich vůli denní světlo zaţene zpět do 

doupat. Tuto skutečnost jsem se pokusil vyjádřit ve svém překladu (viz výše).  

                                                 
97

 ČEP, Jeruzalémská bible, ČSP 
98

 B21 
99

 Sedláček 
100

 Pípal, str. 66-67, uvádí: křoví, křoviny, les, prales, hvozd, sad, zalesněný kraj, kamenitá a křovinatá 

krajina. Ve svém překladu jsem pouţil slovní spojení zarostlá krajina. 
101

 Šebesta 
102

 Kunický 
103

 Renč 
104

 Viz Pípal, str. 18. 
105

 Viz kap. 5.2.1. 
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Východ slunce a návrat (stahování se) do doupat ve verši 22 symetricky doplňuje 

příchod tmy a vybíhání ţivočichů ve verši 20. Další verš 23 jiţ mluví o člověku, který 

ráno odchází za svou prací a nahrazuje tak svou denní aktivitou noční aktivitu zvířat.  

 

3.4. Život v moři (verše 24-26) 

Oddíl začíná zvoláním, které reflektuje všechno, co dosud ţalm popisoval. 

Uvádím nejprve hebrejský text s pracovním překladem a mým návrhem textu: 

24) ^n<)y"n>qi #r<a'ªh'÷ ha'îl.m' t'yfi_[' hm'äk.x'B. ~L'Kuâ hw"©hy>) Ÿ^yf,’[]m; WBìr:-hm'( 

Jak mnohá jsou díla tvá (činy tvé) Hospodine všechno jejich v moudrosti jsi učinil 

plná je ta země jmění (majetek) tvého. 

Jak rozmanitá jsou tvá díla, Hospodine, všechno jsi vytvořil moudře, země je plná 

tvého bohatství. 

25) tAl)doG>-~[i tAN©j;q.÷ tAYðx; rP"+s.mi !yaeäw> fm,r<â-~v'( ~yId"ïy"ò bx;çr>W élAdG" ~Y"ïh; hz<Ü  

Toto moře veliké a široké (prostranné, otevřené, téţ Rahab – viz BibleWorks,  

Pípal neuvádí) ruce (duál - obou) tam hemţící (hýbající, pohybující) a ne počet ţivých 

tvorů (ţivočichů) malých (drobných) s velkými 

Tu je veliké a nekonečné moře, hemţí se v něm nesčíslně drobných i velkých 

ţivých tvorů. 

26) AB*-qx,f;(l. T'r>c:ïy"-hz<) !t'ªy"w>li÷ !Wk+Leh;y> tAYænIa\ ~v'â  

Tam lodě plují (jdou, piel nun parag.) livjátan toho jsi vytvořil (perf.) aby dováděl 

(ţertoval, piel) v něm 

Tam plují lodě i livjátan, kterého jsi vytvořil, aby si v něm hrál. 

 

Pro srovnání zde ještě uvádím celý tento oddílek v překladu ČSP
106

: 

   24 Jak mnohá jsou tvá díla, Hospodine! Všechna jsi je moudře učinil. Země je 

plná tvých tvorů. 25 Hle moře, velké a široširé – tam se toho hýbe! Bezpočet ţivočichů 

malých i velikých. 26 Plují tam lodě – i livjátan, kterého jsi vytvořil, aby ses z něj 

radoval.
107

 

 

                                                 
106

 ČSP graficky neodlišuje poezii. 
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Verš 24 v tomto překladu končí konstatováním, ţe země je plná „tvých tvorů“ 

(^n<)y"n>qi). V tomto konstatování se však jednotlivé překlady liší. Podobně jako ČSP 

překládá Kunický, Bašus s Pípalem, Renč a ČEP. Všechny tyto překlady svým 

přístupem zdůrazňují skutečnost, ţe se jedná o ţivé tvory a odkazují tak na převaţující 

motivy předcházejících veršů 11-23. Poněkud ovšem omezují rozsah toho, co je 

Hospodinovým vlastnictvím i samotnou myšlenku vlastnictví obsaţenou v kořeni 

výrazu !y"n>qi108       

Naproti tomu kraličtí, Šebesta a nověji i Jeruzalémská bible mluví o bohatství. 

Svým překladem zahrnují širší oblast neţ jen ţivé tvory a zdůrazňují hodnotu 

(bohatství) Boţího stvoření. Navozují tak i vztah majitel-majetek, kde Bůh je majitel 

majetku, tedy všeho, co na zemi je. Tito překladatelé se drţí nejpřesněji významu 

pouţitého hebrejského termínu.       

Výjimku tvoří překlad B21, který pouţívá slovní spojení „tvých stvoření“. 

Odkazuje tak na podobnost Ţalmu 104 se zprávou o stvoření. Nejde tedy jen o úţas nad 

tím, ţe to všechno kolem je majetek, bohatství, které patří Hospodinu. Ani nejde 

omezeně jen o to, ţe jsou to ţiví tvorové. Rozhodující je, ţe to všechno z ničeho stvořil 

Bůh. Ačkoliv se tento překlad nedrţí věrně původního významu, zdůrazňuje důleţitou 

souvislost. Bohatství ţivých tvorů i neţivých součástí přírody je Boţím majetkem proto, 

ţe on to všechno stvořil. 

Další verš mluví o tomto moři (~Y"ïh; hz<Ü ). Ukazovací zájmeno a určitý člen snad 

odkazují k řeči o hrozivých vodách na začátku ţalmu (verše 6-9). Tyto vody 

reprezentované zde mořem jiţ nejsou nepřátelské a temné síly, ale prostředí, kde pulzuje 

bohatý ţivot.  

Moře se hemţí nespočetnými ţivočichy (tAYðx;). Kraličtí i Šebesta poněkud 

zvláštně uvádějí, ţe v moři „jsou hmyzové nesčíslní, a ţivočichové malí i velcí“. Snad 

vycházeli ze skutečnosti, ţe hmyz se často vyskytuje ve velikém počtu drobných 

jedinců. Snad si můţeme představit něco podobného jako hemţení mravenců 

v mraveništi nebo včel v úlu, nebo můţeme hledat inspiraci v jezírku s hemţením masy 

pulců ţab či v nespočitatelném hejnu rybího potěru na mělčině rybníka. Snad bychom 

                                                                                                                                               
107

 V pozn. t23 ČSP uvádí: Nebo: aby se v něm (v moři) radoval. 

      
108

 Viz Pípal, str. 145: !y"n>q = jmění, koupě, movitý majetek, stáda, zboţí. 
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mohli mluvit o korálových útesech, kde se to hemţí spoustou malých tvorů 

nejrozmanitějších tvarů i barev, nebo o miliónových hejnech sardinek, které měří pár 

centimetrů, ale přece tvoří biomasu, kterou zachytí i radary rybářských lodí.  

Bašus s Pípalem termín „hmyzové“ nahrazují poněkud pejorativním termínem 

„havěť“. Renč básnicky rozvádí, ţe v moři „se to hemţí bezpočtem tvorů, havěti drobné 

i velikých stvůr.“ Řečí o havěti a hlavně slovním spojením „velikých stvůr“ tak vytváří 

myšlenkové předpolí pro řeč o hrůzostrašném levjátanovi v následujícím verši. Většina 

překladů však pouţívá různé varianty slovního spojení „bezpočetné hemţení“ bez 

negativních konotací. 

Přidaná slova hmyz, hmyzové nebo havěť odkazují na LXX (a V), kde se objevuje 

proti hebrejskému textu navíc termín e`rpeta (reptilian). Tyto výrazy však svým 

významem směřují nikoliv do říše hmyzu, ale plazů
109

. Původ překladu termínem hmyz 

nebo havěť tak zůstává autorovi této práce nejasný. 

V posledním verši tohoto oddílu jsou jednak zmíněny lodě (bárky) jako produkt 

lidské činnosti, ale jak jiţ bylo řečeno výše, hned vedle lodě je dle mého názoru 

provokativně uveden i livjátan (!t'ªy"w>li÷). Kraličtí (a Šebesta) překládají velryb, coţ 

dnešnímu čtenáři navozuje myšlenkově neutrální zoologicky klasifikovatelnou 

skutečnost obrovského mořského ţivočicha. Sedláček mluví o „onom draku“, čímţ se 

hlásí k LXX a V (dra,kwn, draco). Kunický, Renč a B21 má leviatana, Bašus s Pípalem i 

Jeruzalémská bible Leviatana. Podrobnější pojednání o tomto mytickém tvoru je 

v samostatné kapitole
110

.  

Uvedení lodě a livjátana vedle sebe ve stejném prostředí moře navozuje otázku po 

ovládnutí moří člověkem, ovládnutí i ve smyslu podrobení si všech ţivočichů mořských 

včetně těch největších. Ovšem zde jsou oba poklidně jmenováni vedle sebe, ani lidský 

výtvor loď ani livjátan nevítězí. Dokonce ani myšlenka vzájemného soupeření zde není 

naznačena. Naopak, líčení směřuje k mírumilovnému souţití člověka i livjátana na moři, 

jak naznačuje závěr verše.  

Livjátan je jednoznačně začleněn do kategorie Boţího stvoření a aby ţalmista 

zdůraznil jak moc jinak se má vztah livjátana k Bohu proti všeobecnému vnímání tohoto 

netvora mezi lidmi, popisuje účel jeho stvoření zcela mírumilovně. Bůh jej stvořil, aby 

                                                 
109

  Reptilia = plazi v odborné zoologické terminologii 
110

  Viz kap. 5.1.1. 
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si v moři hrál
111

, pohrával
112

 nebo dováděl
113

. Poněkud v jiném duchu překládá 

Jeruzalémská bible: „…Leviatan, jehoţ jsi utvořil, aby ses mu smál.“ Snad chtěli 

překladatelé zdůraznit svrchovanost Hospodina jako Stvořitele nad tímto mýtickým 

stvořením, které člověku nahánělo hrůzu a má svůj původ v mýtech, kde bylo 

nebezpečným soupeřem bohů. Obdobně překládá ČSP: „..kterého jsi vytvořil, aby ses 

z něj radoval.“ Oba překlady proti ostatním překladům mění účel, pro který byl livjátan 

stvořen: AB*-qx,f;(l.114. Je otázka, zda se koncový suffix vztahuje k moři nebo livjátanovi 

a infinitivní vazba k livjátanovi nebo k Bohu. Předloţka  B. nemá význam „s“, ale „v, 

na, uvnitř a pod“
115

. Vzhledem k této skutečnosti i vzhledem k tomu, ţe hlavním 

motivem verše je moře, je logičtější infinitivní vazbu nevztahovat k subjektu Bůh, ale 

k livjátanovi a suffix k moři. 

 

3.5. Vyhodnocení srovnání překladů. 

Při porovnávání českých překladů se ukázalo, ţe nestačí pouhé srovnání 

s originálním hebrejským textem, ale ţe je nutné přihlédnout i k překladu řeckému 

(LXX) a latinskému (V). Ukázalo se, ţe někteří autoři (především Sedláček) vycházeli 

z LXX, příp. V, kde se objevují poměrně významné odchylky od hebrejského textu.  

Asi největší odchylku ze zoologického hlediska představuje termín jelen
116

, jehoţ 

současný vědecký druhový název doslovně kopíruje řecký a latinský text
117

. Paradoxně 

pak právě pro překladatele ovládajícího zoologické názvosloví je překlad jelen 

jednoznačný přesto, ţe okolnosti líčení zvířete v Ţalmu 104 jsou v rozporu s nároky na 

ţivotní prostředí tohoto druhu. Podobně je to i s jeţkem
118

, kterého uvádí pouze 

Sedláček.  V tomto případě je vědecký rodový název jeţka shodný s termínem pouţitým 

ve V.  

                                                 
111

  Překlad kral., Bašus a Pípal, Renč, Sedláček, Kunický, B21 
112

  Šebesta 
113

 ČEP 
114

 Jedná se o infinitivní vazbu. Infinitiv se česky nazývá neurčitek, protoţe sám neurčuje čas ani 
osobu. Určení závisí na vztahu k ostatním větným členům a jejich významu.  
115

 Viz Pípal, str. 24. 
116

 Sedláčkův překlad. 
117

 Viz kap. 3.2.1. 
118

 Viz kap. 3.2.2. 
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Podstatnou změnou je dále rozdílné líčení ve verši 12, kde místo listoví uvádí 

LXX a V skály
119

. Tato změna se projevuje pouze v překladu Sedláčka.  

Ve verši 25 LXX i V přidává další termín označující ţivočichy v moři
120

. Tato 

skutečnost ovlivnila překlady kralických, Bašuse s Pípalem, Šebestu, Kunického 

a Renče. 

Většina překladatelů
121

 vycházela z originálního hebrejského textu a v názvosloví 

zvířat se blíţila originálu. Uţ kraličtí např. uvádí v 18. verši kamzíka a nikoliv jelena. 

V pouţití některých termínů se ovšem projevuje i větší lpění na starších překladech či 

případně na básnickém vyjádření, neţ na vlastním významu hebrejského textu. Bašus 

s Pípalem, ale nověji i překladatelé B21 vycházejí z textu Bible kralické, coţ se mimo 

jiné projevilo pouţitím zoologicky nepřesného termínu králík ve verši 18. Renčův 

překlad je záměrně vyhraněně básnický v textu i formě jeho podání, Šebesta pouţívá 

formu volného přebásnění spojeného s výkladem, celkově určeným pro zpěv. 

Básnickou podobu textu respektují i všechny ostatní překlady, vyjma ČSP.  

V kaţdém případě jednotlivé překlady prozrazují, jak jejich autoři vnímají 

biblický text, které myšlenky jsou pro ně důleţité a oslovují je. Tímto způsobem 

pomáhají proniknout do hloubky sdělení Ţalmu 104. V souvislosti se zaměřením této 

práce rozšiřují obzory víry inspirované ţivým stvořením. 

 

                                                 
119

 Viz kap. 3.1. 
120

 Viz kap. 3.4. 
121

  Zjevně s výjimkou Sedláčka, který vychází z V. 
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4. Srovnání Žalmu 104 s jinými texty 

4.1. Žalm 104 a Achnatonův chvalozpěv na Slunce 

Prakticky všichni autoři z doby od druhé poloviny 20. století, pokud se zabývají 

Ţalmem 104, zmiňují jeho souvislost s Achnatonovým
122

 chvalozpěvem na Slunce. 

Tento farao vládl v Egyptě v letech 1364 – 1347 př. Kr.
123

 a proslavil se tím, ţe zavedl 

určitý druh monoteistického náboţenství.   

Lewis
124

 o něm píše, ţe byl duchovní revolucionář. Odmítl polyteismus svého 

otce a brzy roztrhal Egypt na kousky ve svém úsilí pomocí síly zavést uctívání jediného 

boha.
125

 Zavedené kněţstvo důsledně nutil, aby slouţilo novému náboţenství. Zdá se, ţe 

jeho monoteismus byl extrémně jasný a koncepční. Od něho jako od muţe své doby se 

však nedalo očekávat, ţe nebude Boha spojovat se Sluncem. Viditelný sluneční disk 

však pro něj byl podle Lewise pouze manifestací boha. Byl to překvapující skok 

v ostrém kontrastu se zavedeným pohanstvím. Ale pokud je známo, byl to totální 

neúspěch. Echnatonovo náboţenství zemřelo s ním. Zjevně v něm nikdo nepokračoval. 

Dodnes po něm však zůstal chvalozpěv vytesaný v lidové novoegyptštině, kterou 

reformátor povýšil na úřední jazyk. Nápis je, jak píše Lichtheimová
126

 výmluvným 

a úţasným sdělením učení o jediném bohu.  

Většina autorů cituje malé části chvalozpěvu, které jsou podobné určitým veršům 

Ţalmu 104. Z prostudovaných komentářů k ţalmům uvedených v literatuře pouze 

                                                 
122

  Z důvodů případného vyhledávání odkazů na internetu nebo v rejstřících knihoven upozorňuji, ţe 
většina zahraničních autorů jej označuje jako Echnatona, Weiser mluví o Ikhnatonovi. V citacích 

respektuji terminologii autorů. 
123

Seybold, str. 168, Bič  na str. 19 uvádí dobu vlády odlišně: 1372-55. Potok, str. 73 datuje nástup 

Achnatona na trůn 1365, tedy přibliţně shodně se Seyboldem. Vzhledem k zaměření této práce však 

není nutné časové vymezení vlády tohoto faraona dále komentovat. 
124

 Viz str. 73-74. 
125

  Keel na str. 17 popisuje náboţenský rozsah změny: dříve se bůh – Slunce objevoval ve třech 
hlavních podobách: jako Harakti ráno, jako Kepri v poledne a jako Atum večer. Jeho denní cesta 

oblohou byla uskutečňována se skupinou bohů. Obsahovala stále se opakující boj proti prapůvodnímu 

hadu Apopisovi. Při přechodu do noční oblohy byl bůh znázorňován jako  bezpočet jeho pozůstatků 
(tedy hvězd), které zůstávaly. Kaţdá hodina noci znamenala zvláštní období na jeho cestě. Tak byl 

denní rytmus oblohy dramatem s velmi širokým obsazením. V novém učení Atona o slunečním bohu 
to všechno zmizelo. Aton vycházel i zapadal v osamělém majestátu na prázdné obloze. Pouze země je 

zalidněna jeho stvořením, a pouze ono vzývá jeho východ i západ. 
126

  Viz in Hallo, str. 45. 
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Seybold
127

 uvádí chvalozpěv celý. Kompletní text uvádí v neteologické literatuře  

Hallo
128

  a Bakala v časopise Nový Orient
129

. 

Pro důvěryhodné porovnání povaţuji za důleţité znát celý text chvalozpěvu, 

protoţe jedině tak mohou vyniknout spojitosti, které nejsou dány pouhou shodou 

v jednotlivých motivech vytrţených ze souvislostí. Od těchto shod je nicméně dobré 

začít. Nejpodrobněji se jim věnuje Seybold
130

, který upozorňuje na následující shodná 

místa: noční lov šelem (řádek 33nn = verš 20nn), člověk jde ráno za svou prací (řádek 

45 = verš 23), ryby a lodě (řádek 53 nn = verš 25nn), obrat: Kolik jsi toho jen stvořilo 

(řádek 76) = Jak nesčetná jsou tvá díla, Hospodine! (verš 24), téma nebe (řádek 110nn = 

verš 2nn), téma voda (řádek 90-104 – vedlejší motiv = verše 5-30 – hlavní motiv). 

Ukázky z chvalozpěvu jsou uvedeny ve 3. příloze. 

Podle Lewise
131

 je představitelné, ţe myšlenky odvozené od Echnatonova 

systému formovaly část Egyptské moudrosti, ve které byl vychován Mojţíš. Podle něho 

není proč pochybovat o takové moţnosti. Cokoliv bylo pravdivé v Echnatonově 

vyznání, přichází ke kaţdému člověku od Boha. Není ţádný důvod, proč by tradice 

pocházející od Echnatona nemohla být mezi nástroji, kterými Bůh učinil sám sebe 

známým Mojţíšovi. To je sice zajímavá, ale aţ příliš spekulativní teze. Pokud by byla 

oprávněná, zřejmě by bylo třeba pro ni hledat oporu především v knihách Ex, Lv, Nu a 

Dt. Lewis však sám upozorňuje, ţe nemáme ţádný důkaz, ţe se to právě tak stalo. Ani 

nevíme, jak ţivotaschopný mohl být echnatonismus, aby poslouţil tomuto cíli. Jeho 

niternost, jeho spiritualita, kvalita ţivota, z níţ vzešel a která jej povzbuzovala, nám 

uniká. Ve svém tvrzení autor zřejmě vychází ze skutečnosti, ţe Achnaton vládl v Egyptě 

v době předcházející dobu, v níţ se ve Starém zákoně mluví o Mojţíšovi.  

Ţidovský historik a romanopisec Potok
132

, který se zabývá i ţivotem 

Achnatonovým a zmiňuje podobnost Ţalmu 104 s Chvalozpěvem na Slunce, však píše, 

ţe přímá spojitost mezi egyptským a hebrejským textem je málo pravděpodobná
133

. 

Výše uvedený Lewisův názor je tedy nepodloţený a zjednodušující.  

                                                 
127

 Viz str. 163-168. 
128

 Viz str. 45-46. 
129

 Viz Nový Orient 9/86, str. 280-281. 
130

  Viz str. 168-169. 
131

  Viz str. 74. 
132

  Viz str. 73-78. 
133

  Potok, str. 76. 
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Podle Andersona
134

 se v období davidovské monarchie tento chvalozpěv stal 

známým zřejmě mezi učenci a byl upraven na dílo oslavující Hospodina, stvořitele 

a pána slunce. To je opět názor ničím nepodloţený, který vychází pouze z toho, ţe 

v úvodu Ţalmu 104 zaznívá jméno David, které však nelze zúţeně chápat jako jméno 

autora ţalmu nebo doklad doby, ve které ţalm vznikl. Podle Keela
135

 jsou shody 

mnohem pravděpodobněji výsledkem nepřímé podobnosti mezi Egyptskými hymny 

a biblickými ţalmy. Přímá literární závislost je podle něho nepravděpodobná. Nicméně 

tentýţ autor připouští
136

, ţe oba texty mají vzájemný vztah, protoţe vykazují blízké 

náboţenské výpovědi, které jsou silně ovlivněné ţivotem přírody.  

Domnívám se
137

, ţe vztah těchto dvou literárních děl je moţné posuzovat na 

několika rovinách. Ta první, která bývá nejčastěji uváděna, je rovina motivů 

konkrétních výpovědí v jednotlivých částech. V této rovině se pochopitelně objevují 

podobnosti, které přehledně vykazuje Seybold, jak bylo výše uvedeno. Myslím si však, 

ţe shodné myšlenky by zůstaly bez povšimnutí nebýt dalších významných podobností, 

protoţe v chvalozpěvu (i ţalmu) se objevuje mnoho odlišných motivů a shody lze 

povaţovat i za náhodné, resp. za produkt skutečnosti, ţe oba texty vznikly na podobném 

dobovém pozadí v regionech, které se kulturně i přírodně vzájemně ovlivňovaly.  

Důleţité však je zmínit i tematické zaměření, které je oběma textům společné a 

v němţ hraje dominantní roli příroda, ţivé stvoření bez zvláštního vyzdvihování 

člověka a jeho hlavní role mezi ţivými tvory. Ani jeden z textů neobsahuje pasáţe, které 

by člověka nějak nadřazovaly nad ostatní tvory, i kdyţ lidský svět nepřehlíţí. V tomto 

smyslu jsou texty shodně objektivní výpovědí o člověku, který je rovnocennou součástí 

stvoření. 

Důleţitý je také stejný ţánr výpovědi. V obou případech jde o chvalozpěv. 

V obou případech také jde o osobní vztah Já-Ty, i kdyţ můţeme hned namítnout, ţe za 

oním Ty se skrývá v kaţdém textu něco jiného (resp. někdo jiný). Ovšem formálně 

                                                 
134

  Viz str. 32. 
135

  Viz pozn. pod čarou na str. 17. 
136

  Keel, str. 192. 
137

  Bez ohledu na to, zda mezi díly je v otázce vzniku Ţalmu 104 závislost přímá, nepřímá nebo 

vůbec ţádná. 
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jazykově jde v obou případech o osobní vyznání víry, coţ je významný prvek, který 

texty činí blízkými
138

. 

Nepochybně důleţitý je formální monoteismus autora chvalozpěvu i autora ţalmu, 

jenţ je dalším sbliţujícím prvkem. Jakkoliv monoteismus oba autory sbliţuje jako víra 

pouze v jednoho boha (Boha), současně právě v tomto směru je mezi nimi propastný 

rozdíl. Zatímco Bůh ţalmistův zůstává skrytý v pozadí popisovaných jevů, které samy 

o sobě jsou pouze svědectvím o jeho existenci, Achnatonův bůh je vidět
139

. Je to Slunce. 

On se k němu neobrací duchovním, vnitřním zrakem jako ţalmista, ale svýma 

tělesnýma očima. Dívá se na něho tak, jako se i my dnes díváme na Slunce s tím 

rozdílem, ţe to, co vidí, ztotoţňuje s bohem. 

Farao se ve chvalozpěvu obrací přímo na Slunce, které působí na zemi svými 

paprsky
140

. Slunce je tak bohem, paprsky jeho reálným působením, jeho reálnou 

přítomností na zemi. Kdybychom měli podobně hodnotit Ţalm 104, pak Hospodin 

v něm zůstává skrytý
141

 a jeho viditelným projevem v péči o tuto zemi je voda v podobě 

pramenů, potoků, deště, ale i moře
142

.  

Tak se dostáváme k zásadnímu rozdílu mezi oběma díly, na který upozorňuje ve 

svém stručném přehledu jiţ Seybold (viz výše). Zatímco voda je pro Chvalozpěv Slunce 

vedlejší motiv, pro Ţalm 104 je to motiv ústřední, který stojí v pozadí prakticky všech 

pasáţí od verše 3 do verše 27
143

. A zatímco slunce je v Ţalmu 104 zmíněno jen 

dvakrát
144

 bez jakéhokoliv zdůraznění nebo vyzdviţení jeho role, v Chvalozpěvu 

                                                 
138

 Na rozdíl od egyptských výčtů přírodnin dovezených z válečného taţení do Syrie, viz kap. 5.3., 

Keel, str. 49. 
139

  Viz ukázky Chvalozpěvu ve 4. příloze, např.: Krásně vycházíš v záři na nebeském obzoru, ty ţijící 

Slunce, jeţ dáváš ţivot!  
140

  Např.: Jakmile ráno vyjdeš na obzoru, zazáříš, ty denní Slunce. Zaháníš tmu a vysíláš paprsky. Viz 

ukázky Chvalozpěvu ve 4. Příloze.  
141

  Hospodin sice je popisován jako neskonale veliký, odívající se velebnou důstojností a halící se 
světlem jako pláštěm. Světlo, které vidíme, tedy pouze nepřímo dokazuje Boţí přítomnost, viz Ţ 104,1-2. 

142
  Viz Ţ 104,10.13 a 25. 

143
  Vody  ~yIm; jsou v Ţalmu 104 přímo jmenovány 2x , ale 5x jejich podoba (mračno, tůň, pramen, 

potok, moře), a 17x zůstávají jako nevyjádřený podmět věty nebo v podobě zájmena. V Chvalozpěvu 

voda není přímo jmenovaná vůbec.  Její přírodní podoba (řeka, proud) se objevuje pouze 7x, z toho 
ovšem 4x přímo Nil, 5x se vyskytuje jako nevyjádřený podmět nebo zájmeno (většinou Nil 

charakterizovaný činností, která souvisí s vodou). Viz Nový Orient 9/86, str. 280-281. 
144

  Viz Ţ 104,19 a 22. 
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Slunce, jak uţ samotný název napovídá, hraje Slunce ústřední, nejdůleţitější roli
145

. 

Tuto roli ovšem v Ţalmu 104 hraje Hospodin, příp. Bůh
146

.  

Rozdílný důraz na slunce a na vodu dokazuje jeden nápadný rozdíl ve velmi 

všední věci. Na otázku: proč roste tráva? Chvalozpěv Slunce odpovídá: Tvé paprsky 

vyţivují louky, kdyţ vycházíš, zelenají se a rostou
147

. Naproti tomu ţalmista, který se 

nad stejnou věcí také zamýšlí, píše: Ze svých síní zavlaţuješ hory, země se sytí ovocem 

tvého díla. Dáváš růst trávě pro dobytek
148

. Kdyţ pomineme ţalmistovo vloţené 

vyznání neviditelného Boha, důvodem růstu trávy je podle něj déšť.  

Pokud bychom se však nad sdělením obou těchto textů zamysleli ryze biologicky, 

museli bychom dát zapravdu oběma textům. K růstu trávy je zapotřebí voda i sluneční 

světlo. Bez vody tráva uschne. Bez slunečního svitu však nemůţe probíhat fotosyntéza 

a tráva ztratí zelenou barvu a nakonec shnije, i kdyby měla vody dost.  

Proč ţalmista motiv vody tak zdůrazňuje a slunce pomíjí? A proč naopak farao 

motiv vody klade na vedlejší kolej? Domnívám se, ţe odpověď na tuto otázku můţeme 

najít v odlišných přírodních podmínkách Egypta a Palestiny. Zatímco v Egyptě byl 

bohatým zdrojem vody veliký Nil, jeho pravidelné záplavy a zavlaţovací kanály, 

v Palestině byla (a je stále) voda vzácná. Zatímco v Egyptě Slunce působilo blahodárně, 

kdyţ vysoušelo nadbytečné rozlité vody a způsobovalo růst vegetace, v Palestině slunce 

pálí, způsobuje úmorná vedra, spaluje poslední zbytky trav a vede ke vzniku suchopárů 

a pouští. I jinak jásavý popis slunce v Ţ 19,5-7, kde slunce vychází jako ţenich 

z komnaty, končí slovy: a nic se neskryje před jeho ţárem. 

Rozdíly mezi oběma texty se projevují i v odlišném chápání noci. Lewis
149

  

o Achnatonově líčení noci píše, ţe téměř zní tak, ţe noc sama o sobě je nějaký nepřítel 

mimo Boţí vládu. Autor nalézá v této části textu stopu dualismu. Spieckermann
150

 

vysvětluje, ţe je-li podle velkého hymnu Echnatona tmou zahalená země v zajetí smrti 

(takový pohled podporuje i činnost démonických dravých zvířat), Ţalm 104 

neponechává noc mimo Boţí péči: ani slovo o zajetí smrti, nýbrţ slovo o dravých 

                                                 
145

  7x je Slunce jmenováno přímo, ale 78x nepřímo jako nevyjádřený podmět věty nebo v podobě 

zájmena. 
146

 V Ţalmu 104 je 9x uveden hwhy, 2x  ~yhil{a/ a 1x  lae, ale 34x se objevuje nepřímo jako 
nevyjádřený podmět věty nebo v podobě zájmena. 

147
  Viz ukázky Chvalozpěvu ve 3. příloze nebo Bakala, str. 281. 

148
  Ţalm 104,13-14a 

149
  Viz str. 36. 

     
150

   Viz str. 38. 
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zvířatech, jejichţ řev je prosbou o potravu k Bohu! Tma je zbavena své démoničnosti. 

Zatímco v hymnu je východ slunce jako zjevení boha v ostrém kontrastu proti noci, je 

přechod z noci do dne v Ţ 104,22nn plynulý.  Je zprostředkován návratem dravých 

zvířat do jejich úkrytů, které tím ovšem i během dne zůstávají přítomné v jejich 

ţivotním prostoru. Ale den patří člověku a jeho práci, coţ vyjadřuje verš 23. Podobné 

argumenty jako Spieckermann uvádí i Ringgren
151

.  

Na základě uvedených odlišností obou textů lze chápat vyhrocený názor 

Schneidera
152

, který tvrdí, ţe základní výpovědi těchto dvou textů jsou tak z gruntu 

odlišné, ţe nějaké srovnávání působí nepřirozeně a výkladu ţalmu nic nepřispívá ani 

povšimnutí si vzájemných shod. I Seybold
153

 si klade řečnickou otázku: Je myslitelné, 

ţe básník Ţalmu104 viděl Echnatonův hymnus slunce v hrobce v Amarně nebo ho četl 

na nějakém opisu nebo v překladu nebo ho slyšel? A vzápětí si autor odpovídá záporně: 

Asi těţko. 

Naproti tomu Spieckermann
154

 ţalmistovu znalost i vliv Chvalozpěvu Slunce na 

Ţalm 104 neodmítá, ale usuzuje, ţe ţalmista formuluje svou vlastní teologickou pozici 

ne v hlasitém protestu proti své předloze, nýbrţ obezřetnou, přesně promyšlenou volbou 

slov, která brání případnému teologicky mylnému porozumění. 

Z uvedených tezí různých autorů, které jsou často poněkud rozporné, se situace 

jeví tak, ţe vzhledem k chybějícím informacím nelze ovlivnění Ţalmu 104 egyptským 

Chvalozpěvem na Slunce ani zcela vyloučit ani prokázat a jsme odkázáni na pouhé 

porovnání obou děl v podobě, kterou máme dnes k dispozici. 

Vzhledem k zaměření této práce Chvalozpěv na Slunce vyvolává otázku po druhu 

či obsahu víry inspirované ţivým stvořením. Ţivé stvoření je schopno inspirovat víru, 

která ovšem nakonec můţe skončit jen u tohoto stvoření samotného. Domnívám se, ţe 

takováto víra se dodnes ve světě objevuje tam, kde vztah k ţivému stvoření vede 

k uctívání např. Matky Země, Gaji apod. Ţalmista však ukazuje, ţe nic z toho, co si 

člověk můţe představit, co je schopen pochopit, spočítat, změřit, popsat, zváţit, 

vyfotografovat nebo nafilmovat, nic z toho není hodno stát se Bohem, který má být 

                                                 
151

  Viz str. 122. 
152

  Viz str. 31-32. 
153

  Viz str. 155. 
154

  Viz str. 48. 
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vzýván a uctíván. Všechno to, přes veškerou nádheru a úţasnou harmonii, zůstává „jen 

prstem“, který ukazuje na svého Stvořitele. 

 

4.2. Žalm 104 a Genesis 1 

Jestliţe se pokusíme nalézt v Bibli text, který by měl na první pohled nejvíce 

společného s Ţalmem 104, pak je to bezesporu zpráva o stvoření na samém začátku 

bible v Gn 1. Na tuto skutečnost upozorňují prakticky všichni vykladači, ale liší se 

mírou, v jaké povaţují text Ţalmu 104 závislý na textu zprávy o stvoření v Gn 1. Shoda 

obou textů je bezesporu dána shodným tématem – zaměřením na stvoření v nejširším 

slova smyslu. Ovšem lze nalézt i zásadní odlišnosti, jak bude zmíněno dále.  

Weiser
155

 přirovnává vztah tohoto hymnu přírody a příběhu o stvoření ke vztahu 

mezi barevnými tahy na obrazu a ostrými liniemi dřevorytu. Stejné téma obou děl lze 

podle něho přičíst snad skutečnosti, ţe obojí má svůj původ ve společné kultické tradici. 

Ţalmista je člověk, který kombinuje znalost náboţenského myšlení s darem reflexe 

přírody, s citově zaloţenou něţnou niterností. Navíc ovládá schopnost dát nesmrtelný 

výraz citům, které jsou vznešené a plné síly stejně jako jemné a křehké. Způsob, kterým 

vidí krásu a účel ve světě, který vychvaluje slávu a moudrost svého Stvořitele, ukazuje 

však podle Weisera také ţalmistovo svobodné vnímání tradice. Weiserovo výše 

uvedené přirovnání z oblasti umění povaţuji za zdařilé a výstiţné, byť je nelze 

kvantifikovat vědeckým rozborem. Také se domnívám, ţe Weiser vystihuje základní 

předpoklady autora ţalmu: hluboké ţidovské náboţenské myšlení, reflexe přírody i 

schopnost básnické formulace citů. 

V následujícím odstavci uvádím pro přehled stručně teze autorů, v nichţ je 

vyjádřen jejich pohled na vztah mezi Gn 1 a Ţalmem 104. ČEP 75
156

 pouze konstatuje, 

ţe Ţalm 104 navazuje na zprávu o stvoření (Gn 1) a snad i o potopě (v. 6: Gn 7,19nn). 

Za důleţité povaţuji právě upozornění autorů na souvislost Ţalmu 104 se zprávou 

o potopě. Podle Bognera
157

 je ţalmistovým podkladem pro líčení v hrubých rysech 

biblické šestidenní stvoření (Gn 1), ale v jednotlivostech se ţalmista odchyluje. To je 
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však poněkud zjednodušující pohled. Kunický
158

 píše, ţe ţalm obsahem připomíná 

Mojţíšovu zprávu o stvoření světa a v této souvislosti i rozděluje hlavní myšlenky 

ţalmu. Autor opět zjednodušuje a neobejde se bez násilného sladění motivů. Podobně 

jako Kunický mluví o mnohých podobnostech se zprávou o stvoření i Anderson
159

. 

Sedláček
160

 dává ţalmu podtitul: velebnost Boha ve stvoření. Motiv velebnosti či 

vznešenosti Boţí lze povaţovat za typický pro Ţalm 104 na rozdíl od Gn 1. Spurgeon
161

 

v úvodu poznamenává mimo jiné, ţe vztah ţalmu ke zprávě o stvoření je zřetelně 

patrný, i kdyţ samotné stvoření člověka není výslovně zmíněno. To je důleţitá 

poznámka, která ukazuje na jeden podstatný rozdíl mezi oběma texty. Ţalm je podle něj 

básnickým přepracováním zprávy o stvoření. Podle Westermanna
162

 není chvála 

Stvořitele něčím, co by autor Ţalmu 104 mohl vymyslet sám od sebe. Mohl ji rozvinout 

skrze svou vlastní poezii, ale i nadále zůstává tato chvála hodnotou, kterou zdědil od 

svých předků. Řádek po řádku vidí Westermann za verši Ţalmu 104 stvoření podle 

Gn 1. To je názor, který vychází z předpokladu, ţe zpráva o stvoření v Gn 1 v konečné 

podobě, v jaké ji máme v Písmu, vznikla dřív neţ Ţalm 104 a autor ţalmu ji měl při 

psaní ţalmu „před očima“ stejně jako my dnes. O tomto tvrzení je moţno polemizovat.  

Jak jiţ bylo zmíněno, někteří autoři se snaţí dát i uspořádání motivů v Ţalmu 104 

do přímé souvislosti se zprávou o stvoření
163

. Nejradikálnější je v tomto směru 

Spurgeon
164

. Dělí ţalm následujícím způsobem: verše 1-6 – první dva dny stvoření 

(světlo, nebe, obloha), verše 7-18 – třetí den (zkrocení vod do potoků atd.), verše 19-23 

– čtvrtý den (světlo a měsíc), verše 24-30 – pátý a šestý den (ţivot, kterým Pán naplnil 

vzduch, zemi i moře), verše 31-35 - píseň nebo modlitba, meditace o bohosluţbě 

o sabatu.  Pokud bychom ovšem konkrétně porovnali verše, které jsou v Gn 1 příslušné 

k jednotlivým dnům, narazili bychom na mnohé nepřesnosti a obsahové odlišnosti. 

Spurgeon také neuvádí konkrétní verše Gn 1, ale pouze dny stvoření. Jeho srovnání je 

nutno tedy brát spíš jako symbolické neţ jako přesné porovnání obsahu zprávy stvoření 

v jednotlivých dnech s vymezenými oddíly ţalmu. Za přínos jeho dělení však povaţuji 

upozornění na moţné souvislosti závěru ţalmu se sedmým dnem, dnem odpočinku 
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a oslavy Hospodina. Tím také ukazuje na vztah Ţalmu 104 k začátku další kapitoly Gn 

2. 

Podobně jako Spuergon k ţalmu přistupuje i Sedláček
165

, který píše, ţe Ţalm 104 

povzbuzuje ke chvále velikého Boha (verš 1), ukazuje Boţí velebnost v dílech prvních 

dvou dnů stvoření (verše 2-4), dílo třetího dne (verše 5-18), čtvrtý den (verše 19-23), 

dílo pátého a šestého dne i jak Bůh vše zachovává a ţiví (24-30). V závěru ţalmu chce 

autor Boha stále chválit (verše 31-35). Sedláček však na rozdíl od předchozího autora 

poukazuje na fakt, ţe začátek a konec ţalmu jsou jiné neţ začátek a konec zprávy 

o stvoření. 

O tematicky přesnější srovnávání se pokouší Anderson
166

. Uvádí konkrétní 

souvislosti s Gn 1 celkem v 7 strofách: 1) Ţ 104, 2-4 = Gn 1, 6-8,  2) Ţ 104, 5-9 = Gn 1, 

9-10,  3) Ţ 104, 10-13 = Gn 1, 6-10  4) Ţ 104, 14-18 = Gn 1, 11-12  5) Ţ 104, 19-23 = 

Gn 1, 14-18, 6) Ţ 104,24-26 = Gn 1, 20-22,  7) Ţ 104, 27-30 = Gn 1,24-30. Jeho členění 

uţ tedy respektuje určité překrývání témat. Proti Spurgeonovi zohledňuje, ţe na rozdíl 

od Gn 1 se ţalmista k některým tématům znovu vrací v jiných souvislostech. Vychází 

z textu ţalmu samotného a obsahu zprávy v Gn 1, nikoliv z jejího formálního členění na 

jednotlivé dny stvoření. I jeho způsob srovnání je však dle mého soudu příliš technický 

a neubrání se nepřesnostem.  

Kunický
167

 rozděluje ţalm podle zprávy o stvoření volněji: I. Bůh je stvořitel: 

a) světla a oblohy (1-4), b) moří a země (5-9), zavlaţované řekami, které umoţňují ţivot 

(10-12). II. Bůh je stvořitel: a) rostlinné říše (13-18), b) nebeských těles (19-20), 

c) zvířat a naposledy člověka (21-23). Závěrečnou část ţalmu vzhledem k obsahu 

Kunický nadepisuje: Bůh je zachovatel. Opouští tedy striktní linii závislosti ţalmu na 

zprávě o stvoření. Nedrţí se formálně souvislostí s jednotlivými dny stvoření, ani je 

přímo nejmenuje. Ale stále vnímá i myšlenkový obsah většiny ţalmu jako jiné vyjádření 

zprávy o stvoření.  

Při porovnávání Ţalmu 104 se zprávou o stvoření v Gn 1 můţeme postupovat 

v různých rovinách podobně jako při porovnávání s egyptským Chvalozpěvem na 

Slunce. Opět je moţno nalézat jednotlivé myšlenkové souvislosti, v případě Gn 1 
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a Ţalmu 104 pochopitelně ve větší míře neţ při srovnávání s Chvalozpěvem. Gn 1 

i Ţalm 104 má stejné téma zpracované v podobných motivech, ale jak upozorňují 

vykladači i shodnou převaţující tendenci. Zabývá se stvořením postupně od věcí 

neţivých (voda, země, vítr, světlo) přes rostliny a ţivočichy aţ po člověka.  

Ovšem zpráva o stvoření je v tomto směru jednoznačnější, více se drţí 

jednotlivých témat v jednotlivých úsecích. Ţalmista je svobodnější, a i kdyţ udrţuje 

podobnou základní strukturu, mluví dříve o zvířatech (uţ ve verši 11) neţ o rostlinách 

(aţ ve verši 14). Bogner
168

 také upozorňuje na odchylky ve stvoření země a vod ve 

verši 5nn a také na to, ţe ptáci a suchozemští ţivočichové jsou v ţalmu uvedeni před 

zvířaty moře (na rozdíl od Gn 1). 

Důleţitým společným mýtickým motivem, v jehoţ zpracování se však obě díla 

liší, je zkrocení vod. Anderson
169

 píše, ţe autor ţalmu pouţívá mýtickou řeč mnohem 

svobodněji neţ je uţita ve zprávě o stvoření. Ve zprávě o stvoření v Gn 1 lze 

zaslechnout mýtický podtext jako je zatlačení vod chaosu, aby se vytvořil prostor pro 

obyvatelnou zemi, ale celkem vzato je příběh demytizován.  

V Ţalmu 104 však básník popouští uzdu básnické imaginaci, kdyţ popisuje 

nejprve Boţí majestát trůnící v nebeském paláci, jehoţ trámy jsou zapuštěné hluboko do 

mýtických vod chaosu (verše 1-4). Anderson v Ţalmu 104 na rozdíl od Gn 1 nachází 

silnější ozvěnu starého mýtu o konfliktu mezi stvořitelem a silami chaosu, jeţ jsou 

symbolizovány rozbouřeným mořem, nezkrotnou záplavou a hrozivou obludou chaosu 

někdy nazývanou Rahab
170

  či Levjátan. V závěrečné části ţalmu, jak upozorňuje 

Anderson, však slyšíme, ţe „moře veliké a širé“ není děsivé, neboť se hemţí mořským 

ţivotem, lodě se přes ně plaví, a mýtická obluda chaosu je pouze zoologické stvoření, 

které Bůh vytvořil, aby si hrálo ve vodách.    

Ringgren
171

, dle mého názoru také správně upozorňuje, ţe na rozdíl od zprávy 

o stvoření v 1. knize Mojţíšově, se v Ţalmu 104 objevuje stvoření světa ne jako 

výsledek samotného mocného stvořitelského slova Boha, ale častěji jako výsledek 

Boţího vítězství nad mocnostmi chaosu, které se představují v napůl personifikované 
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podobě moře či hlubin praoceánu
172

. Připomíná, ţe hebrejské slovo pro „propastnou 

tůň“ ~AhT.)) odpovídá etymologicky názvu příšery chaosu Tiamat v babylonském mýtu 

o stvoření. 

Dalším stejným a současně různě zpracovaným (resp. vnímaným či vykládaným) 

motivem je postavení člověka. Podle Browna
173

 ţalmista dělá rázný krok od tzv. 

„modelu dominance“, který převaţuje ve většině biblických tradic o stvoření, včetně Gn 

1,26-28 a Ţ 8. Ţalm 104 podle Browna přepisuje vesmír „modelem integrace“ tím 

způsobem, ţe pozitivně hodnotí všechno ţivé včetně člověka jako na sobě závislé 

partnery ţijící na zemi. Planeta nevytváří nic menšího neţ vlídné prostředí pro ţivot, 

místo Boţího poţehnání, protoţe zde Bůh umístil ţivot ve všech jeho rozmanitých 

formách. A v tomto domově jsou divoká zvířata první, která osídlují obytný prostor 

(verše 11-12). 

Anderson
174

 se zamýšlí nad zdůrazněnou myšlenkou rovnosti lidí a zvířat v Ţalmu 

104. Konstatuje však, ţe toto zvýraznění nečiní Ţalm 104 lepším neţ příběh o stvoření 

v Gn 1, který bývá mylně obviňován ze zavinění ekologické krize, protoţe vyzdvihuje 

lidské bytosti nad „přírodu“. Oba texty o stvoření, čtené jeden vedle druhého, jsou 

teologicky důleţité.  Nemusíme se vzdávat motivu „obrazu Boţího“.  Obraz Boţí 

naznačuje, ţe je tu zvláštní druh shody mezi člověkem a Bohem, umoţňující nám 

vyuţívat Boţí stvoření a mít dominantní postavení nad pozemským stvořením jakoţto 

reprezentanti Boha. Současně však Anderson podotýká, ţe lidské bytosti nejen 

transcendují přírodní prostředí, jsou s ním také nevyhnutelně spojené v jedné řadě se 

zvířaty a dalšími tvory. 

Důleţitý rozdíl mezi Ţalmem 104 a zprávou o stvoření spočívá také v ţánru. 

Anderson
175

 správně poukazuje, ţe v ţalmu se básníkova chvála obrací přímo na Boha, 

jehoţ jméno je veliké po celé zemi, zatímco Gn 1 je vyprávěním ve 3.os.sg. V této 

souvislosti upozorňuje, ţe zpráva o stvoření se dostala do konfliktu s vědou, kdeţto 

Ţalm 104 nikoliv. Jak odlišný svět je přítomný v Ţalmu 104! Není to sdělení o Bohu 

(jako v Gn 1), ale k Bohu (přímá řeč). Nenacházíme zde teologii zaloţenou na reflexi 

Boţího díla, ale modlitbu zaloţenou na naší zkušenosti s dobrotou a divem Boţího 
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stvoření. Podle Andersona zakusíme veliký rozdíl, pokud začneme se Ţalmem 104 tak, 

jak je, jako s modlitbou ve vztahu Já – Ty, a kdyţ se pak obrátíme k příběhu stvoření 

v Gn 1 s jeho váţným teologickým sdělením. Domnívám se, ţe tento Andersonův 

postřeh je velmi důleţitý a vlastně zásadní.  

Pokud se podíváme z tohoto úhlu na oba srovnávané texty, zjistíme, ţe jsou 

nápadně odlišné. A nejde jen o to, ţe jeden z nich je přímou řečí k Bohu a druhý řečí 

o Bohu. Zpráva o stvoření je vnímána jako sdělení v minulém čase, jako sdělení o tom, 

co se kdysi stalo. Ţalm 104 je naproti tomu řečí převáţně v čase přítomném. Pouze malé 

části ţalmu jsou v čase minulém, nejvýrazněji v úvodu verše 5-9, které by mohly mít 

nejblíţe ke zprávě o stvoření. Podle Andersona
176

 tak zde, na vrcholu ţalmu nalézáme 

revoluční myšlenku. Stvoření není pouze minulostí, která se odehrála na počátku, jako 

v příběhu o stvoření v Gn 1, ale je to Boţí stále pokračující tvoření a udrţování všeho 

bytí. Pochopitelně, toto je jazyk zboţného poety, nikoliv vědce. Brown
177

 mluví 

v souvislosti s Ţalmem 104 o creatio continua na rozdíl od creatio prima v Gn 1. 

Ţalmistova důvěrná litanie forem ţivota je přerušována výlevy nadšené chvály nad 

bohatou biodiverzitou ekosystémů a velkorysých Boţích darů. Rozsah ţalmistovy 

chvály je tak široký, ţe dokonce Bůh sám je vyzýván, aby se radoval. (v 31b). V této 

souvislosti je vhodné připomenout, ţe typický hebrejský termín ar'B' pouţitý v Gn 1 jako 

sloveso vyjadřující Boţí stvořitelský čin se v Ţalmu 104 nevyskytuje. 

Kdyţ se zamyslíme hlouběji nad hlavními myšlenkami Ţalmu 104, zjistíme, ţe 

mají velmi blízko k oddílům o potopě v Gn 7-9, jak nesměle ale správně poznamenávají 

autoři Překladu s výkladem
178

.  V ţalmu se mluví o vodách, které stály aţ nad horami 

(verš 6). To vypadá spíše tak, ţe ţalm navazuje na zprávu o potopě (srov. Gn 7, 20), 

neboť v Gn 1 není o horách či údolích ani slovo. Vody mají v Ţalmu 104 celkově 

natolik dominantní roli, ţe činí ţalm vnitřním tématem bliţším zprávě o potopě v Gn 7-

9 neţ zprávě o stvoření v Gn 1. Verš 9, který mluví o tom, ţe vody uţ nepřekročí 

Bohem stanovenou hranici a nepřikryjí znovu zemi, lze vidět spíš v souvislosti se 

zaslíbením Hospodina po potopě v  Gn 9,15b neţ v souvislosti s Gn 1,6, kde je obecně 

sděleno oddělení souše od vod na základě Boţího slova. V Gn 9,8-11 Bůh uzavírá 

smlouvu, ve které jsou přímými smluvními partnery Boha výslovně a nápadně 
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jmenována zvířata, coţ opět více odpovídá rovnosti lidí a zvířat ve vztahu k Bohu 

v pojetí Ţalmu 104 neţ ustanovení o panování člověka nad zvířaty v Gn 1,24-26. 

Můţeme tedy uvaţovat o vzájemné souvislosti těchto třech textů nezávisle na 

pořadí jejich umístění v naší Bibli. Lze pak připustit, ţe na rozdíl od mnoha výše 

jmenovaných autorů
179

  Ţalm 104 nemusí být závislý na zprávě o stvoření v Gn 1, ale 

moţná více na zprávě o potopě v Gn 7-9. Vzhledem k  důrazu Ţalmu 104 na zachování 

stvoření a Boţí péči o ně se domnívám, ţe tato hluboká myšlenková souvislost se 

zprávou o potopě v Ţalmu 104 je přítomna.  Mohli bychom také obrátit výše uvedenou 

myšlenku Westermanna a tvrdit, ţe řádek po řádku lze vidět za verši Gn 1 promyšleně 

uspořádané a zhutněné teze Ţalmu 104, tedy ţe správa o stvoření v Gn 1 je inspirovaná 

Ţalmem 104 a nikoliv naopak. 

Na závěr této kapitolky zmíním myšlenku Schmidta
180

, který souvislost Ţalmu 

104 s Gn 1 dotahuje k praktické kazatelské myšlence: Kdyţ vycházíme z vědeckého 

povědomí současného člověka, je cílem zvěstování zaloţeném na Ţalmu 104 postavení 

mostu od povědomí, které je ovlivněno ovládáním přírodních sil, k vědomí, ve kterém 

je přijata sluţba. 

 

4.3. Žalm 104 a další stvořitelské žalmy 

Někteří autoři upozorňují, ţe motiv stvoření se objevuje i v dalších ţalmech. 

Spieckermann
181

 ve své práci provádí analýzu stvořitelských ţalmů (Ţ 8, 19, 104 

a 148). Ringgren
182

 připomíná, ţe stvoření je obecně vůdčí motiv v korunovačních 

královských ţalmech, které se pouţívaly v liturgii intronizačních slavností. Domnívám 

se proto, ţe je uţitečné Ţalm 104 porovnat alespoň se třemi jmenovanými ţalmy. 

 

4.3.1. Žalm 8 

Proti Ţalmu 104 je Ţ 8 mnohem kratší, má pouze 10 veršů. Důleţitější je nejen 

obsah, ale i forma. Jedná se o chvalozpěv stejně jako v případě Ţalmu 104 a typické je 

i osobní vyjádření vztahu Já (ţalmista) – Ty (Hospodin). Podobné je i zarámování 
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shodným výrokem na začátku a na konci: Ţ 8 začíná i končí zvoláním „Hospodine, 

Pane náš, jak vznešené je tvoje jméno po vší zemi!“ (Ţ 8,2 a 10). Brown
183

 povaţuje 

také za důleţité, ţe oba ţalmy představují zvířata v klíčově důleţité roli. Zvířata 

v těchto ţalmech podle něj totiţ nemají explicitně metaforický náboj, jak je obvyklé 

jinde v ţaltáři. 

Jak však poznamenává Anderson
184

, Ţ 8 sleduje příběh stvoření zdůrazněním 

svrchované nadvlády člověka nad Boţím pozemským stvořením.  Tento tón v Ţalmu 

104 chybí. Brown
185

 mluví dokonce o nesporné domýšlivosti, která proniká Ţ 8 a vráţí 

další klín mezi lidskou bytost a zvíře a koncentruje sporné otázky. Zvířata v Ţ 8 totiţ 

podle Browna zůstávají němá uvnitř kosmického prostoru ţalmistova obzoru. Jako 

objekty vlády člověka nejsou nic víc neţ základní zdroj lidské výţivy, Boţí velkorysý 

dar lidskému rozkvětu. Protoţe nemají ţádnou schopnost mluvit, zvířata nemohou 

přijmout aktivní postavení v řádu stvoření, jsou pouze nástroje.  Zcela odlišný řád však 

je uveden v páteřovém stvořitelském ţalmu ţaltáře, tedy Ţalmu 104. Stejně jako Ţ 8 je 

i Ţalm 104 kosmickým chvalozpěvem. Ale maluje zcela jiný obraz kosmu všeobecně a 

světa zvířat partikulárně. Zatímco Ţ 8 prezentuje důsledně antropocentrický pohled na 

stvoření, pozdější Ţalm 104 se podle Browna přiklání ke geocentrickému pohledu. 

Keel
186

 však, na rozdíl od vyhroceného postoje Browna, nasazuje smířlivější tón. 

Celá říše zvířat je sice podrobena člověku (Ţ 8,8nn). Toto panování ale není svévolným 

zabíjením. Jistě je člověku to „divoké polí“ (yd"(f' tAmïh]B;) přenecháno k lovu. Ale při 

„panování nad zvířaty“ se v Ţ 8 na prvním místě myslí na domácí zvířata, jak ukazuje 

i pořadí ve kterém jsou jmenována zvířata ve verši 8. Člověk je zde podle Keela viděn 

právě tak jako ochránce i jako uţivatel.  

Pokud porovnáme Ţ 8 se zprávou o stvoření, zjistíme, ţe se inspiruje téměř 

výhradně malou částí této zprávy, a sice líčením šestého dne, ve kterém byl stvořen 

člověk (Gn 1,26-30). Ale přes tuto omezenou inspiraci zůstává v pozadí ţalmu vědomí 

toho, ţe člověk zůstává součástí celého díla stvořitele.  

Toto vědomí je důvodem ţalmistova naplnění úţasem nad člověkem. Právě proto, 

ţe vnímá rovnost člověka s ostatními tvory, právě proto, ţe vidí lidskou závislost na 
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 Viz str. 142. 
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 Viz str. 157-8. 
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 Viz str. 49-50. 
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stvořiteli, stejnou jaká je i u všech ostatních tvorů, právě proto musí v úţasu zvolat: „Co 

je člověk, ţe na něho pamatuješ, syn člověka, ţe se ho ujímáš?!“ (Ţ 8,5) Zvolání, které 

je prodchnuté takovou hlubokou pokorou nenajdeme ani v Ţalmu 104 ani v Gn 1.  

 Následující líčení svrchovaného postavení člověka je pak nutno vnímat nikoliv 

jako samozřejmou lidskou vlastnost či stvořitelské určení, ale jako nezaslouţený dar, 

kterého se člověku dostalo od stvořitele. A tak, přes veškerý antropocentrismus, zůstává 

ţalmista vyznavačsky pokorně teocentrický a teokratický i ve vztahu k ostatním ţivým 

tvorům. Vláda patří v posledku Bohu a člověk můţe přijímat jen roli Boţího sluţebníka, 

kdyţ je mu svěřena vláda nad ostatními tvory. Z těchto důvodů povaţuji výše uvedené 

teze Andersona za povrchní a teze Browna přímo za mylné.  

 

4.3.2. Žalm 19 

     Ţ 19 je sice delší neţ Ţ 8, má 15 veršů, ale jen jeho prvních sedm veršů má 

přímou tematickou návaznost na Ţ 8 i Ţalm 104. Na tuto skutečnost upozorňují i autoři 

Překladu s výkladem
187

. Od verše 8 dále se Ţ 19 zabývá především Hospodinovým 

zákonem a má charakter mudroslovné literatury. Tuto část tedy v souvislosti s Ţalmem 

104 pomíjím. V Ţ 19 chybí také zarámování typické pro Ţ 8 i Ţalm 104 a chybí i přímá 

řeč, vztah Já-Ty. Mluví podobně jako zpráva o stvoření ve 3. os.sg. 

    V prvních sedmi verších ţalmista mluví o stvoření, které samo vypravuje 

a hovoří (verš 2) o Boţí slávě a díle jeho rukou, předává řeč a sděluje poznatky (verš 3).  

Za nejdůleţitější povaţuji konstatování verše 4, ţe řeč stvoření není řeč lidská
188

, nejsou 

to slova, ale přesto „jejich tón zvučí celičkou zemí, zní jejich hovor po širém světě.“ 

Ţalmista tak upozorňuje na to, ţe stvoření, ač nemá schopnost vyjadřovat se lidskou 

řečí, přeci má zvláštní a člověku přístupnou a pochopitelnou schopnost svědčit o svém 

stvořiteli.  

     Hlavním tématem ve vztahu ke stvoření v tomto ţalmu tedy není vlastní popis 

nějakého dění ve stvoření či stvořitelských reálií, nejsou tu ani vody jako v Ţalmu 104, 

ani člověk jako v Ţ 8, ale schopnost stvoření mluvit k člověku svým zvláštním jazykem, 

svým zvláštním hlasem. 
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 Viz str. 92. 
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 Doplněno autory ČEPu. 
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Jak jiţ bylo zmíněno výše
189

, objevuje se v Ţ 19 v dominantní roli Slunce. Bylo 

by tedy moţné u tohoto ţalmu uvaţovat o jeho spojitosti s Achnatonovým 

chvalozpěvem na Slunce. To ale není účelem této práce zaměřené na Ţalm 104. 

 

4.3.3. Žalm 148 

Ţ 148 se nachází v závěru ţaltáře a má 14 veršů. Jeho prakticky jediným tématem 

jsou výzvy ke chvále Hospodina a jeho jména. Neobrací se tedy přímo k Hospodinu 

jako Ţ 8 a Ţalm 104. Není ani výpovědí ve 3. os. jako začátek Ţ 19.  Obrací se k celému 

stvoření s výzvou ke chvále. 

Brown
190

 upozorňuje, ţe zvláštní zaměření na zvířata v závěru ţaltáře je záměrné, 

aby vynikla postupná transformace ţalmů směrem ke chvále. V Ţalmu 104 byl zázrak 

stvořitelské dobroty ještě zmírněný voláním po potrestání hříšníka ve verši 35. V Ţ 148 

výzvy ke chvále pronikly všechny póry ţalmistova povzbuzování. Nápadně zde chybí 

byť jen špetka proklínání.  

Také Keel
191

 zdůrazňuje, ţe v Ţ 148,9-12 se důsledně objevují země, stromy, 

zvířectvo, panující a běţný člověk ne v procesu dávání a braní, ale všichni jsou voláni 

k tomu, aby společně chválili Boha. Keel poukazuje na to, ţe představa, ţe celé stvoření 

chválí slunečního boha, byla i v Egyptě v období Amarna velmi ţivá. V této souvislosti 

opět zmiňuje Achnatonův chvalozpěv na Slunce. V Egyptě však bylo běţné, ţe boha 

chválili i mrtví. V Izraeli to bylo zakázáno. Tam chválí Boha všechno ţivé, celá příroda, 

všechno stvoření. Hospodin je Bůh ţivých. Všechno, co má dech, chválí Hospodina, 

který jim tento dech dal a denně znovu dává (Ţalm 104,29nn). 

To, ţe mají chválit Hospodina jeho andělé a zástupy, slunce, měsíc, hvězdy, hory, 

cedry, ptactvo, dobytek, králové a všichni lidé můţeme chápat ve smyslu jejich kladně 

vnímané existence. Ale ţalmista se nerozpakuje nabádat ke chvále i krupobití a bouřný 

vichr, dokonce i vody nad nebesy a netvory a propastné tůně. Proti Ţalmu 104, kde se 

zdůrazňuje Boţí vítězství a moc nad propastnou tůní a zkrocenými vodami a mořským 

netvorem, v Ţ 148 se tyto podrobené ţivly a netvoři mají připojit k chvále Hospodina 

a mají mu vzdávat poctu jako králi.  
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Jinak řečeno, ţalmista ve své víře dovede vidět i skutečnosti jinak děsivé jako 

skutečnosti, které nejen ţe má Hospodin ve své moci, ale ony samy svou existencí 

chválí Hospodina. V souvislosti s důrazem Ţ 19
192

 můţeme dodat, ţe mají svou 

zvláštní, osobitou řeč, která není řečí lidskou, verbální, ale přesto se společně s lidmi 

připojují ke chvále stvořitele nás všech. 

 

4.4. Žalm 104 a Job 38-41 

Většina autorů zmiňuje souvislost Ţalmu 104 se závěrečnými kapitolami knihy 

Job pouze v konkrétní spojitosti s livjátanem
193

. Jen Brown
194

 upozorňuje, ţe 

pozemským stvořením se více neţ Ţalm 104 zabývá Job 38-41. 

Pokud bychom srovnávané souvislé texty posuzovali podle mnoţství místa 

věnovaného stvoření a podrobností líčení, pak nemají kapitoly Job 38-41 jinde v bibli 

obdobu. Jedná se o 129 veršů, které se aţ na výjimky (Jb 40,1-14) zabývají stvořením 

v širokém slova smyslu.  

Sled motivů je v hrubých rysech shodný s Gn 1 i Ţalmem 104, kdyţ začíná 

neţivými věcmi (země, moře, vody, hvězdy), pokračuje líčením reálných ptáků a zvířat, 

krátce se zastaví u člověka samotného a pokračuje k mýtickým tvorům behemótovi 

a livjátanovi, kterým věnuje velký prostor. Velká část líčení těchto tvorů je ovšem 

natolik zoologická, ţe lze rozpoznat za mýtickými tvory reálného hrocha
195

 

a krokodýla
196

. Velký prostor věnovaný v textu mýtickým tvorům je ovšem Ţalmu 104 

a Gn 1 cizí.  Je také zajímavé, ţe v textu Job 38-41 se prakticky neobjevují ţádné 

rostliny jako hlavní motiv, pouze výjimečně jako motiv vedlejší. (Jb 40,20-22) 

Podobně jako v Ţalmu 104 i zde se objevuje člověk většinou společně se zvířaty 

(vyjma Jb 40,1-14). Ve vidění člověka a jeho postavení zde tak můţeme najít společnou 

řeč s Ţalmem 104 či moţná ještě více s Ţ 8, který je sice antropocentrický, avšak jak jiţ 
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 Viz předcházející kapitolka 4.3.2. 
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bylo uvedeno výše, jeho hlavní myšlenka vychází z vědomí člověka o vlastní malosti 

a ztracenosti. Boţí řeč v Jb 38-41 sama člověka sráţí z jakéhokoliv piedestalu slávy či 

vyvýšenosti nad ostatní stvoření. Je to řeč antropocentrická pouze v tom smyslu, ţe je 

určena člověku (primárně Jobovi). 

Zvláštní shoda a současně největší rozdíl je v rétorice. Stejně jako v Ţalmu 104 se 

jedná o řeč ve vztahu Já - Ty. Formálně jde tedy o přímou řeč ve 2. os.sg.  Rozdíl je 

však jednak v tom, ţe zatímco řeč ţalmu je chválou, výkřikem úţasu nad Boţím 

stvořením a jeho stvořitelem, v  Jobovi jde o řeč plnou otázek a ironických poznámek 

na adresu posluchače. Zatímco v ţalmu je osobní a důvěrná řeč Já - Ty nesena směrem 

Já – člověk – Ty - Bůh, v knize Job je to směr přesně opačný: Já - Bůh – Ty - člověk. 

Zatímco ţalmista se pokorně ptá „Co je člověk, ţe na něho pamatuješ…?“ (Ţ 8,5), 

Jobovi Bůh připomíná „Kde jsi byl, kdyţ jsem zakládal zemi?“ (Jb 38,4) 

Boţí řeč v kapitolách 38-41 knihy Job ukazuje, ţe pokorný postoj člověka k Bohu 

i jeho stvoření není samozřejmý a člověku přirozený. K pokoře před stvořitelem se 

člověk musí prodírat trnitými houštinami vlastní pýchy a sebestřednosti. 
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5. Mýtus, metafora a zoologie v Žalmu 104 

Ţiví tvorové se v Ţalmech a v Bibli objevují v rozsáhlém rozpětí souvislostí. 

Nejméně častý je „přízemně“ zoologický, střízlivý popis reálně existujících druhů. 

Nejčastěji lze nalézt metaforický (či symbolický) popis, kdy se o zvířeti sice mluví, ale 

ve skutečnosti je mluva o něm jen jiným výrazem myšlenky z lidského světa. Konečně 

se vyskytují v Bibli i tvorové zcela nereální, mýtičtí, jejichţ zjev většinou překračuje 

nejen svět zoologický, ale i svět lidský a míří do světa bohů.  

Ze všech studovaných autorů se touto tématikou v ţaltáři nejobsáhleji zabývá 

Brown
197

, dále Keel
198

 a zajímavou poznámku má i Ringgren
199

. Ostatní autoři věnují 

menší či větší pozornost mýtickému livjátanovi, který je v Ţalmu 104 jmenován
200

. Pro 

lepší orientaci pojednávám zvlášť o jednotlivých typech výskytu, jak je uvedeno 

v nadpisu, i kdyţ se tyto typy často vzájemně prolínají. Jde spíše o směřování, tendence 

v souvislosti s celkovou myšlenkou a zařazením zvířete v kontextu. 

 

5.1. Mýtus 

Součástí náboţenských mýtů jsou i tvorové, kteří mají charakteristiky překračující 

představitelný svět známých zoologických tvorů, ale i svět člověka. Tito tvorové mají 

rozměry aţ světa neţivotného s jeho charakterem, který překračuje omezenost lidskou 

i zvířecí (oceán, vody, vítr, sopky, vesmír). V pozadí jejich existence stojí jak reální ţiví 

tvorové, tak i neţivotné síly a reálie tohoto světa. O vysvětlení, jakým způsobem mýtičtí 

tvorové vznikají, se pokouší Keel
201

: Kdyţ se ptáme po původu těchto představ, 

můţeme uvaţovat o vlivu zkušenosti všedního dne, jeţ je modulována snem či 

podvědomím, které tuto zkušenost dále mění a následně můţe být ovlivněna dalšími 

proţitky. 

Jak ukazuje právě Ţalm 104, demytizace těchto představ můţe probíhat dvojím 

směrem. První cestou se mýtická obluda promění v neţivé prvky tohoto světa (např. 
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vodu), v druhém případě se změní v ţivočicha, který se zařadí mezi ostatní tvory 

ţivočišné říše. 

Ringgren
202

 upozorňuje, ţe na rozdíl od zprávy stvoření v 1. knize Mojţíšově se 

v Ţalmu 104 objevuje stvoření světa ne jako výsledek samotného mocného 

stvořitelského slova Boha, ale častěji jako výsledek Boţího vítězství nad mocnostmi 

chaosu, které se představují v napůl personifikované podobě moře nebo hlubin 

praoceánu
203

. Pouţité slovo pro „propastnou tůň“ ~AhT.)) odpovídá etymologicky názvu 

příšeře chaosu Tiamat v babylonském mýtu o stvoření
204

. Tato obluda byla poraţena 

Mardukem po lítém boji a z její mrtvoly vznikla země. V ţalmu však tento mytologický 

element dalekosáhle ustupuje.  Propastná tůň je v podstatě identická s vodami, tedy 

s vodními masami, jimiţ, jak se věří, byl na počátku svět země zcela pokrytý. Autor zde 

naráţí na souvislost s Gn 1,2, kde je pouţit stejný termín ~AhT.)) .  

Ţalmista tak demytizuje mýtickou obludu chaosu Tiamat do podoby neţivé 

součásti tohoto světa, vody. Prvním krokem odmocnění příšery je její proměna ve vody, 

které ovšem ještě mohou nahánět hrůzu, stejně jako příšera. Druhým krokem je 

konstatování, ţe tyto vody má pod kontrolou Bůh, který jim vymezil pevné 

a nepřekročitelné hranice
205

. Proto se jich člověk nemusí bát. Tímto procesem je 

v důsledku zbavena své hrůzostrašnosti i mýtická příšera, která stála na začátku.  

Jiným způsobem demytizace je vrácení mýtického tvora do zoologického světa 

ostatních tvorů. Keel
206

 se pokouší o takovou demytizaci, kdyţ upozorňuje, ţe starověká 

zobrazení mýtické příšery chaosu vykazují zoologickou rozmanitost. Na jednom 

vyobrazení představuje „draka chaosu“ smíšená bytost ze lva a orla, na dalším se 

objevuje ve tvaru hada a ještě na jiném jako sedmihlavá nestvůra. Obludy nesou podobu 

určitých zoologických druhů nebo jsou minimálně poskládány dohromady z jejich 

jednotlivých částí. Keel upozorňuje na to, ţe vzájemnou závislost zoologického 

a mýtického dokazuje i výskyt ţivočichů v území, z něhoţ vyobrazení pochází.  

Ţalm 104 sice nepopisuje podobu livjátana, ale ekologicky a etologicky jej vrací 

do zoologického světa ostatního stvoření. Uţ to není strašidelný netvor, který budí 
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hrůzu a děs, ale stvoření Boţí se svými ţivotními nároky a projevy jako kaţdý jiný tvor. 

Podle Browna
207

 za tímto návratem stojí ţalmistovo obnovení světa ve chvále, do níţ 

zahrnul i dříve hrůzostrašnou bytost livjátana. Ţalmista odstranil mýtický nános. 

Takovým přístupem jsou podle Browna zvířata osvobozována od viny způsobené 

asociací. Uţ dále neslouţí jako šifra zla. O ně samotné Bůh pečuje a ţehná jim. Stejně 

jako vysoké cedry libánské, i ona získala legitimní místo uvnitř ţalmistova světa chvály. 

 

5.1.1. Livjátan 

Jedním z mýtických tvorů v Bibli je livjátan: !t'y"w>l (LXX: dra,kwn  V: draco). Je 

zřejmé, ţe současné překlady původního termínu se drţí hebrejské výslovnosti, kterou 

transkribují latinkou. Pouţitý termín v LXX a V původní hebrejský termín uvádí do 

souvislostí, které jsou i českému čtenáři obecně známé (pohádkoví draci, sv. Jiří, který 

probodává draka). 

Podle ČEPu 75
208

 je livjátan bájná obluda, obrovský had nebo drak. Původ 

představy vězí patrně v dávném způsobu, jímţ si lidé vysvětlovali mořské bouře. 

Domnívali se, ţe jde o následky pohybů obrovského netvora
209

. V Ţalmu 104 doznala 

tato představa hlubokou proměnu. Hospodin stvořil livjátana, aby „dováděl“, má jej pro 

svou radost, asi jako člověk psíka. Slůvko „patrně“ ukazuje na nejistotu tvrzení autorů 

v otázce vzniku představy livjátana. Není také zřejmé, z jakého zdroje při svém tvrzení 

vycházeli. Jisté je, ţe livjátan je v Ţalmu 104 vykreslen v ostrém kontrastu s představou 

obludy způsobující bouře na moři. Tento kontrast podporují i lodě, které poklidně plují 

po stejném moři, ve kterém dovádí livjátan. 

Sedláček
210

 mluví o liwjáthanovi, který je mořské veliké a silné zvíře (lat. draco), 

s nímţ si člověk zahrávati nemůţe (Job 40,24), Bůh tak můţe činiti, neboť jest silnější 

neţ ona nejsilnější zvířata. Sedláček se tedy v překladu názvu drţí hebrejského textu, 

ale v závorce připomíná i text latinský, který je pro jeho překlad obecně směrodatný
211

. 

Tvar liwjáthan dokládá, ţe se jedná o starší překlad (z roku 1905). Kunický
212

 povaţuje 

                                                 
207

 Viz str. 162. 
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 Viz str. 394. 
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 Viz Ţ 8,9: prohání se po mořských stezkách. 
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 Viz str. 821. 
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 Viz závěr kap. 3.5. 
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 Viz str. 307. 
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leviátana za příšeru z pohanského bájesloví, podoby okřídleného ještěra, která bojovala 

s bohy. V názvu tvora mění počáteční slabiku li- na le- a upozorňuje na souvislost 

s pohanskými mýty (opět bez přímého uvedení zdrojů). „Okřídlený ještěr“ českému 

čtenáři připomene středověká vyobrazení sv. Jiří.  

Anderson
213

 zde (v Ţ 104,25-26) nalézá ozvěnu starého mýtu o konfliktu mezi 

stvořitelem a silami chaosu, symbolizovanými rozbouřeným mořem, nezkrotnou 

záplavou, hrozivou obludou chaosu někdy nazývanou Rahab nebo Levjátan. V Ţalmu 

104 však slyšíme, ţe „moře veliké a širé“ není děsivé, neboť se hemţí mořským 

ţivotem, lodě se přes ně plaví, a jak Anderson upozorňuje, mýtická obluda chaosu je 

pouze zoologické stvoření, které Bůh vytvořil, aby si hrálo ve vodách. Ringgren (viz 

výše) však dle mého soudu přesněji vnímá ohlas líčení konfliktu mezi silami chaosu 

a stvořitelem především v začátku Ţ 104,5-9. Andersonova teze staví i na výskytu 

hebrejského termínu bx'r', (Ţ 104,25 – moře „široké“), který je moţné překládat podle 

slovníku v programu BibleWorks jako výše uvedené jméno obludy chaosu (Rahab). 

Tato varianta překladu zjevně souvisí s podobným výrazem bh;r;, který Pípal
214

 překládá 

termíny útočník, obluda Rahab (= Egypt). Naproti tomu BibleWorks moţnost překladu 

Rahab u termínu bh;r; neuvádí, ale překládá jej anglickým termínem pride (pýcha, 

domýšlivost, nadutost), coţ je výraz, jehoţ význam lze dát do souvislosti i s Pípalovým 

překladem (pyšný Egypt). Podrobnější analýza těchto výrazů a jejich vzájemných 

souvislostí však není předmětem této práce.  

Brown
215

 upozorňuje, ţe podle blízkovýchodní tradice je oceán nebezpečné místo 

pro člověka
216

. Ţalmista na něm pozoruje jak loď, tak mořskou obludu. Obraz lodi 

podle Browna evokuje lidský důvtip při sklízení plodů oceánu a obchodování se 

vzdálenými zeměmi. Livjátan v kontrastu symbolizuje to, co je nezkrotné a vzpurné ve 

stvoření.  Ale protoţe země je ve své celistvosti stvořena ke spáse, pokračuje Brown, 

všichni obyvatelé moře i pevniny musí mít svůj domov. V moři se tak setkává Bůh 

s obludou nikoliv v konfliktu, ale ve hře. Strašná mořská příšera je Boţí „gumové 

káčátko“. Jako všechno ţivé, včetně člověka, je i Livjátan pouhou součástí kontingentu 

stvoření. Ţalmistovi nestačí zařazení Livjátana mezi obyčejná stvoření. Místo líčení 

                                                 
213

 Viz str. 140. 
214

 Viz str. 151. 
215

 Viz str. 161. 
216

 Srovnej s verši Ţ 104,6-9. 
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Livjátana a Boha jako nepřátel na ţivot a na smrt, líčí je ţalmista jako spoluhráče, 

mysterium tremendum chaosu bylo transformováno v mysterium ludibundum stvoření. 

Brown tak výstiţně poukazuje nejen na původní napětí, které vyvolává současná 

přítomnost člověka (lodě) a livjátana na moři, ale na hloubku kontrastu líčení tohoto 

souţití v Ţalmu 104. Podobně jako ČEP (viz výše) mluví o livjátanovi jako 

o ochočeném psíkovi, Brown ještě expresivněji mluví o mořské obludě jako o gumovém 

káčátku, s nímţ si malé děti hrávají při koupání ve vaničce. Upozorňuje tak, ţe nejde 

o pouhou demytizaci mýtického tvora zařazením mezi ostatní ţivé tvory, ale přímé  

zařazení mezi tvory, kteří se radují, dovádějí před svým stvořitelem. Pouţitím velkého 

písmena L na začátku slova také Brown dává najevo, ţe mořskou obludu vnímá jako 

konkrétní bytost. Mezi livjátanem a Livjátanem je podobný rozdíl jako mezi zlem 

a Zlem. 

Keel
217

 upozorňuje, ţe různá jména (livjatan, rahab, netvor), která drak na více 

místech obdrţel, a zcela odlišné popisy, které livjatanovi patří v Ţ 74,13nn (více hlav), 

Iz 27,1 (svinutý had), Jb 40,25 (krokodýl, který vykazuje fantastické znaky, chrlí oheň) 

ukazují, ţe o jeho vzhledu nelze dělat ţádné přesné představy. Totéţ platí i pro výše 

uvedená znázornění v okolních kulturách
218

. Také Schneider
219

 připomíná, ţe v případě 

obludy jménem livjátan není zcela zřejmé, co je míněno. Livjátan se však podle něho od 

okamţiku vzniku Ţalmu 104 stal velikou rybou (snad velrybou) a hraje si ve vodě, 

místo aby byl vtělením hrůzy. Zvláště Keel tedy přistupuje k tématu z pozic zoologie, 

kdyţ se snaţí najít přímé souvislosti s konkrétními zoologickými druhy zvířat. Správně 

však upozorňuje na to, ţe neexistuje jednotná představa o tom, jak livjátan vypadá, ale 

lidská fantazie v různých částech země připodobnila tohoto tvora ke známým 

ţivočichům, kteří se v daném území vyskytují. Schneider vnímá livjátana podobně jako 

kraličtí, kdyţ jej ztotoţňuje s velrybou. Tím se ovšem dopouští přílišného zjednodušení, 

které je pochopitelné v historickém kontextu u kralických. V kontextu současných 

vědomostí je však takové zjednodušení neúnosné. 
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Podle Weisera
220

 se v Ţ 104,24-26 projevuje výsledek zápasu monoteistické víry 

v Boha, který proměnil starého světového draka v poddajné stvoření Boţí. Tato teze je 

tedy vhodným zařazením livjátana do širších biblických souvislostí. 

Na rozdíl od Ţalmu 104 můţeme v případě líčení livjátana u Jb 40-41 uvaţovat 

 o demytizaci, která směřuje k zoologicky definovatelnému druhu zvířete. Jde sice 

o nebezpečné zvíře, které je schopné zabít i člověka. Ale přece jen je v popisu moţné 

odlišit i reálný ţivočišný druh krokodýla nilského
221

, i kdyţ jsou k zoologickému popisu 

přidány další vlastnosti mýtického rázu. 

Pokud jde o příbuzné hebrejské výrazy
222

 hy"w>li (= věnec, Př 1,9), případně i lWl (= 

točité schody, 1 Kr 6,8) a jAl (= clona, zavinutí, Iz 25,7), všechny znamenají něco 

točitého, stočeného, kulatého. Tyto etymologické souvislosti ukazují livjátana jako 

tvora, který má protáhlý tvar těla bez nápadných končetin a je schopen se stočit. 

Nejblíţe má pak k tomuto popisu had. Ovšem hebrejský termín  vx'n"223
, překládaný jako 

had, je etymologicky zcela odlišný. Na významovou blízkost tohoto termínu 

s livjátanem však ukazuje např. slovní spojení v Iz 27,1: !At+L'q;[]' vx'än" ‘!t'y"w>li V tomto 

spojení lze také najít další termín, který v sobě skrývá podobnost s livjátanem: !At+L'q;[]' (= 

zkroucený).
224

 Je zřejmé, ţe livjátan je tvor, který se podobá reálnému hadu, ale zůstává 

tvorem, který se běţnému zoologickému popisu vymyká. I v Ţalmu 104 zůstává 

mýtickým tvorem. Na rozdíl od mýtu je však livjátan v ţalmu podřízen Bohu úplně 

stejně jako všichni ostatní tvorové.  

Pro podrobnější a hlubší prozkoumání pojmu livjátan včetně zoologických 

souvislostí by bylo nutné prozkoumat všechny souvislosti výskytu tohoto termínu 

v Bibli, ale i v příslušných mýtech a provést kritické porovnání se známými fakty nejen 

o výskytu ţivočichů v daném území, ale i další geografické souvislosti. To by ovšem 

bylo téma na další diplomovou práci. 
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5.2. Metafora 

Jak jiţ bylo řečeno, nejčastěji se v ţalmech objevují zvířata jako metafora, která 

spojuje zoologicky definovatelný druh s děním v lidské společnosti, jeţ je hlavním 

tématem celého sdělení. Číst ţalmy znamená podle Browna
225

 začlenit všechny 

reference o zvířatech v ţaltáři v určité míře do souvislostí se spolupůsobícími silami. 

Jde dokonce o to, abychom viděli zvířata v ţaltáři v jejich čistě samostatném kreativním 

kontextu, protoţe ţaltář nevznikal v izolaci od okolního světa. Metafora sama o sobě 

iniciovala interaktivní proces kumulativních vlivů, takţe ţaltář jako celek v sobě 

obsahuje i všeobecný „globální“ literární kontext své doby. Brown je přesvědčen, ţe 

pokud je přijata taková strategie čtení ţaltáře, jistě začnou vystupovat dramatické 

kontury meta vyprávění, ve kterém zvířata hrají nepostradatelnou roli i v teologii ţalmů. 

Brown tak ukazuje na důleţitou skutečnost, ţe i tam, kde jsou zvířata jmenována bez 

explicitního metaforického významu, mohou ve čtenáři evokovat metaforické významy 

běţně rozšířené ve společnosti
226

. 

Většinu zmínek o zvířatech v ţaltáři podle Browna
227

 najdeme v líčení 

dramatických situací, v nichţ ţalmista volá po záchraně. Zvířata slouţí jako metafora 

ţalmisty, ale i jeho nepřítele. Ţalmy prezentují skutečné druhy nebezpečných zvířat, aby 

zdůraznily různé hrozby uvnitř lidské společnosti: obklíčení býky
228

, mrchoţroutství 

psů
229

, špičaté rohy divokého skotu
230

, jedovatí plazi
231

, pustošící kanec
232

 a krvelační 

lvi
233

.  Brown
234

 však poukazuje na to, ţe nebezpečná zvířata jsou na několika místech 

naopak symbolem uplatnění Boţí spravedlnosti
235

. Domnívá se, ţe výskyt těchto zvířat 

nesouvisí jednoduše jen s tím, ţe se jedná o reálně nebezpečné tvory, ale také s faktem, 

ţe vyvolávají celou řadu asociací mimo jejich zoologickou klasifikaci. Široce pojatý 

význam těchto zvířat není více svázán se zoologickým nebezpečím neţ „kámen“, před 
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kterým Boţí „anděl“ chrání ţalmistu, je limitován svým geologickým původem
236

. Tyto 

literární figury s integrovaným sociálním kontextem připomínají stále přítomné 

nebezpečí působené hříšníkem, ţalmistovým nepřítelem, protivníkem společenství 

spravedlivých. Brown
237

 dále tvrdí, ţe pouţívání obrazů zvířat slouţí i jako způsob 

odlidštění nepřátel Boha, Izraele a spravedlivého jednotlivce.  

Brown tedy charakterizuje důleţité souvislosti výskytu zvířat v ţalmech. Přesto 

povaţuji za neúnosně zjednodušující jeho tezi, v níţ srovnává asociace vyvolané 

zvířetem s asociacemi vyvolanými kamenem. Zvíře jako ţivý tvor má k člověku 

nesrovnatelně blíţ neţ neţivý kámen. Proto asociace, které vyvolává zvíře, jsou výrazně 

odlišné od asociací vyvolaných neţivým kamenem. 

Jedním z nejčastěji jmenovaných zvířat v ţaltáři, včetně Ţalmu 104, je lev, který 

je často jmenován jako metafora. Proto je mu věnována další kapitola.  

 

5.2.1. Lev 

V souvislosti s Ţ 104,21 by bylo přesnější hovořit o lvíčatech: ~yrIypiK.h; ((rypiK. = 

mladý lev)
238

 (LXX: sku,mnoi V: catuli leonum) Přesný zoologický název je lev pustinný 

(Panthera leo). V současnosti ţije ve volné přírodě pouze v Africe jiţně od Sahary a ve 

dvou izolovaných populacích v Indii, kde se jedná o poddruh Panthera leo persica, 

česky nazývaný lev indický
239

. Tento poddruh se s největší pravděpodobností 

vyskytoval i v Palestině v dobách vzniku Ţalmu 104. Lev se dodnes řadí ke zvířatům, 

která jsou schopna ohrozit i člověka. Opačný případ, zabití lva člověkem patří podle 

Bible sice k výjimečným, ale ne nemoţným lidským výkonům
240

. Brown
241

 věnuje lvu 
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samostatnou podkapitolu, kde uvádí, ţe je ze všech ţivočišných druhů uvedených 

v ţaltáři nejčastější
242

.  

Jeho síla dravce byla velmi dobře známa předkům a velmi dobře pouţitelná pro 

aplikaci v poezii. Např. proroci shledali, ţe lev má vhodný zjev, aby reprezentoval 

válečnou agresi. Ţalmista podobně ztvárnil bezejmenného nepřítele v prosbě za 

vysvobození
243

. Také Keel
244

 upozorňuje, ţe protivníci ţalmistů bývají často srovnáváni 

se lvem
245

. Jako lvi číhají v záloze, a náhle přepadnou nic netušícího
246

. Jejich silné 

tlapy znázorňují bezohledné neodolatelné vládnutí tyranů
247

, roztrhané hrdlo kořisti 

jejich nebezpečnou nenasytnou chtivost
248

, hrozné řvaní jejich nezvladatelnou pýchu
249

. 

Od nejstarších dob nesou i démoni zvláště rádi podobu lva. 

Keel
250

 poukazuje na to, ţe okraj země jako nebezpečná oblast býval s oblibou 

charakterizován pomocí lvů
251

. Lev, podobně jako noc, byl však chápán v Egyptě nejen 

jako síla zániku, nýbrţ současně jako znovuzrození (ráno). Proto byl např. podstavec, na 

který se pokládala mumie, často ve tvaru lva. Před lvem lidé neproţívají pouze děs. Lev 

je také předmětem obdivu, jak ukazují řády a vyznamenání za vítězství s jeho obrazem. 

Často slouţí k tomu, aby zobrazil vítězící moc
252

. Co platí pro lva, platí však i pro s ním 

srovnávaného bezohledného svévolníka.  

Brown
253

 si všiml, ţe po opakovaných referencích o nepřátelích jako hltajících 

lvech na začátku ţaltáře, předkládá např. Ţ 34 nápadně odlišný pohled na krále šelem, 

tentokrát zbavený lidského folklóru
254

. Přes prvenství lvů ţalmista ujišťuje, ţe i lvi jsou 

zranitelní a podléhají hladu. Podobně i Job poznamenává, ţe lvi nejsou samostatní, 
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jejich kořist jim musí být poskytnuta
255

. Brown
256

 upozorňuje, ţe i kdyţ lvi jsou na 

rozdíl od člověka aktivní o půlnoci
257

, nejsou v posledku odlišní od lidských bytostí 

v jednom základním aspektu: dostávají svou obţivu od Boha. Všichni tvorové, zvíře 

stejně jako člověk, jsou závislí naprosto na Boţí dobrotivé péči
258

. 

 Zajímavý postřeh uvádí Spuergeon
259

: Po čem řvou lvi? Jistě ne po své kořisti, 

protoţe jejich hlasitý řev by vyplašil jejich oběť. Jejich řev je řev po obţivě a v tomto 

smyslu modlitba. I divoká zvířata se obrací ke svému stvořiteli a chtějí na něm obţivu. 

K této tezi je nutno dodat, ţe Spuergon správně uvádí, ţe řev lva nesouvisí s lovem, ale 

je nutno také uvést, ţe tento řev souvisí s jeho teritoriálním chováním, tedy ohlašuje 

sousedním lvům, ţe právě toto území je jiţ obsazené.
260

 

Máme-li shrnout výše uvedené myšlenky, můţeme konstatovat, ţe lev se objevuje 

v Bibli ve třech základních významech: 1. V negativním smyslu jako metafora nepřátel 

Boţích a Boţího spravedlivého. 2. V přesně opačném smyslu jako metafora Boţí moci 

uskutečňované jeho spravedlivým. 3. Jako tvor bezprostředně uvedený bez metaforiky, 

závislý na Bohu stejně jako všechno ostatní stvoření. 

Jak jiţ bylo zmíněno, lev je zvíře, které se objevuje v Bibli často. O pozornosti, 

která je mu věnována, svědčí i skutečnost, ţe hebrejština má 6 různých výrazů pro 

lva
261

. Hlubší prozkoumání etymologických i kontextuálních souvislostí jednotlivých 

výskytů různých hebrejských termínů označujících lva včetně jejich odborného 

zoologického zhodnocení by bylo tématem samostatné diplomové práce. 

 

 

5.3. Zoologie 

Brown
262

 dává jedné kapitole název: od metafory ke stvoření. Poukazuje na to, ţe 

v určitých stvořitelských pasáţích jsou zvířata uvedena bez explicitního metaforického 

významu. V jiných případech jsou zvířata jednoduše jmenována v seznamu úplně 

                                                                                                                                               
254

 Viz Ţ 34,10-11 – i lvíčata mají hlad. 
255

 Viz Job 38,39-40. 
256

 Viz str. 160-1. 
257

 Viz Ţ 104,20-21. 
258

 Viz Ţ 104, 28. 
259

 Viz str. 256. 
260

 Viz http://cs.wikipedia.org/wiki/Lev_pustinn%C3%BD 
261

 Viz Novotný, str. 374. 
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separovaná od lidských bytostí. Keel
263

 upozorňuje, ţe uţ farao Thutmose III nechal 

vytesat na stěny chrámu v Karnaku celý katalog zvířat a rostlin, které si přivezl ze Sýrie. 

K vědeckému snaţení o poznání zvířecího světa patří i přiřazení určitého biotopu 

k jednotlivým druhům zvířat. Stopy tohoto přiřazování najdeme podle Keela i v Ţ 

104,14,17nn, kde je řeč o ţivobytí zvířat i lidí a o ţivotním prostředí malých ptáků, 

čápů, kozoroţců a damanů.    

Brown
264

 také upozorňuje, ţe jsou i případy, ve kterých je svázanost mezi realitou 

metaforickou a zoologickou záměrně zastřená. I kdyţ zvířata jsou myšlena jako zvířata, 

jejich spojení s lidskými protivníky nelze zcela oddělit. Ţ 74,18-19 představuje typický 

příklad paralelní asociace:  „Hospodine, rozpomeň se na rouhání nepřítele, na zbloudilý 

lid, jenţ zneváţil tvé jméno. Nevydávej ţivot své hrdličky dravci, na ţivot svých 

poníţených nikdy nezapomeň.“ Podle Browna jde na tomto místě o analogii, která 

znamená, ţe dravec se má k hrdličce jako nepřítel k poníţenému. Básnický paralelismus 

zde naznačuje obojí, spojuje zločin i nevinnost. Domnívám se však, ţe i v tomto 

příkladu slouţí zvířata jako metafora, i kdyţ na vyšší či sloţitější úrovni. Jako metafora 

neslouţí jen zvíře samotné, ale vztah, který je mezi dvěma zvířaty, v tomto případě 

vztah mezi dravcem a jeho kořistí. Svázanost mezi realitou metaforickou a zoologickou 

bych v uvedeném příkladu nehodnotil jako záměrně zastřenou, ale pouze jako sloţitější. 

Dva ţalmy o stvoření (Ţ 8 a Ţalm 104) představují podle Browna zvířata 

v klíčově důleţité roli. Údaje o zvířatech v těchto ţalmech nenesou explicitně 

metaforický náboj, jak je obvyklé jinde v ţaltáři. Přesto tvoří významný vrchol 

v dramatice ţaltáře. Stávají se však nepřímo plnými metaforických významů díky jejich 

asociaci s velkou většinou ţalmů, které rozvíjí zvířecí obrazy metaforicky. Brown zde 

naráţí na skutečnost, která byla zmíněna jiţ v kap. 2 a je zřejmá i ze struktury Ţalmu 

104
265

. V tomto ţalmu se totiţ mluví hodně o zvířatech a málo o člověku. Zvířata 

(a jejich svět) jsou zde vylíčena samostatně a nelze je bezprostředně vnímat jako 

metaforu pro vztahy nebo dění v lidském světě. Proč Brown vidí v Ţ 8 a v Ţalmu 104 

významný vrchol v dramatice ţaltáře není zcela zřejmé. V souvislosti s pojednaným 

tématem jde zřejmě právě o přítomnost ţivých tvorů bez metaforických významů. 
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 Viz str. 153. 
263

 Viz str. 49. 
264

 Viz str. 143. 
265

 Viz 1. příloha. 



64 

 

Dle mého soudu můţeme vyčíst z uvedených rozdílů mezi ţalmy jednu 

podstatnou věc. Nikoliv střízlivý vědecký rozum, ani nářek nad lidskou bídou či 

vyznávání hříchů, ale chvála stvořitele uvolňuje lidskou mysl pro nezaujaté a objektivní 

vnímání okolního stvoření. Jestliţe člověk chválí dobrotu stvořitele a v této chvále 

s pokorou vnímá i stvoření kolem sebe očima víry, pak vidí, ţe to vše kolem ţije svým 

vlastním ţivotem, který dostává od svého stvořitele zcela nezávisle na člověku.  

 

5.3.1. Čáp 

V Bibli se objevuje pod názvem: hd'ysix] (= čáp)
266

, (LXX: evrwdio,j   V: erodios). Z 

hlediska ornitologického je otázkou, o jaký konkrétní druh čápa se jedná v Ţ 104,17. Na 

Blízkém východě, stejně jako v Evropě, se vyskytují dva druhy: čáp bílý (Ciconia 

ciconia) a čáp černý (Ciconia nigra). Otázku po určení druhu však ještě komplikuje text 

LXX a V, který etymologicky ukazuje na současný vědecký název ptáků blízce 

příbuzných čápům rodu Ardea příp. Casmerodius (obojí v české terminologii = 

volavka). Pro český název volavka však najdeme jiný hebrejský termín hp'n"a] (= 

volavka)
267

 Dále se tedy přidrţím původního hebrejského termínu a jeho českého 

ekvivalentu.  

Oba čápi patří svými rozměry mezi mohutnější ptačí druhy
268

.  V současnosti ani 

jeden z těchto druhů v Palestině nehnízdí, oba však pravidelně a početně územím 

protahují při podzimním odletu na africká zimoviště a při jarním návratu na evropská 

a asijská hnízdiště. Je známo, ţe oba druhy čápů v posledních dvou staletích z mnoha 

tradičních hnízdních oblastí vymizely, ale na druhé straně v menší míře i jiná území 

(příp. i jiná prostředí) osídlily
269

. Vzhledem k těmto zaznamenaným změnám v rozšíření 

                                                 
266

 Pípal, str. 55, uvádí dva druhy: čápa bílého a čápa černého. 
267

.Pípal, str. 20: téţ „kalandra“, Ardea, Lv 11,19, Dt 14,18. Aby byla situace ještě komplikovanější, v 

Dt 14,18 uvádí LXX caradrio.n a V charadrius, coţ jsou názvy, které ukazují na ptáky z řádu bahňáků 
rodu Charadrius. Mnozí z nich jsou zjevem i způsobem ţivota podobní kalandrám (kterou jmenuje i Pípal 

podle kralických). Kalandra je ovšem druh ptáka zoologicky zcela odlišný. Patří do řádu pěvců a je 
příbuzná našemu skřivanu, viz Svensson, str. 232-236. 

268
 Čáp bílý váţí aţ 4,5 kg, má výšku aţ 110 cm, rozpětí křídel aţ 218 cm. Čáp černý je o něco menší: 

váţí aţ 3,5 kg, má výšku aţ 105 cm, rozpětí křídel aţ 205 cm. Viz Hudec a spol., str. 294 a 306 a 

Svensson, L. a spol., str. 34. 
269

 Např. v Jiţní Africe, která je tradičním zimovištěm čápů černých, vznikla hnízdní populace tohoto 

druhu aţ ve 30ých letech 20. stol., tedy v době, kdy naopak z mnoha západoevropských hnízdních oblastí 

tento druh vymizel, viz Hudec a spol., str. 294-310 a 
 http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8C%C3%A1p_%C4%8Dern%C3%BD  
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i vzhledem k trvalému hojnému výskytu v době tahu je reálné, ţe oba druhy hnízdily 

v Palestině v době, kdy vznikal Ţalm 104. Ţalmista nijak neinformuje o vzhledu, 

zbarvení či hlasových projevech zmíněného čápa. Neuvádí ţádné přímé znaky, podle 

kterých by bylo moţné jednoznačně identifikovat konkrétní druh. Jmenuje však čápa 

v souvislostech, které poměrně jednoznačně ukazují, ţe se jedná o čápa černého.  

Zatímco čáp bílý hnízdí převáţně na lidských stavbách, na viditelných 

a nápadných místech, ţije hlavně v níţinách a pahorkatinách a vyhýbá se uzavřeným 

lesním komplexům, čáp černý hnízdí nejčastěji právě ve skrytu na stromech 

v rozsáhlých lesích. Potravu loví čáp černý často v potocích a horských bystřinách. Je 

rozšířen sice i v zalesněných níţinách podél velkých řek, ale typickým prostředím je pro 

něj lesnatá horská krajina s menšími vodními toky v údolích. Pokud tedy zařadíme čápa 

do kontextu veršů 16-18, kde se o něm hovoří, dojdeme k závěru, ţe za ţalmistovým 

čápem se skrývá čáp černý, neboť jako jediný z příbuzenstva (počítáme-li i podobné 

volavky) hnízdí na stromech v horských oblastech.  

Přes poměrně jasné zoologické souvislosti, v nichţ je čáp v Ţalmu 104 jmenován, 

nelze pominout i případné souvislosti metaforické, jak upozorňuje Brown i Keel
270

 ČEP 

75
271

 připomíná, ţe hebrejský název čápa hd'ysix]  je odvozen od téhoţ kořene jako 

označení zboţného či věrného dysix'. Čáp měl výsadní postavení u mnoha národů. Patrně 

proto jej Starý zákon uvádí jako kulticky nečistého
272

, protoţe jinde byl uctíván jako 

posvátný. Čáp byl podle autorů ČEPu 75 v úctě snad také proto, ţe chrání před ţabí 

havětí, která nejednou ohroţovala celou zemi
273

. Z hlediska zoologického je však nutno 

brát toto tvrzení autorů jako přehnané a spekulativní domýšlení biblických údajů, 

v jehoţ pozadí stojí lidové představy o ţivotě čápů i zjednodušené tradiční dělení 

ţivočichů na škodlivé a uţitečné. 

 Na zajímavou souvislost nejen s čápy, ale i s dalšími druhy ptáků upozorňuje 

Keel
274

. V kapitole s názvem Boţí křídla píše, ţe tituly Hospodina jako skála, stín, 

pramen a světlo mohou sice ukazovat na proţitek v chrámovém okrsku, jejich původ 

však můţe leţet také v mnohem širší zkušenosti z přírody. Zcela podobně se to má 
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 Viz kap. 5.2. a 5.3. 
271

 Viz str. 394. 
272

 Viz seznamy v Lv 11,19, Dt 14,18. 
273

 Egypt podle Ex 8,1nn. 
274

 Viz str. 170. 
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podle Keela i s „boţími křídly“, pod nimiţ hledá prosebník ochranu
275

. Slovní spojení 

lze sice odvodit i od „křídel cherubů rozprostřených nad schránou“
276

, ale je třeba vzít 

v úvahu, ţe se cherubové tam, kde jsou v ţalmech explicitně jmenovaní, zjevují jako 

nositelé Hospodina
277

 a nemají ţádnou ochrannou funkci. V kaţdém případě, uzavírá 

Keel, nakonec tento obraz vede zpět k ptákovi, který rozprostírá svá křídla na ochranu 

svých mláďat.  

Obraz, kterým Keel uzavírá svou úvahu, lze dodnes poměrně běţně vidět na 

hnízdech čápů bílých umístěných na dobře viditelných místech, na komínech, střechách 

či jiných vyvýšených místech lidských staveb. Zvláště v horkých dnech, kdy slunce 

nemilosrdně pálí, stávají čápi bílí i v našich zeměpisných šířkách s roztaţenými křídly 

nad svými mláďaty a stíní je před palčivými paprsky slunce
278

. Keel
279

 také upozorňuje 

na to, ţe se v egyptské historii obraz křídel brzy ustálil jako hieroglyf pro vyjádření 

ochrany. V Egyptě vzniklý motiv se na konci 2. a poč. 1. tisíciletí př. Kr. rozšířil aţ do 

Mezopotámie a do západního středomoří
280

. 

Na závěr bych rád citoval Spurgeona
281

, který se volně inspiruje motivy verše Ţ 

104,17. Citát sice není vědeckým pojednáním, ale ukazuje jeden ze způsobů, jak můţe 

být biblická víra inspirovaná ţivým stvořením podle Ţalmu 104: Stromy mají dost sami 

pro sebe, ale mají ještě něco navíc pro druhé. Ptáci staví svá hnízda na stromech. Tímto 

způsobem stromy dávají dále, co od Pána dostaly. Silnější dávají slabším. Ve stvoření 

roste jedno z druhého: Déšť zavlaţuje stromy, a stromy poskytují úkryt ptákům. Ve 

stvoření má všechno svůj smysl a význam. Povšimněme si také, ţe hnízdo čápa je 

pojmenováno jako domov, pravděpodobně proto, ţe tito ptáci představovali ctnosti 

domova a rodičovské lásky. Opravdu se tu hovoří o čapí rodině. Obvykle staví čáp své 

hnízdo na domě či na komíně, ale existují i velká zalesněná území, kde dává přednost 

stromům
282

. Autor ţalmu jistě viděl čapí hnízdo na cypřiši. Uţ jsme někdy šli vysokým 

lesem? Nepřepadl nás tam údiv a bázeň? Jaká mohutná katedrála přírody! Kdo o Bohu 
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 Viz Ţ 17,8; Ţ 36,8 aj. 
276

 Viz Ţ 132. 
277

 Viz Ţ 18,11;  Ţ 80,2; Ţ 99,1. 
278

 Tento obraz často viděl autor práce při krouţkování mladých čápů bílých ve hnízdech na 
východním Slovensku. 
279

 Viz str. 172. 
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 Dnešní způsob poţehnání pouţívaný při bohosluţbách ukazuje na stejný původ nejen jako gesto 

odpovídající roztaţeným ptačím křídlům, ale i pro jeho ideový obsah. (viz Nu 6,24-26 a Ţ 121,5-8) 
281

 Viz str. 254. 
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nechce slyšet nebo ho vidět jinde neţ v gotických církevních stavbách či při hřmění 

varhan, ten nechápe, jak lze zaslechnout Boţí hlas v lese. 
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 Zde se projevuje autorova polovičatá znalost čápů, protoţe míchá dohromady hnízdiště čápa bílého 

a čápa černého. 
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6. Shrnutí a závěr 

Autor této práce se zamýšlí nad vírou inspirovanou ţivým stvořením podle Ţalmu 

104. Toto přemýšlení do značné míry obohatili citovaní autoři, kteří se tímto ţalmem 

zabývali jiţ dříve. Z porovnání jejich způsobu dělení ţalmu na jednotlivé části 

i z nadpisků, které jednotlivým částem dávají, vyniká rozmanitost přístupu k ţalmu 

i jednotlivé motivy a myšlenky v něm obsaţené, které se často vzájemně prolínají. Tyto 

skutečnosti zachycuje kapitola 2. Ţalm 104 je rozdělen na šest základních částí. 

Důleţité a v rámci biblických textů neobvyklé je zjištění, ţe je v ţalmu více prostoru 

věnováno přírodě a ţivým tvorům neţ člověku. Na tuto skutečnost poukazuje 

nejnázorněji Brown ve svém grafickém zvýraznění příslušných termínů v ţalmu
283

. 

Významným motivem ţalmu je voda. 

Další inspirací pro přemýšlení nad tématem bylo porovnávání různých českých 

překladů vybraných částí ţalmu v kapitole 3. Vybrané oddíly se zabývají divokou 

přírodou u pramenů, v horách, v zarostlé krajině a v moři. V souvislosti s porovnáváním 

českých ekvivalentů hebrejských názvů zvířat, ale i v souvislosti s dalšími zjištěnými 

odchylkami v textech se ukázalo, ţe je nutno přihlédnout i k řeckým a latinským textům 

LXX a V. Překlady jsou hodnoceny z pohledu původního hebrejského textu, který je 

uveden. Ukázalo se, ţe termíny v LXX a V stojí v pozadí některých nepřesných českých 

překladů názvů ţivočichů, kteří jsou v ţalmu uváděni v souvislostech, jeţ neodpovídají 

těmto názvům. To se týká konkrétně kozoroţce a damana, kteří jsou v některých textech 

nahrazeni jinými, nevhodnými druhy zvířat, kamzíkem či jelenem, resp. králíkem, 

jezevcem nebo jeţkem. V tomto směru by byla vhodná hlubší analýza, která by 

u jednotlivých hebrejských pojmů pojednala podrobněji jak o souvislostech výskytu 

daného termínu v bibli, tak souvislosti etymologické a odborné zoologické.  

Dalším zpracovaným okruhem bylo porovnání Ţalmu 104 s egyptským 

Chvalozpěvem na Slunce a jinými biblickými texty, které se zabývají stvořením 

a ţivými tvory, tj. zpráva o stvoření v Gn 1, a další tzv. stvořitelské ţalmy (Ţ 8, Ţ 19 a 

Ţ 148), dále pak Job 38-41 v kapitole 4. Kromě stejného tématu stvoření a jeho oslavy 

v Chvalozpěvu a Ţalmu 104 s některými nápadnými společnými motivy, je podobnost 

obou děl dána také vyjádřením osobního vztahu Já (ţalmista, faraon) - Ty (Bůh, 
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Slunce). Mimo to se v Chvalozpěvu projevuje v tehdejším Egyptě neobvyklý 

monoteismus, který ovšem zůstává na pozici uctívání stvoření (Slunce) a v tomto 

smyslu s monoteismem ţalmistovým nesrovnatelný. Na rozdíl od Ţalmu 104 věnuje 

Chvalozpěv nápadně malý prostor motivu vody.  

Ve srovnávaných biblických textech jsou kromě různého prostoru věnovaného 

jednotlivým motivům také výrazné rozdíly v rétorice. Ţalm 104 je chválou, která je 

vyjádřena osobním vztahem Já (ţalmista) – Ty (Hospodin). Proti tomu stojí neosobní 

vyprávění Gn 1 ve 3. os. sg. V Job 38-41 se jedná sice o osobní vztah, ale nejde 

o chválu, ale o napomínající řeč v opačném vztahu Já (Hospodin) – Ty (Job). Při 

bliţším zkoumání se ukazuje, ţe velký prostor věnovaný v Ţalmu 104 motivu vody 

a Boţí péči o stvoření spojuje tento ţalm se zprávou o potopě v Gn 6-9 více neţ se 

zprávou o stvoření v Gn 1. Hlubší rozbor těchto souvislostí včetně návaznosti na 

babylonský stvořitelský mýtus Enuma eliš by si však ţádal prostor překračující 

vymezení této práce. 

V kapitole 5 se autor zamýšlí nad pojetím ţivých tvorů v ţalmech. Většinou jsou 

zvířata uváděna jako metafora lidských vztahů, někde jsou zmíněni mýtičtí tvorové. 

Pouze vzácně jsou zvířata jmenována samostatně v čistě zoologickém pojetí. Práce se 

podrobněji zamýšlí nad mýtickým tvorem livjátanem, dále nad lvem, který je často 

uváděn jako metafora pro různé lidské vztahy, a nad čápem, který se objevuje v Ţalmu 

104 v ryze zoologických souvislostech. V případě mýtického tvora livjátana je vhodné 

zmínit další obdobné tvory jako Rahab a Tiamat. V pozadí těchto názvů zůstávají 

autorovi mnohé nejasnosti jak etymologické, tak i nejasnosti ohledně jejich výskytu 

a role v mýtech i v Bibli. Tito tvorové by měli být podrobeni i odbornému 

přírodovědnému pohledu s ohledem na zvířenu a přírodní poměry v krajinách, kde 

mýty, jeţ o nich mluví, vznikly. To by bylo opět rozsáhlé téma na zvláštní práci. 

Za největší přínos této práce povaţuji zjištění, ţe Ţalm 104 je díky dominujícím 

motivům vody a obnovování stvoření bliţší zprávě o potopě v Gn 7-9 neţ zprávě 

o stvoření v Gn 1. Bliţší porovnání s Chvalozpěvem na Slunce také ukázalo, ţe více neţ 

jednotlivé společné motivy je důleţitý společný ţánr a formální monoteismus obou děl, 

byť v případě Chvalozpěvu na Slunce se jedná přesněji o monoteistickou idolatrii.  
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 Viz 1. příloha. 
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Důleţité sdělení Ţalmu 104 spočívá ve vyjádření osobního vztahu k Bohu 

prostřednictvím přírody. Zatímco kulturní zvyky ve společnosti se mění, příroda zůstává 

víceméně stálá. Tak Ţalm 104 umoţňuje nacházet vztah k Bohu, vztah osobní víry 

i modernímu člověku, který se zajímá o přírodu. Vzhledem k tomu, ţe myšlení 

moderního člověka je silně ovlivněno vědeckými poznatky, pokusil jsem se vyjádřit 

současný odborný pohled na vybrané motivy Ţalmu 104. 
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8. Přílohy 

Příloha č.1 - Žalm 104,10-31 a 35
284

 

 

10  Prameny vysíláš do potoků,  

             které mezi horami se vinou. 

11  Napájejí veškerou zvěř polí,  

             divocí osli tu hasí svou ţízeň. 

12  Při nich přebývá nebeské ptactvo,  

             ono se ozývá v ratolestech. 

13  Ze svých síní zavlaţuješ hory,  

             země se sytí ovocem tvého díla. 

14  Dáváš růst trávě pro dobytek  

             i rostlinám, aby je pěstoval člověk,  

             a tak si ze země dobýval chléb. 

15  Dáváš víno pro radost lidskému srdci,  

             aţ se tvář leskne víc neţ olej;  

             chléb dodá lidskému srdci síly. 

16  Hospodinovy stromy se sytí vláhou,  

            libanónské cedry, které on zasadil. 

17  A tam hnízdí ptactvo,  

            na cypřiších má domov čáp. 

18  Horské štíty patří kozorožcům,  

            skaliska jsou útočištěm pro damany. 

19  Učinil jsi měsíc k určování času,  

            slunce ví, kdy k západu se schýlit. 

20  Přivádíš tmu, noc se snese,  

            celý les se hemţí zvěří; 

21  lvíčata řvou po kořisti,  

            na Bohu se doţadují své stravy. 

22  Slunce vychází a oni se stahují,  
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            ve svých doupatech se ukládají k svému odpočinku. 

23  Člověk vyjde za svou prací  

            a koná svou sluţbu aţ do večera. 

24  Jak nesčetná jsou tvá díla, Hospodine!  

            Všechno jsi učinil moudře;  

            země je plná tvých tvorů. 

25  Tu je veliké a širé moře:  

            hemţí se v něm nespočetných živočichů  

            maličkých i velkých, 

26  plují po něm lodě.  

           Vytvořil jsi livjátana, aby v něm dováděl. 

27  A to vše se svou nadějí vzhlíţí k tobě,  

            ţe jim dáš v pravý čas pokrm; 

28  rozdáváš jim a oni si berou,  

            otevřeš ruku a oni se nasytí dobrým. 

29  Skryješ-li tvář, oni propadají děsu,  

            odejmeš-li jejich ducha, oni hynou,  

            oni se v prach navracejí. 

30  Sesíláš-li svého ducha, oni jsou stvořeni znovu,  

            a tak obnovuješ tvářnost země. 

31  Hospodinova sláva potrvá věčně!  

            Hospodin se bude radovat ze svého díla. 

…………………. 

35  Kéţ hříšníci vymizí ze země,  

             kéţ svévolníci nejsou!  

             Dobrořeč, má duše, Hospodinu!  

Haleluja. 

 

 

                                                                                                                                               
284
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Příloha č. 2 - Žalm 104 – členění podle jednotlivých autorů 

 
Verše:        1a, 1b, 2, 3, 4, 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35a,35b 

Čmelík:      1a, 1b------- 4, 5 ------ 9,10 --- 12,13 ---- 15,16 --- 18,19 --------------23,24 --- 26,27 ------- 30,31-32,33 ----- 35a,35b 

ČEP 75:     1 ------------------------ 9,10 --- 12,13 -----------------18,19 --------------23,24 -- 26,27 ------- 30,31-32,33 -------35 

ČEP 95:     1 --------------------------9,10 -- 12,13 ------------------------------------ 23,24 --- 26,27 --------------------------------35 

B21:         (1a,1b -------  4, 5 ------ 9,10 ------- 13,14-15,16 --  18,19 ------------ 23)(24 ----26,27 --------30,31-32,33 -------35a,35b) 

ČSP:          1 ------------ 4, 5 ------ 9,10 --------------------------- 18,19 ------------- 23,24 ------- 27,28 --- 30,31-32,33 ------- 35 

Westerman:1a, 1b, 2 --- 4, 5 ----- 9,10 --------------------------- 18,19 ------------- 23,24 --- 26,27-28,29-30,31 ---------------35 

Weiser:       1, 2--------- 4, 5 ------ 9,10 -----------------------------18,19 ----------- 23,24 ---- 26,27 ------- 30,31 --------------- 35 

Spurgeon: 1 ------------------ 6,7 ----------------------------------- 18,19 ------------  23,24 -------------------- 30,31 ---------------35 

Seybold:   1 ------------- 4, 5 ------ 9,10 -- 12,13 ---------------- 18,19 ------------- 23,24 --- 26,27 -------- 30,31 --------------- 35 

Sedláček:  1,2 ----------  4, 5 -----------------------------------------18,19 ------------ 23,24 ------------------- 30,31 --------------- 35 

Kunický:  (1 ------------ 4, 5 ------- 9,10 – 12)(13 --------------- 18,19-20,21 ----23)(24 --------- 28,29----30,31 --------------- 35) 

Bogner:     1 ------------ 4, 5 ------- 9,10 --------------------------- 18,19 -------------23,24 ------------------- 30,31 --------------- 35 

Verše:        1a, 1b, 2, 3, 4, 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35a,35b 
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Příloha č. 3 – Achnatonův chvalozpěv na Slunce
285

 

 

---- 

Krásně vycházíš v záři 

na nebeském obzoru, 

ty ţijící Slunce, jeţ dáváš ţivot! 

Vycházíš na východním obzoru  

a naplňuješ všechny země svojí krásou. 

Jsi působivé, mocné a třpytivé, 

vysoko nad všemi zeměmi. 

Tvé paprsky pronikají do zemí, stejně jako tvoje tvořivá síla. 

---- 

Kdyţ se odebereš k západnímu obzoru, 

země se ocitne ve tmě, 

v říši smrti. 

Všechny šelmy vycházejí ze svých doupat, 

všechna havěť bodá. 

     Tma je jako hrob: 

země je tichá, 

neboť její stvořitel odpočívá na obzoru 

 

Jakmile ráno vyjdeš na obzoru, 

zazáříš, ty denní Slunce. 

    Zaháníš tmu a vysíláš paprsky. 

Kdo má nohy, probudí se: díky tobě se lidé myjí a oblékají  

a zdviţenými paţemi tě uctívají, protoţe ses objevilo v záři. 

Celá země se pustí do práce. 

      

     Dobytek se uspokojuje svou krmí, 

stromy a rostliny rostou. 

     Ptáci vyletují z hnízd 
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 Výběr z překladu Bakaly – viz literatura 
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a křídly tě zdraví. 

    Zvěř skáče 

a vše, co odlétá a přilétá, 

ţije, neboť pro ně vycházíš 

     ---- 

Ryby v řece  

Před tebou vyskakují, 

neboť tvé paprsky pronikají i do moře. 

---- 

Kdyţ se nevylíhlé kuře 

ozve ve skořápce 

dodáš mu dechu, abys je udrţelo při ţivotě, 

Po době, kterou jsi mu vymezilo, 

rozbije vejce, 

povstane z něho 

a hned začne pípat. 

A sotva se z něho dostane, uţ běhá po svých. 

    Kolik jsi toho jen stvořilo 

a zraku je to skryté! 

Jediné boţstvo, jemuţ není podobného! 

     Kdyţ jsi bylo samojediné, stvořilo jsi podle svého zemi 

 s lidmi, stády dobytka a zvěří, 

     se vším, co je na ní a běhá po nohou, 

se vším, co je ve vzduchu a létá na křídlech. 

---- 

Tvé paprsky vyţivují louky, 

kdyţ vycházíš, zelenají se a rostou, jak ty si přeješ. 

---- 

V podobě ţijícího Slunce 

vycházíš a záříš 

vzdaluješ se a přibliţuješ. 

---- 
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Země povstává díky tobě 

neboť jsi ji stvořilo!  

Kdyţ vycházíš, ţije se. 

Kdyţ zapadáš, umírá se. 

Oči hledí na tvou krásu, kdyţ zapadáš, 

Veškeré práce ustávají, kdyţ mizíš na západě. 

Kdyţ znovu vyjdeš, vše rozkvete pro krále, 

Rovnováha vládne od okamţiku, kdy jsi vytvořilo zemi. 

---- 


