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Anotace
Tato práce se pokouší prozkoumat chápání hranic starověkého Izraele a jejich 
rozsah  na  základě  biblického  podání.  Výchozím  bodem  je  prozkoumání 
samotného pojmu „hranice“ a jeho významu ve Starém zákoně. Práce operuje 
jak  s  hranicí  geografickou,  tak  s  hranicí  kulturní  či  etnickou  na  základě 
archeologických  nálezů  a  materiální  kultury.  Srovnáním  s  mimobiblickými 
nálezy se pokouší odhalit, nakolik jednotlivé texty vymezující Izrael reflektují 
možnou dějinnou skutečnost. V případě, že se hranice vymezená textem zdá 
být  spíše  symbolickou,  zabývá  se  práce  možnými  důvody takového  určení 
starověkého Izraele a hledá možný vliv politické či náboženské agendy, dějinné 
situace či mýtu na jednotlivá určení.
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Summary
Historical, cultural, and symbolic borders of Ancient Israel
This thesis attempts to explore the understanding of borders of ancient Israel 
and their extent based on biblical account. The starting point is exploring the 
very term „border“ and its meaning in the Old Testament. This thesis operates 
with both geographic and cultural or ethnic boundary based on archeological 
finds and material culture. In comparing biblical and non-biblical material it 
attempts to discover how closely do various texts describing Israel's boundary 
reflect possible historical reality. In the cases where the boundary delineated by 
the  text  seems  to  be  rather  symbolic  this  thesis  considers  various  possible 
reasons  for  such  a  delineation  of  ancient  Israel  and  attempts  to  find  likely 
influences  of  political  or  religious  agenda,  historical  situation  or  myth  on 
respective delineations.
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Úvod
Tématem  této  práce  jsou  „Dějinné,  kulturní  a  symbolické  hranice 

starověkého Izraele“.  Takové téma  je  samozřejmě  velmi  široké  a  propojuje 
množství vědních disciplin. Protože se však jedná o práci v oboru teologie a v 
rámci starozákonní biblistiky, její těžiště leží v biblickém textu Starého zákona. 
Tím  je  určen  i  základní  okruh  mého  bádání:  v  centru  mého  zájmu  budou 
výměry hranic „země zaslíbené“ ve Starém zákoně. Po prozkoumání toho, jak 
starozákonní texty vymezují zemi Izraele, se pokusím tato vymezení srovnat s 
dostupnými daty z oblasti archeologie a z epigrafních nálezů. Konečným cílem 
je  pak  srovnat  možné  historické  hranice  starověkého  Izraele  –  ať  už  jako 
politického  celku  (království),  tak  i  jako  etnika  doložitelného  společnými 
kulturními prvky – s výměry předkládanými v biblickém textu.

Vzhledem k tomu, že debaty týkající se archeologie starověkého Izraele jsou 
rozsáhlé  a  existuje  zde mnoho  protichůdných teorií,  nebudu se v  této  práci 
pouštět do příliš hlubokých exkurzů na tomto poli. Snažím se však čerpat jak 
ze  zdrojů  blízkých  tzv.  biblickému  minimalismu,  tak  z  prací  autorů 
konzervativnějších.  Nálezy,  které  budou  střediskem  mého  zájmu,  spadají 
především  do  období  monarchického  předexilního  Izraele,  zvláště  pak  do 
období rozděleného království.  Je tomu tak proto, že kolem dřívejší spojené 
monarchie  existuje  mnoho  spekulací  a  spolehlivější  historické  doklady 
pocházejí  až  z  pozdějších  dob.  Protože  mi  však  jde  o  obecné  mapování 
historického a kulturního rozsahu Izraele, neomezuji se na jediné období, ale 
snažím se spíše nalézt doklady trvalejšího rozsahu Izraele v různých oblastech.

Pokud  jde  o  strukturu  této  práce,  v  její  první  části  se  pokusím vyjasnit 
některé pojmy, s nimiž budu operovat, především chápání hranic jako takových 
v rámci  Starého zákona.  V dalším oddíle  přikročím k podrobnému rozboru 
popisů hranic Izraele v Bibli, abych následně ve třetí části mohl dospět k jejich 
porovnání s dalšími historickými doklady a archeologickými nálezy.
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1. Problematika hranic a Starý zákon
1.1. Hranice země Izraele nebo lidu Izraele?

Problém,  na  který  v  první  řadě  narazíme,  snažíme-li  se  říci  cokoli  o 
hranicích  starověkého  Izraele,  se  týká  chápání  označení  „Izrael“.  V  Bibli 
samotné  se  označení  „Izrael“  používá  ve  třech  hlavních  významech:  jako 
vlastní  jméno  Jákoba,  syna  Izákova,  dále  jako  označení  izraelských kmenů 
(jakožto potomků Jákoba-Izraele)1 a také jako geografikum. První případ pro 
naše téma není důležitý, druhé dva částečně narážejí na téma, o které nám běží.

Použití  výrazu  „Izrael“  čistě  jako  geografika  je  v  Bibli  velmi  vzácné  a 
zřejmě se vyvinulo až časem jako synekdocha. Výraz laer"f.yI #r<a, nacházíme 
několikrát pouze u Ezechiele (Ez 40,2, Ez 47,18) a také v 1 Sam 13,19. Jsou i 
jiná místa, kde lze chápat Izrael jako obojí (lid i zemi), aniž by tím docházelo k 
dezinterpretaci; vesměs se jedná o odkazy na dobu spojeného království.2 Izrael 
je však v Bibli především lid. V některých situacích, kde je jasné, že se nemůže 
jednat o zemi, je toto vynuceno logikou děje (např. v případě exodu a putování 
pouští  je  zřejmé,  že  Izrael  nelze  chápat  jako  entitu  geografickou,  protože 
kenaanská  země  ještě  není  dobyta).  V  některých  případech  –  týká  se  to 
především knih  Královských,  Paralipomenon  a  proroků  –  se  výraz  „Izrael“ 
často  používá  pouze  pro  severní  království3 a  pro  jižní  království  existuje 
termín  „Judsko“;  ale  právě  zde  můžeme  najít  i  označení  „celý  Izrael“  pro 
severní  i  jižní  království  dohromady.4 Je  jasné,  že  se  tu  nejedná  přímo  o 
geografické  označení  –  avšak  i  takovémuto  „celému  Izraeli“  lze  vymezit 
hranice,  protože  jde  fakticky  o  obě  království  zastřešená  společným 
jmenovatelem, tj.  přestože spojené království  jako takové v daném časovém 
úseku neexistuje, Sever i Jih se stále chápou jako něco, co by mělo být jednou 
entitou. Důvody, které můžeme najít v Bibli pro toto sjednocení, jsou v první 
řadě „dědičné“ - jedná se o potomky Izraele (Jákoba). Tito potomci také žijí na 
území, které bylo zaslíbeno Abrahamovi – zde se objevuje geografický prvek. 

1 Např.  Gn 47,27, Gn 48,20 – zde Jákob-Izrael sám hovoří o Izraeli jako o národu; dále Ex 
4,22, 14,30, 17,11 aj. Jinde, např. v 1 Kr 8,16, je také položeno rovnítko mezi „Izrael“ a 
Hospodinův „lid“, tj. je explicitně zdůrazněn nikoli geografický, nýbrž etnický (či v tomto 
případě spíše náboženský) význam označení.

2 Např. 1 Sam 3,20, 1 Sam 7,13, 2 Sam 16,3, 1 Par 29,30. I tady je však třeba chápat, že jde o 
pouhou  jazykovou  iluzi  –  ve  všech  případech,  kde  se  Izraelem míní  geografikum,  jde 
vlastně o „zemi (města, dům atd.) přináležející lidu Izraele“.

3 Viz např. 1 Kr 1,35, 1 Kr 12,20, 1 Kr 16,23, 2 Kr 3,1, 2 Kr 9,3, 2 Kr 13,1, 2 Kr 13,10, 2 Kr 
15,8 aj.  I  v jiných knihách tomu tak je,  např.  ve 2 Sam 5,5 je  David označen za krále 
spojeného království, to je však definováno jako „Izrael a Juda“.

4 Viz např. 1 Par 29,26, Am 8,2 aj.
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Nelze  pominout  také fakt,  že  Izrael  spojuje víra  v Hospodina (Hospodin je 
velmi často titulován „Bůh Izraele“).5

Zdůvodnění na základě společného původu z praotce a dědictví jsou však 
spíše sekundární, historicita Jákoba nebo Abrahama jako praotců všech kmenů 
je  neprůkazná  a  těžko  představitelná.6 Stejně  tak  je  některými  badateli 
zpochybňována  existence  spojeného  království.  Pátrání  po  historicky 
průkazných  důvodech  spojení  identity  izraelských  kmenů  nebo  severního  a 
jižního  království  není  dosud  uzavřeno  (a  je  otázkou,  zda  někdy  bude)  a 
existuje mnoho hypotéz snažících se o vysvětlení tohoto sjednocení. Hlavními 
motivy  jsou  vesměs  etnická,  geografická,  kulturní,  náboženská  či  sociální 
příbuznost.  Mezi  výrazné  představitele  odlišných  názorových  proudů  patří 
například  Martin  Noth,  jehož  amfiktyonická  teorie  se  opírá  o  myšlenku 
společného kultu, nebo svého času (kolem 60. let 20. stol.) populární teorie G. 
E.  Mendenhalla  o  společném  původu  Izraelců  jako  nižší  „sociální  třídy“ 
posílené  jahvismem.7 Některé  tyto  teorie  stírají  navzdory biblickému  pojetí 
jakoukoli  původní  etnickou  odlišnost  Izraelců  od  původního  obyvatelstva 
země. To však ještě více podtrhuje význam otázky, co sledovali bibličtí pisatelé 
tím,  že zdůrazňovali  společnou identitu  izraelských kmenů,  kterou vymezili 
nejen kmenově, ale také geograficky. Jak přesně ji vyměřili bude tématem další 
části této práce.

1.2 Země Izraele a její význam v Bibli
Země, o kterou běží, je definována ve Starém zákoně úplně poprvé jen jako 

„země, kterou ti ukážu“ (Gn 12,1) – jak ji popisuje Hospodin Abramovi, když 
mu dává příkaz, aby opustil dům svého otce a vydal se na pouť s nejasným 
cílem.  V  rámci  starozákonního  narativu  tak,  jak  ho  představuje  Tenach, 
nicméně stojí právě tato země na začátku a na konci veškerého snažení lidu 
Izraele. Na počátku jde pouze o zemi, která je Abramovi/Abrahamovi ukázána, 
a jejíž dědictví teprve později připadne jeho „semeni“. V Gn 15,7 je poprvé 
explicitně formulován cíl Abrahamova vyvedení ze země jeho otců: „A řekl 
mu: Já jsem Hospodin, já jsem tě vyvedl z Kaldejského Uru, abych ti dal do 

5 Viz především typická uvozovací „formule poslů“, používaná často v proroctvích: „Toto 
praví Hospodin, Bůh Izraele“, viz např. 1 Sam 10,18, 1 Kr 11,31, Jr 7,3 aj.

6 Viz např. Finkelstein, Israel, Silberman, Neil Asher, Objevování Bible: svatá Písma Izraele 
ve světle moderní archeologie, Praha: Vyšehrad, 2007, s. 37-54

7 Stručně o těchto viz např. Rendtorff, Rolf, Hebrejská bible a dějiny: úvod do starozákonní  
literatury, Praha: Vyšehrad, 2003, s. 50, Finkelstein, Silberman, Objevování Bible, s. 100-
101
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vlastnictví  tuto  zemi.“  Později  v  téže  kapitole  Hospodin  uzavírá  s 
Abramem/Abrahamem  smlouvu;  jde  o  úkon,  který  při  čtení  této  kapitoly 
nemusí být neznalému čtenáři jasný, ale jehož důsledky jsou nesmírné – zde je 
totiž předání země do vlastnictví Abrahamových potomků vyřčeno explicitně:

V ten  den  uzavřel  Hospodin  s  Abramem smlouvu:  „Tvému potomstvu dávám tuto 
zemi,  od řeky Egyptské až k řece veliké,  řece Eufratu,  zemi Kénijců,  Kenazejců a 
Kadmónců,  Chetejců,  Perizejců  a  Réfajců,  Emorejců,  Kenaanců,  Girgašejců  a 
Jebúsejců.“8

Toto  je  první  přímé  vymezení  jakýchsi  hranic  zaslíbené  země  v  rámci 
starozákonního praoteckého vyprávění. Definice jsou tu vlastně dvě: za prvé, 
jde o zemi „od řeky Egyptské až k řece... Eufratu“, za druhé, jde současně o 
zemi deseti národů, které ji obývají.9 Druhý prvek hraje neméně podstatnou roli 
než ten první: země není prázdná, což se promítne i do příběhu starozákonního 
lidu a nakonec i do dějin historického Izraele jako takového.

Z původní vágnosti  „té země,  kterou ti  ukážu“ se v biblickém vyprávění 
postupem času vyloupne konkrétněji  definovaná geografická oblast,  nakonec 
určená i poměrně specifickými hranicemi (obzvláště Nu 34,1-12 a Ez 47,13-
20).

Starozákonní lid ve vyprávění zemi nejprve (ještě jako nepříliš početný dům 
praotců) opouští  (Gn 46), aby se usídlil  v Egyptě, odkud je posléze v líčení 
knihy Exodus  Hospodinem vyveden.  Vyvedení  je  jedním z  nejzásadnějších 
momentů starozákonního příběhu, jak naznačuje např. i  význam exodického 
vyprávění pro židovství - důležité ovšem je, že na konci poutě z Egypta leží 
právě země zaslíbená.  Izraelský lid  si  musí  projít  útrapami,  které ještě  více 
podtrhují  význam  cíle.  Při  čtení  narativu,  jak  je  podán  v  Pentateuchu,  se 
dozvídáme, že poté, co se lid po vyslání zvědů do země zalekl jejích obyvatel,10 
strávil čtyřicet let putováním pouští, kdy stará generace Izraelců vymřela, aby 
do země mohla  vstoupit  ta  nová.11 A i  ta  musela  o  obsazení  země aktivně 
usilovat  –  ačkoli  Hospodin  národy Izraeli  „vydal  do  rukou“,12 neobešlo  se 
obsazení  bez problémů. Boj trval dlouho13 a kromě toho na dobytém území 
zůstaly  zbytky  původního  obyvatelstva,14 kmen  Dan  později  svůj  původní 

8 Gn 15,18-21
9 V rámci Bible se výčet národů často liší, srv. zvláště Ex 3,8.17, Ex 13,5, Sd 3,5.
10 Nu 13, Dt 1,22nn
11 Nu 14,22-35
12 Joz 6,2, 8,1, 10,8.30.32, 11,6 aj.
13 Srv. Joz 11,18: „Se všemi těmito králi vedl Jozue po dlouhá léta boje.“
14 Viz zvláště Sd 1,27nn
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dědičný podíl v zemi dokonce ztratil.15 Doba Soudců následující po obsazení 
země je  plná  potyček s  okolními  národy i  s  pozůstatky těch žijících  uvnitř 
Izraele,  a když se konečně konsoliduje  království  dovedené na vrchol  slávy 
králem Davidem, jeho existence není trvalá. Poměrně brzy se země rozpadne 
na severní Izrael a jižní Judsko a ohrožení od vnějších nepřátel trvá. Po době 
přebývání  v  zemi  dochází  nakonec  k  tomu,  že  Izrael  je  z  vytoužené  země 
deportován do babylonského zajetí. Zde přichází ke slovu opět touha po vlastní 
zemi,  stejně,  jako tomu bylo v Egyptě.  Nyní  je navíc  tato  touha umocněná 
faktem, že jde o zemi  již  jednou získanou a opět ztracenou. Ztráta země je 
reflektována proroky16 i oplakávána v žalmech17 a je hlavním tématem knihy 
Pláč (kde sice jde v první  řadě o Jeruzalém,  ale  země jako celek je  taktéž 
oplakávána,  viz  Pl  1,3  či  2,2-5).  Knihy Ezedráš  a  Nehemjáš  se  tematicky 
zabývají  návratem do zaslíbené země a obnovou tamního života  po exilu  v 
Babyloně (jejich „výchovné“ zaměření může být více směřováno k tomu, jak se 
ve znovunabyté zemi chovat,18 nicméně důraz na to, že lid opět může pobývat 
ve své zemi, je nepřehlédnutelný).

Hledíme-li  na  Starý zákon  jako na  celek  a  snažíme-li  se  vidět,  jaký má 
zaslíbená země v tomto celku význam, je vhodné podívat se také na způsob, 
jakým je formováno pořadí spisů hebrejské Bible. V řazení  knih,  které drží 
židovský kánon,  se  poslední  slova  hebrejské  Bible  týkají  právě  návratu  do 
země: jde o konec 36. kapitoly 2. knihy Paralipomenon, kde se hovoří o zajetí 
lidu  v  Babyloně,  a  poslední  verše  pojednávají  o  opětovném osvobození  po 
vítězství perského Kýra nad Babylonem, a jsou výzvou k návratu:

V prvním roce vlády Kýra, krále perského, se splnilo slovo Hospodinovo, které mluvil ústy 
Jeremjáše. Hospodin vzbudil ducha perského krále Kýra, že dal po celém svém království 
rozhlásit  a  také zapsat:  „Toto praví  Kýros,  král  perský:  »Hospodin,  Bůh nebes,  mi dal 
všechna království země. Pověřil mě, abych mu vybudoval dům v Jeruzalémě, který je v 
Judsku. Kdokoli z vás, ze všeho jeho lidu - Hospodin, jeho Bůh, buď s ním - se může vydat 
na cestu.«“19

Hlavním  důrazem  této  pasáže  je  opětovné  vybudování  „domu 
Hospodinova“,  tedy  chrámu,  a  nikoli  země  jako  taková.  Nicméně  nelze 
přehlédnout, že „dům Hospodinův“ je v tomto textu určen svou geografickou 
polohou.  Její  několikastupňová  definice  (dům  je  definován  tím,  že  se  má 
nacházet v Jeruzalémě, a Jeruzalém tím, že leží v Judsku) ve svém závěru spěje 

15 Joz 19,47
16 Např. Jr 15,14, 16,13nn, Ez 19,1 aj.
17 Např. Žl 79, Žl 137, méně explicitně pak i v mnohých dalších.
18 Viz Rendtorff, Hebrejská bible a dějiny, s. 347
19 2 Par 36,22-23
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k poúkazu na stále trvající význam země. Protože jde o určení zeměpisné, není 
zde použit výraz „Izrael“, nýbrž „Judsko“ (ve smyslu geografické jednotky). 
Kromě toho Izrael ve smyslu severního království je v knihách Paralipomenon 
postaven  do  protikladu  k  jižnímu  Izraeli,  tedy  Judsku.  Pisateli  knih 
Paralipomenon se obecně připisuje agenda20 kladoucí důraz na to, že centrum 
Hospodinova kultu má být v Jeruzalémě, tedy v Judsku – právě tak, jak říká 
citovaný oddíl. Na základě textu je však možno vystavět tuto tezi:  aby Izrael  
mohl mít chrám, musí mít zemi.

Tato myšlenka ale není ze starozákonního hlediska jediná možná. Historicky 
je  židovství  po  zničení  druhého chrámu  (70  po  Kr.)  důkazem toho,  že  lid 
Izraele  nepotřebuje  chrám  ani  zemi  k  tomu,  aby  konsolidoval  svou 
náboženskou víru.  Naopak,  mnoho  vlivných proudů hovoří  o  tom,  že  to  je 
právě zkušenost zničení chrámu – a to již prvního, a následný exil v Babyloně 
– který konstituuje víru starého Izraele, a možná i více.21 Nelze však pominout 
fakt, že i židovství v diaspoře, byť ustanovuje řády pro život bez chrámu a bez 
země, vyhlíží k návratu do ní. Při každé pesachové večeři v židovské rodině na 
konci přichází přání: „Příští rok v Jeruzalémě!“22 Dalo by se tedy snad dokonce 
říci,  že absence země pro Židy v diaspoře ještě více podtrhla její  význam – 
stejně jako tak činil starozákonní exil. Kdyby nebyla zaslíbená země ve Starém 
zákoně  vyzískaná  po  dlouhém putování  a  útrapách,  měla  by vůbec  takový 
význam, jaký pro Izrael získala?

Křesťanství,  které  dědictví  Starého  zákona  v  mnohých  ohledech 
„zduchovnělo“,  vlastnictví země z velké části (až na etapu křižáckých výprav 
do Svaté země) nepovažuje za zásadní téma. Nemohlo ji však pominout, a to je 
samo  o  sobě  důkazem,  že  vlastnictví  země  je  neodstranitelným  motivem 
Starého  zákona.  Pasáže  týkající  se  země  musely  být  při  biblickém  čtení 
vykládány stejně jako všechny ostatní.

Starý zákon tedy hovoří o vlastnictví  země, neustále a opakovaně, a toto 
téma  se  táhne  celým jeho  příběhem.  Země  má  nejen  geografický,  ale  také 
konsolidující význam z hlediska víry.

20 Viz např. Rendtorff, Hebrejská bible a dějiny, s. 352
21 Viz  např.  Middlemas,  Jill  Anne,  The  Templeless  Age:  an  introduction  to  the  history,  

literature, and theology of the “exile”, Louisville/London: Westminster John Knox Press, 
2007. V současné diskusi starozákonní biblistiky hraje již delší dobu význačnou roli názor, 
že víra Izraele vzniká právě až v okamžiku exilu v Babyloně, a stejně tak že Bible sama je 
produktem až poexilním. O tomto viz např. Thompson, Thomas L.,  Early History of the 
Israelite  People:  From  the  Written  and  Archaeological  Sources,  New  York/Köln: 
Leiden/Brill, 1994, s. 421

22 Stern, Marc: Svátky v životě Židů, Praha: Vyšehrad, 2002, s. 182
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Starý  zákon  nicméně  také  specifikuje,  o  jakou  zemi  jde.  Vymezuje  její 
hranice – a to nikoli jednou, ale vícekráte, a zdaleka ne pokaždé stejně. Díky 
historicky-kritickému přístupu k bádání a objevům moderní archeologie rovněž 
vyvstávají  otázky  zpochybňující  historickou  přesnost  popisu  starověkého 
Izraele tak, jak o něm hovoří Bible.

V hlavní části své práce se proto nejprve pokusím vysledovat různé popisy v 
rámci  Starého  zákona  a  budu  se  snažit  analyzovat  jejich  význam.  Stěžejní 
otázkou, na kterou se pokouším nalézt odpověď, je, co jednotlivá vymezení 
hranic Izraele znamenají, proč jsou právě taková, jaká jsou a co to vypovídá o 
povaze země,  o kterou zde běží.  Každý z  výměrů má svou vlastní  agendu, 
kterou sleduje tím, že určuje hranice země právě tak, jak je určuje. Jde o reflexi 
zeměpisných hranic Izraele v té době, ve které daný text vznikal? Jde o snahu 
vyvolat vzpomínku na dřívější slávu velikého království? Jde o projekci hranic, 
které  nikdy neexistovaly?  A  jestliže  ano,  k  jakému  účelu  taková  projekce 
slouží?

1.3 Chápání hranic ve Starém zákoně
Než  pokročíme  dále,  měli  bychom  se  blíže  podívat  na  význam  a  užití 

termínu „hranice“ ve Starém zákoně. Dnes je snadné si představit hranici jako 
čáru na mapě, označující konec území jednoho státu a začátek druhého, avšak 
ve starověku byla samozřejmě situace jiná.

Pro hranici  se používá ve Starém zákoně několik možných výrazů. Mezi 
méně časté se řadí výraz ḥōq, který je v tomto smyslu použit pouze v Mi 7,11,23 

a je možné, že v daném kontextu je použit toliko z důvodů poetických. Výraz 
ḥōq jinak  může  značit  „určený  podíl“,24 častější  užití  tohoto  slova  je  ve 
významu  „předpis“,25 což  poukazuje  na  jakousi  inherentně  danou  povahu 
hranic jako čehosi určeného zvenku.

Dalším málo frekventovaným výrazem je kec, resp. keceh (hceÞq), protože ve 
významu „hranice“ se toto slovo vyskytuje v Bibli výhradně v této formě. Kec 
obecně znamená „konec“, a to jak ve významu místním, tak časovém. V oblasti 
našeho  zájmu  tedy poukazuje  na  to,  že  právě  zde  končí  kraj  (sféra  vlivu) 
určitého  etnika,  vladaře atd.  Keceh nacházíme  ve Starém zákoně ve smyslu 

23 „To bude den budování tvých zdí. Onoho dne se rozšíří tvé hranice.“
24 Brown, Francis, Driver, S. R., Briggs, C. A. (eds),  A Hebrew and English Lexicon of the  

Old Testament, Oxford: Clarendon, 1955 heslo qqx.
25 Např. Ex 30,21, Lv 6,11.15, Lv 24,9 aj.
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okraje  území  (Ex  16,35)26 a  také  v  konstruktu  kceh-geḇûleḥa,  „okraj  tvých 
hranic“ v Nu 20,16.

Nejčastěji  užitý  výraz  ve  smyslu  hranic  celé  země  (a  nikoli  např.  jen 
pozemku,  pole  apod.)  je  však  geḇûl (lWbG>,   v  českých  překladech  Bible 
Kralické i ČEP překládáno nejčasteji jako „pomezí“). Toto slovo je odvozené z 
kořene g-ḇ-l, který je mj. spojován s původním označením pro smyčku či lano, 
které  se  používalo  k  vyměřování.27 To  poukazuje  dosti  silně  k  původnímu 
chápání hranic (geḇûl) jako linie přesně oddělující část prostoru. Gāḇal pak také 
může  znamenat  „uzavřít“28.  Hranice  je  tedy to,  co  uzavírá.  Vidíme  to  i  na 
jiných užitích tohoto slova, než na těch, která se týkají přímo hranic území - 
např. v Jr 5,22 říká Hospodin: „Moři jsem jako hráz (geḇûl) položil písek, je to 
řád věčný, který nepřestoupí.“ Nejde tedy jen o čáru na mapě, která vytyčuje, 
kde končí  Izrael  a  začíná  jiné místo  (nebo ve výše citovaném případě,  kde 
končí moře a začíná souš), ale je to také něco nepřekročitelného, hráz, která 
uzavírá to, k čemu přináleží, uvnitř (a nikoli pouze vně, jak bychom to snad 
přirozeněji chápali). Tento význam není v našem soudobém chápání územních 
hranic  zcela  obvyklý a  proto  jej  podržme,  protože  se  ukáže  důležitým pro 
analýzu těch nejvýraznějších textů týkajících se hranic v Bibli.

Podíváme-li se na výskyt tohoto slova ve Starém zákoně, najdeme několik 
rozdílných kontextů pro jeho užití. Slovo geḇûl je jednak použito ve významu 
označení nějakého územního celku a zahrnutí  všeho, co k němu ještě patří: 
např.  v  Ex  10,14.19  se  hovoří  o  kobylkách,  které  přiletěly  na  celou  zemi 
Egyptskou (~yIr"c.mi lWbG> lkoB., v obou verších je použito téhož výrazu), nebo 
jinde se prorok Ámos táže Izraelců, zda je jejich země větší než některé země 
jejich sousedů (~k,(l.buG>mi ~l'ÞWbG> br:î-~ai, doslova „zdali  jsou větší  hranice 
jejich než hranice vaše?“). Z hlediska toho, co bylo řečeno výše, můžeme tyto 
věty číst ve smyslu: kobylky se snesly na celou Egyptskou zemi a právě jen tam 
(byly „uzavřeny v hranicích“, protože právě Egypt byl cílem), nebo v případě 
Ámosova dotazu - „je ten díl země, který je tu pro vaše sousedy vymezen (který 
ohraničuje to, co jsou ještě oni, a co není někdo jiný) větší než ten váš?“

Hranicí samou se tedy může myslet i přímo „čára“, zvláště pokud se jedná o 
hranici přírodní – například řeku, jako je tomu v případě potoka Arnón v Nu 
21,13  (yrI)moa/h' !ybeîW ba'ÞAm !yBeî  ba'êAm lWbåG>  ‘!Anr>a; ,  „Arnón  je hranicí 
Moábu mezi Moábem a mezi Emorejci“). V Nu 34 či Ez 47 (kterým se budu 
věnovat dále ve větší míře) se vyskytují podobné případy několikrát.  Zde se 
26 „...dokud nepřišli na pokraj kenaanské země.“
27 Brown, Driver, Briggs (eds), A Hebrew and English Lexicon of the Old Testament, heslo 

lbg.
28 Bromiley, Geoffrey W. et al. (ed.), The International Standard Bible Encyclopedia, Vol. 1,  

A-D, Grand Rapids: Eerdmans, 1979, heslo Bounds
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jedná skutečně o linii, tak, jak hranici chápeme dnes na politických mapách. S 
předložkou ʻal je pak možné číst tento výraz i jako přiřazení bodu k hranici, na 
které leží: toto je vidět např. v Nu 20,23  (~Adßa/-#r<a,( lWbïG>-l[; rh"+h' rhoæB. 
„na  hoře  Hóru,  to  jest na  hranici  země  Edómu“).  Složenina   ʻal-  geḇûl tu 
znamená hraniční bod, místo, které se přibližuje území jiného národa.

1.3.1 Hranice pevně stanovené kosmickým řádem
Na  závěr  bych  rád  zmínil  jedno  méně  typické  užití  výrazu  „hranice“. 

Odkazuje totiž nepřímo k dalšímu aspektu chápání hranice v Bibli. Jedná se o 
poznámku  z  Nu  21,24,  kde  se  hovoří  o  tom,  že  Izrael  vítězně  bojující  v 
Zajordání neexpandoval na území Amónců. Ve verši se říká, že tomu tak bylo 
proto, že „hranice Amónovců byla pevná“ (Nu 21,24). Co se tím míní? V době, 
kdy  si  nelze  představit  ostnatý  drát  nebo  linii  protipěchotních  bunkrů 
obepínající Amónské území, je zapotřebí volit jiná vysvětlení. Jedno z nich je 
samozřejmě to, že Izraelci zkrátka při pokusu o přechod na Amónské území 
byli odraženi. Slovo, které ČEP překládá jako „pevný“ (z[;) se v Bibli používá 
ve významu mocný, pevný, silný; případně až s náznakem určité zarputilosti.29 
V podobném kontextu jako zde ho můžeme nalézt především v Nu 13,28, kde 
zvědové po prozkoumání země hlásí Jozuovi, že „lid, který v té zemi sídlí, je 
mocný...“ a poukazují tím na nezdolnost jejích obyvatel. Problémem je, že v 
Nu 21,24 nejsou slovem  z[;) označeni  obyvatelé  země,  ale  samotná  hranice. 
Toto je možné chápat jako synekdochu a představit si pod tím, že Amónci si 
svou hranici dobře střeží, nicméně není to jediná možnost.

Vzhledem ke kontextu a také vzhledem k tomu, co bylo řečeno na začátku 
tohoto oddílu, není nepravděpodobné tvrdit, že v tomto případě jde o výrok ve 
smyslu,  že  hranice Amónců  byla  nepohyblivá.  To  jest:  že  snad  i  ze  své 
podstaty, i ze samotného rozvržení světa měla být nehybná a Izraelci ji neměli 
co  narušovat.  Takové pojetí  hranic  je  v  Bibli  doložitelné,  např.  v  částečně 
neprůhledném verši Dt 32,8, který ČEP překládá následovně: „Když Nejvyšší 
přiděloval pronárodům dědictví, když rozsazoval lidské syny, stanovil hranice 
kdejakého lidu podle počtu synů Izraele.“ Zatímco nad poslední částí verše se 
vedou rozsáhlé debaty, pro nás je důležitá první část, která je jasná: Bůh (zde 
pod méně  obvyklým,  nicméně  používaným titulem „Nejvyšší“)  je  tím,  kdo 
určuje  hranice  národů,  a  to  nikoli  jen  Izraele,  ale  i  ostatních.  Dá  se 
předpokládat, že to vyplývá z jeho role jako stvořitele, nicméně je významné, 
že Hospodin jakožto Bůh izraelského národa ohraničuje i  území  pro okolní 
národy a dokonce je brání: v Dt 2 jsou vyjmenováni „synové Ezauovi“ (pohoří 

29 Viz např. Gn 49,7, Dt 28,50
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Seír, tedy Edóm, v. 5), a „synové Lotovi“ (Moáb, v. 9, a Amón, v. 19), jejichž 
území  má  Izrael  zakázáno  zabrat,  protože  jejich  zemi  jim  věnoval  sám 
Hospodin.

Z toho, co bylo řečeno výše, je možné tvrdit, že výraz geḇûl má dva hlavní 
významy:  za  prvé  je  to  něco,  co  uzavírá,  a  za  druhé  je  to  něco,  co  je 
nepohyblivé.  Narážíme  zde  tedy  na  klasické  starověké  (a  nejen  starověké) 
pojetí  světa,  které  se  snaží  vytvořit  představu  harmonického,  dobře 
rozvrženého  kosmu,  který  má  svou  něměnnou  strukturu  na  věky  věků  (a 
jakýkoli zmatek či narušení je pouze přechodné).30 Izrael  nemá vstupovat na 
území  Amónovců  či  Moábců.  (Např.  příběh  Jiftácha  Gileádského  obsahuje 
mnoho odvolávek na hranice a na to, komu co patří. Viz Sd 11, zvl. vv. 12-27, 
kde Jiftách vede rozhovor s amónským králem, který mu vyčítá, že obsadil jeho 
zemi. Jiftách se ohrazuje, že se tak nestalo a odvolává se na historii, o které 
vypráví Nu 21, že totiž Izrael zabral jen území Emorejců, které jim Hospodin 
věnoval  a  kde  před  nimi  Emorejce  vyhnal,  a  na  území  Amónců  vůbec 
nevstoupil.)

1.3.2 Otázka dynamiky hranic
Na základě toho,  co jsme řekli,  tedy vidíme hranice v biblickém chápání 

jako cosi neměnného. Na druhou stranu však v Bibli najdeme i oddíly hovořící 
o králích, kteří expandovali svá teritoria i do míst, která nejsou tradičně Izraeli 
připisována, například v případě Davida (1 Sam 8) nebo Jarobeáma II. (2 Kr 
14,25). Zdá se však, že v biblickém chápání se jedná pouze o rozšíření dočasná, 
vzniklá působením zmíněných králů a čistě z jejich iniciativy. Hranice sama se 
však fakticky nemění a dobytá území nejsou ničím víc než dobytými územími. 
K  tomuto  chápání  expanze  nás  opravňuje  i  běžný  starověký  usus,  platný 
prakticky až do vzestupu Asýrie, kdy bylo zvykem pořádat vojenské nájezdy za 
účelem obohacení či uvalení tributu na poražené národy, avšak nekolonizovat 
či  nebudovat  žádnou  místní  strukturu  vlády31 (toto  vidíme  např.  i  v  popisu 
Šíšakova nájezdu na Jeruzalém v 1 Kr 14,25n, které je archeologicky doloženo 
nápisy  popisujícími  výboje  tohoto  faraona  –  pod  jeho  egyptským  jménem 
Šešonk  –  do  tehdejšího  Kenaanu.  Jeho  tažení  i  podle  dedukce  archeologů 
„nevedlo k trvalé egyptské nadvládě nad Kenaanem“).32

V Bibli se rovněž nevyskytují žádné výroky přímo poukazující na možné 
trvalé  rozšíření  hranic  Izraele.  Místo,  které  by  možná  mohlo  toto  tvrzení 

30 O tomto viz např. Eliade, Mircea, Posvátné a profánní, Praha: Křesťanská akademie, 1994, 
s. 23

31 Srv. např. Thompson, Early History of the Israelite People, s. 413
32 Finkelstein, Silberman, Objevování Bible, s. 150
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zpochybnit, je výrok v Ex 34,24 (jde vlastně o zaslíbení, které se vztahuje k 
dodržování přikázání, o kterých se jinak v tomto oddíle hovoří). V ČEP tento 
výrok zní: „Vyženu před tebou pronárody a rozšířím tvé pomezí. Nikdo nebude 
žádostiv tvé země, když se půjdeš třikrát v roce ukázat před Hospodinem, svým 
Bohem.“ Podíváme-li se však na hebrejský originál, zjišťujeme, že je zde užito 
slovesa r-h-b, což neznamená nutně „rozšířit“ ve smyslu expanze, nýbrž dává 
zdání  prostornosti:33 tedy bychom mohli  číst  „uprostorním tvé  pomezí“,  ve 
smyslu:  nebudeš  nijak utiskován (viz  druhou část  verše –  celek  se  zdá  být 
ujištěním o tom, že to, co patří Izraeli, nebude nikterak ohroženo). Může jít i o 
narážku na situaci, kdy „pomezí Izraele“ po zabrání země stále zahrnuje jen 
část původně zaslíbeného území a na různých místech v Kenaanu dosud žijí 
jiné národy. Každopádně vzhledem k tomu, že jednatelem je tu Hospodin sám, 
nelze  možnou  expanzi  redukovat  na  svévoli  vládců.  Celkově  tedy v  tomto 
případě, stejně jako ve všech ostatních, je zaslíbení směrováno „dovnitř“, ve 
smyslu:  „S  vaší  hranicí  nikdo  nehne“;  a  nikoli  „ven“  ve  smyslu:  „Budete 
zabírat nová území“.

I na jiných místech  v Bibli  se  zdá,  že  pisatelé  činí  rozdíl  mezi  územím 
patřícím k Izraeli podle zaslíbení (tradičně) a územím dobytým. Konkrétně se 
toto ukazuje na Davidově sčítání lidu, které pomíjí obyvatele Moábu, Edómu a 
aramejských států, přestože dle vyprávění tato území David dobyl.34 Podobně 
nejistou pozici má v některých případech dokonce i Zajordání, jehož status je 
občas pochybný: viz zvláště známý příběh o konfliktu Jiftáchových Gileáďanů 
s  Efrajimci  v  Sd  12,  nebo  Debóřinu  píseň,  kde  se  zajordánským kmenům 
vyčítá: „Proč jsi zůstal sedět mezi ohradami? Abys naslouchal, jak svolávají 
stáda?  U  potoků  Rúbenových  bylo  velké  rokování.  Gileád  si  zůstal  za 
Jordánem.“35 O  zvláštní  situaci  Zajordání  pohovoříme  později,  prozatím 
podržme,  že  tu  existuje  jakýsi „vlastní  Izrael“,  to  nejvnitřnější,  co k Izraeli 
patří,  a  „vnější  Izrael“,  inkorporující  případná  území  dobytá,  která  však  v 
plném smyslu nejsou Izraelem. „Vlastní Izrael“ má tu vlastnost, že se rozšířit 
nemůže,  zatímco „vnější  Izrael“ může opticky být větší.  Jedním z možných 
postupů,  jak  vysvětlit  rozdílnost  výměrů  hranic  v  rámci  Starého zákona,  je 
právě povšimnout si, zdali tyto jednotlivé texty počítají s Izraelem „vnitřním“ 
či „vnějším“.

33 Srv. Gn 26,22
34 Viz též Aharoni, Yohanan,  The Land of the Bible: A Historical Geography, Philadelphia: 

Westminster, 1979, s. 297-8
35 Sd 5,16-17
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2. Hranice země zaslíbené vymezené v Bibli
Vymezení  hranic  země  patřící  Izraeli  se  v  Bibli  vyskytuje  mnohokrát  a 

výrazně se liší,  někdy je specifičtější,  někdy jen velmi  vágní.  Pátráme-li  po 
tom, jak Starý zákon vymezuje zemi patřící izraelskému lidu, máme k dispozici 
širokou škálu průkazných materiálů, od detailních popisů hranic až po náhodné 
zmínky v textu, které nebyly zapsány s tímto účelem, ale které nepřímo svědčí 
o tom, jak pisatelé chápali rozměry Izraele. Rozhodl jsem se pro přehlednost 
rozdělit je do několika kategorií, přičemž jsem přihlížel k hledisku podrobnosti, 
tj.  rozčlenění  je  po  stránce  technické.  Pasáže  by  samozřejmě  bylo  možné 
rozdělit  také  např.  chronologicky  (podle  toho,  k  jaké  fázi  starozákonního 
příběhu se vztahují),  nebo podle aktérů, jichž se týkají (zda jde o vymezení 
určené Hospodinem nebo jen o poznámku na okraji textu). Členění, které jsem 
zvolil,  je však dle mého soudu nejpřehlednější,  navíc částečně kopíruje třetí 
zmíněné  hledisko  (nejpodrobnější  popisy  jsou  ty  přímo  zjevené). 
Nejpodrobnější vymezení představují dva seznamy: Nu 34,1-12 a Ez 47,13-20. 
První z nich je doplňkem Hospodinova příkazu Mojžíšovi k obsazení země, 
druhý  je  jakýmsi  výhledem  do  budoucna  na  ideální  zemi  a  její  rozměr  v 
mesiášském  věku.  Z  ostatních  považuji  za  důležité  tzv.  abrahamovské 
vymezení  (vymezení  země  tak,  jak  bylo  zaslíbeno  praotci  v  Gn  15),  dále 
několik  pouze  přibližných vymezení  „od-do“  (z  nich  především mnohokrát 
opakované „od Danu po Beer-šebu“). Těmito „menšími“ vymezeními začnu, 
abych se postupně dostal k detailním popisům.

2.1 Hranice „Od Danu po Beer-šebu“
2.1.1 „Od Danu po Beer-šebu“

Toto je asi nejznámější a nejčastější výměr Izraele, který ve Starém zákoně 
nacházíme. Jedná se o označení určené názvy dvou sídel, která fungují jako 
hraniční body. Vše, co leží mezi nimi, je pak zahrnuto do výměru.

Jedná se o výměr severo-jižní: zatímco Dan je městem ležícím na severu, na 
samé hranici s Damaškem, Beer-šebu nacházíme na okraji Negebu, jižní poušti. 
Východní a západní hranice tento výměr nezajímá: nejedná se totiž  o žádný 
přesný popis hranic, ale spíše o jakýsi lidový idiom. Toto slovní spojení má 
však právě díky tomu,  že se v textech objevuje spíše mimochodem,  velkou 
váhu snažíme-li se přemýšlet o jeho autenticitě. Díky častému použití Danu a 
Beer-šeby jako hraničních bodů máme právo se domnívat,  že toto vymezení 
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bylo v myslích starověkých Izraelců poměrně dobře etablováno a že tedy také 
odkazuje na historickou realitu přinejmenším v některých obdobích.

Beer-šeba je v  Bibli poprvé zmíněna v Gn 21,  v  rámci  pře  Abrahama s 
abímelekem a píkolem, kde je vysvětleno její  jméno jako „Studna přísahy“. 
Jinou etiologii nalézáme v Gn 26, kde je původ jména připsán Izákovi. V Beer-
šebě Abraham sídlil (Gn 22), Izák se tam vrátil (Gn 26) a zřejmě tam sídlil i ve 
chvíli,  kdy odtud odcházel  jeho syn Jákob (Gn 28). Jákob-Izrael později  do 
Beer-šeby přichází a setkává se tam s Hospodinem na své cestě za Josefem, je 
to poslední místo, odkud ho pak vyzvednou faraónovi poslové (Gn 46). Toto 
ukazuje na legendární význam Beer-šeby, respektive je možné, že její známost 
jakožto jednoho velkého jižního sídla na okraji pouště zapříčinila, že jí byla 
přiřazena tak důležitá role v praoteckých vyprávěních. V negativním smyslu se 
Beer-šeba objevuje v Am 5,5 a 8,14 (pravděpodobně vzhledem k místnímu 
heterodoxnímu kultu), to však pro nás nemá velký význam. Pozitivní zmínky v 
praoteckých vyprávěních jsou mnohem důležitější, protože mohou poukazovat 
na  snahu  pozdějších  redaktorů  uvést  Beer-šebu ve  vyprávění  o  prapředcích 
Izraele,  kteří  už  ve své době v Beer-šebě pobývali.  Tím by byla  historicky 
legitimizována Beer-šeba jako jižní hraniční bod Izraele.

Pokud se týče jiných zmínek o Beer-šebě jako o jižní hranici, je zde např. 
Joz  15,28,  kde se  Beer-šeba objevuje  ve  výčtu nejvzdálenějších  míst,  která 
připadla pokolení Juda. „Kmenová příslušnost“ Beer-šeby se zdá být sporná, 
protože podle některých textů (Joz 19,2, 1 Par 4,28 a Neh 11,27) patří Beer-
šeba kmeni Šimeón, zatímco podle výše zmíněného by byla judská, a také v 
případě Davidova sčítání lidu (2 Sam 24,7) se říká, že je „na jihu Judy“.

Beer-šeba byla archeology historicky lokalizována bez větších obtíží. Má se 
za to, že biblická Beer-šeba neležela přesně v témže místě,  kde leží  nynější 
stejnojmenné město, nicméně v Tell es-Seba, asi 5 km západně od dnešního 
města  Beer-šeba,  bylo  podniknuto  mnoho  vykopávek.  Došlo  zde  k  odkrytí 
opevněného sídliště a také studny, která snad byla poprvé vyhloubena ve 13. 
stol.  př.  Kr.  a  v  níž  někteří  vidí  původ  tradice  o  beeršebských studních.36 

Důkladné vykopávky však nenalezly žádné osídlení v průběhu doby bronzové, 
což popírá tradiční představy o osídlení v době praotců tak, jak si ji badatelé 
tradičně představovali. V době železné nicméně Beer-šeba byla již opevněným 
centrem.  Rovněž  ležela  na  cestě  do  Egypta,37 což  byl  další  důvod  její 
důležitosti i ve smyslu politicko-ekonomickém a strategickém. Jestliže Beer-

36 Aharoni, The Land of the Bible, s. 192
37 Douglas,  J.D. (ed.),  Nový biblický slovník (dále  NBS),  Praha:  Návrat domů, 1996, heslo 

Beer-šeba.
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šeba  byla  skutečně  jižní  pevností  Judska,  její  výběr  jako  milníku  je 
samozřejmý.

Jméno Dan nalézáme v Bibli rovněž často. V Pentateuchu je zmiňován jen 
několikrát  a  to  ve  smyslu  jména  vlastního,  jednoho  ze  synů  Josefových 
(případně kmene). Ve zbytku Starého zákona se ovšem vyskytuje velmi často 
ve smyslu jména místního, označujícího sídliště kmene Dan na severu Izraele, 
pojmenované po praotci v okamžiku, kdy se tam kmen přistěhoval ze svého 
původního  území,  odkud  byl  vyhnán.  Dle  Joz  19,47  původně  jméno  místa 
znělo Lešem (nebo dle jiné tradice v Sd 18,29 Lajiš).

Dan tvoří často pár s Beer-šebou, v SZ najdeme celkem deset výskytů obou 
slov v témže verši. V knihách Samuelových se nejčastěji objevuje právě pouze 
v tomto  významu,  v  knihách Královských pak mimo  to také s  ohledem na 
heterodoxní kult, který se tam vyskytoval.

Svým symbolickým významem slouží Dan, i když je zmiňován samostatně, 
opět jako hranice: Abraham pronásleduje útočníky až k Danu (Gn 14,14); v Dt 
34,1, kde Hospodin dá Mojžíšovi pohlédnout na zemi těsně před jeho smrtí, mu 
ukazuje „zemi Gileád až po Dan“. Dan je zde použit jako nejzazší bod části 
země (Mojžíš kromě něj vidí země Neftalí, Efrajim, Manases a Judu až k moři! 
a Negeb). Je možné, že Dan má stejný význam také v Jr 8,1638 (a případně i Jr 
4,15, lze-li tomu rozumět podobně) – je to hranice, a na hranici se jako první 
zjevují koně a nepřátelé, kteří  napadají  Izrael.  Zůstává otázkou,  zda také za 
touto  obráncovskou rolí  Danu můžeme  také  hledat  historický původ jména 
města, které hebrejsky znamená „obhájce“.39

Historická poloha města byla archeology určena poblíž jednoho z pramenů 
Jordánu. Tel Dan proslulo především nálezem slavné stély, kterou zde zřejmě 
nechal  vztyčit  damašský  Chazael  po  svém  vítězství  nad  severoizraelským 
Jóramem a Achazjášem z „domu Davidova“ (archeology datováno cca do r. 
835 př. Kr.,40 podle některých až 805 př. Kr.41).  Tento konflikt  dokládá i  2. 
kniha královská.42 Toto důležité mimobiblické svědectví hovoří o Danu přímo 
a mluví také o tom, jak dynastie omríovců Dan původně vzala Damašku.

Kromě  slavné  stély  bylo  na  místě  nalezeno  opevnění  z  doby  železné, 
potvrzující,  že  toto  město  tvořilo  ve  své  době  důležité  centrum  severního 

38 „Od Danu je už slyšet frkání jeho koní, hlučným ržáním jeho hřebců se chvěje celá země. 
Přitáhnou a vyjedí zemi se vším, co je na ní, město i jeho obyvatele.“

39 Heller, Jan, Výkladový slovník biblických jmen, Praha: Advent-Orion/Vyšehrad, 2003
40 Finkelstein, Silberman, Objevování Bible, s. 162
41 Lemaire, André, The Tel Dan Stela as a Piece of Royal Historiography, JSOT 81 (1998), s. 

14. Podle Lemaira byl nápis na stéle zaznamenán až v druhé polovině Chazaelovy vlády, 
desetiletí po zmíněném vítězství.

42 2 Kr 10,32, 12,18n, 13,22
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království,43 a taktéž svatyně, odpovídající biblickým zmínkám o heterodoxním 
kultu v Danu.44

V Bibli je mnoho míst jasně dokládajících (například parelelismem v témže 
verši)  že „od Danu k Beer-šebě“ znamená totéž,  co „celý Izrael“. Takovéto 
verše nacházíme v Sd 20,1, 1 Sam 3,20, 2 Sam 3,10 (toto je obzvlášť důležité 
místo, viz níže), 2 Sam 17,11, 2 Sam 24,1 (Davidovo sčítání lidu celého Izraele 
– paralela 1 Par 21,2) a 15 (kde v rámci Hospodinova trestu za Davidův počin 
zahynulo sedmdesát tisíc mužů „od Danu až k Beer-šebě“), 1 Kr 5,5, 2 Par 30,5 
(taktéž viz níže) a v Am 8,14.

Velkou důležitost  je třeba přiřknout výroku z 2 Sam 3,10, kde se Abnér 
odvolává na Hospodinův výrok: „Odejmu království Saulovu domu a upevním 
Davidův trůn nad Izraelem a nad Judou od Danu až do Beer-šeby.“ Verš totiž 
určuje  území  Izraele  vymezené  Danem  a  Beer-šebou  jako  dědičné,  jako 
davidovské dynastii zaslíbené království. Jak víme odjinud (2 Sam 7,13), toto 
království má trvat navěky – vymezení v takovémto kontextu tedy potvrzuje 
intenci  chápání  trvalého  rozsahu  Izraele  v  těchto  hranicích.  2  Par  30,5  je 
podobně zajímavým veršem, hovoří se tu o reformujícím králi Chizkijášovi a 
jeho velmožích: „Usnesli se, že dají v celém Izraeli, od Beer-šeby až do Danu, 
provolat, aby všichni přišli do Jeruzaléma slavit hod beránka Hospodinu, Bohu 
Izraele,  neboť  mnozí  jej  neslavili  tak,  jak  bylo  předepsáno.“  Chizkijášovou 
agendou podle tohoto textu bylo přivést celý Izrael - a nikoli jen Judsko, jemuž 
kraloval,  ale také „pozůstalé,  kteří vyvázli  z moci asyrských králů“ a nebyli 
vysídleni (v. 6) – zpět k Hospodinu a k ortodoxnímu kultu (podle jeruzalémské 
tradice).  Je  možné  se  domnívat,  že  v  mnohých  z  těchto  případů  stojí  za 
použitím slovního spojení „od Danu po Beer-šebu“ agenda písařů, kteří si přáli 
v  době,  kdy  již  severní  království  neexistovalo,  vyvýšit  význam  Judska  a 
potvrdit nárok jeruzalémského vladaře (a jeruzalémského kultu) na první místo 
v  Izraeli,  a  to  včetně  severní  části.  Takovýto  názor  na  historii  a 
propagandistický charakter mnoha biblických látek nacházíme např. u Israela 
Finkelsteina.  Ten  se  domnívá,  že  velká  část  Bible  je  výtvorem  redaktorů 
soustřeďujících se kolem judského krále Jóšijáše a jeho reformy.45 Příběh o 
Davidovi je podle Finkelsteina mýtus, který opět legitimizuje nárok davidovské 
(jeruzalémské)  dynastie  na vládu nad celým Izraelem. Tyto domněnky zcela 
jistě  nelze  ignorovat,  a  možnou  přítomnost  určité  legitimizující  agendy za 
různými částmi Starého zákona je rovněž nutné brát v potaz. Je tudíž i možné, 
že celé spojení „od Danu po Beer-šebu“ je taktéž z dílny deuteronomistů. Je 

43 Finkelstein, Silberman, Objevování Bible, s. 168
44 1 Kr 12,29n, 2 Kr 10,29
45 Finkelstein, Silberman, Objevování Bible, s. 245-262
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těžké říci, zda tomu tak skutečně je, a zda v takovém případě byla ideologická 
propaganda  tak  úspěšná,  že  se  nakonec  z  „od  Danu  po  Beer-šebu“  stalo 
ustálené slovní spojení používané běžně, či zda toto spojení existovalo již dříve 
a  redaktoři  mu  pouze  „udělali  reklamu“.  Jestliže  by  však  byla  pravdivá 
kterákoli z těchto dvou možností, vyjasnila by se tím úloha obrazu Izraele jako 
země sahající „od Danu po Beer-šebu“. Tím, že se jedná o určení severo-jižní, 
byl by tím skutečně podtržen fakt jednoty Severu a Jihu. Na to, kam až sahá 
Izrael  na  východě či  na  západě  se  tu  neklade  důraz,  ačkoli  např.  pobřežní 
roviny  byly  nepochybně  ekonomicky  a  strategicky  důležitým  územím.46 

Pisatelům však zjevně šlo v první řadě o něco jiného. Je tedy skutečně dost 
dobrých důvodů se domnívat, že „od Danu po Beer-šebu“ je vymezení spojující 
rozdělený Izrael, či legitimizující jeho spojení – ať už politické, nebo (zřejmě 
především) náboženské – pod primátem Jeruzaléma.

2.1.2 Alternativní výměry „po Beer-šebu“
Přestože  slovní  spojení  „od  Danu  po  Beer-šebu“  je  jedním  z  refrénů 

opakujících se na mnoha místech v celém Starém zákoně, existuje i několik 
jeho pozoruhodných variant. V jednom případě (2 Kr 23,8) se objevuje spojení 
„od Geby až po Beer-šebu“, a to v kontextu aktivit  krále Jóšijáše:  „Přivedl 
všechny kněze z judských měst  a poskvrnil  posvátná návrší,  na nichž kněží 
pálili kadidlo, od Geby až po Beer-šebu.“ Není pochyb, že i tady se míní „po 
celém království“, v tomto případě ovšem toliko jižním. V kontrastu k tomu, co 
bylo  řečeno  výše,  se  v  tomto  případě  nejedná  o  zahrnutí  celého  Izraele 
(severního i  jižního) a autora tedy nelze v tomto případě podezírat  z nějaké 
panizraelské agendy. Je však třeba vzít v potaz, že se jedná o konkrétní popis 
historických událostí (přinejmenším historických pro pisatele) a toho, co vládce 
jižního království skutečně  mohl udělat,  na rozdíl  od toho, co by mohl  chtít 
udělat, jako tomu bylo např. v 2 Par 30,5 (viz výše). Jinými slovy, 2 Par 30,5 
vyjadřuje  záměr  připisovaný králi  (sjednotit  celý Izrael  společným slavením 
hodu  beránka  v  Jeruzalémě),  zatímco  2  Kr  23,8  je  popisem toho,  co  král 
skutečně dokázal – zbořil posvátná návrší a očistil kult v rámci území, které mu 
podléhalo.

Geba bylo podle některých badatelů město nacházející se na území kmene 
Benjamin,  nedaleko  od  Jeruzaléma  směrem k  severu,  a  je  identifikována  s 
dnešní osadou Jaba.47 Je-li tato identifikace správná, můžeme zde vidět odkaz 
na hraniční bod judského království v období po zániku severního Izraele.

46 Srv. Aharoni, The Land of the Bible, s. 22
47 Hobbs, T. R., Word Biblical Commentary, Volume 13, 2 Kings, Waco, TX: Word, 1985, s. 
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Ve 2 Par 19,4 nacházíme jiný výměr, a to „od Beer-šeby až k Efrajimskému 
pohoří“. V daném verši se jedná o popis oblasti, kterou navštěvoval judský král 
Jóšafat, a v níž podle textu navracel lid k Hospodinu. Jde tedy i zde o hraniční 
vymezení judského království. Na rozdíl od výše probíraného výroku zde není 
určen  konkrétní  bod  (město),  ale  celá  oblast  (která  je  tímto  zahrnuta  do 
Judska).  Na  rozdíl  od  výměru  „od  Danu  po  Beer-šebu“  je  zde  Beer-šeba 
popsána jako počáteční, nikoli koncový bod. Autor knih Paralipomenon ještě v 
jednom místě mění tradiční pořadí Danu a Beer-šeby (2 Par 30,5), což může 
poukazovat na fakt, že jižní (judská) Beer-šeba je pro něj na prvním místě před 
severním  (izraelským)  Danem.  To  by  odpovídalo  politické  agendě  knih 
Paralipomenon.  Kromě  toho  tento  úryvek  zřejmě  neskýtá žádnou  závažnou 
informaci, jde však (v obou případech) především o potvrzení Beer-šeby jako 
nejjižnějšího bodu obou izraelských království,  severního i  jižního,  a to  i  v 
rámci pouze dílčího popisu.

2.2 Hranice „k Eufratu“
2.2.1 „Od řeky Egyptské až k řece veliké, řece Eufratu“

Tento  výměr  si  zasluhuje  větší  pozornost  hned  z  několika  důvodů.  Je 
pozoruhodný především tím, že je zmíněn v centrálním Hospodinově zaslíbení 
země Abrahamovi (Gn 15,18) a dále také tím, že rozloha země určená tímto 
výměrem přesahuje ostatní vymezení hranic Izraele v Bibli, obzvlášť a velmi 
zřetelně ty nejpodrobnější.

Jedná  se  o  určení  poměrně  vágní,  limitované  toliko  západně (či  jižně)  a 
východně. Podle toho, jak chápeme výraz „řeka Egyptská“, ve vymezení chybí 
buďto jižní  nebo západní  hranice.  Co se týče severní  hranice,  její  určení je 
tradičním problémem i v jiných prostorových vymezeních Izraele (viz dále). 
Východní  ohraničení  je  naopak  jasné:  řeka  Eufrat,  jeden  ze  dvou  velkých 
mezopotámských toků, je ideálním geografickým prvkem, který může sloužit 
jako  mezník.  Vymezení  je  však  také  možné  brát  jako  jihozápadně-
severovýchodní,  protože  Eufrat  na sever  od Izraele tvoří  jakousi  přirozenou 
hranici  Sýrie, například k němu svého času sahalo království Chamát,  jehož 
hlavní město leželo na horním toku řeky Orontu.

„Řeka Egyptská“ (zde  ~yIr:c.mi rh:n>)  představuje  největší  problém co do 
lokalizace. Jinde v Bibli se častěji setkáváme s termínem ~yIr"c.mi lx.n:, který je 
v  ČEP  překládán  jako  „Egyptský  potok“.  Jedná-li  se  skutečně  o  totéž,  je 
otázka. Oba názvy jsou si poměrně blízké a nelze vyloučit ani písařskou chybu, 
byť  by šlo  o  chybu ne zcela  typickou.  To,  že  se  v  označení  řeky objevuje 
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vlastní  jméno Egypta,  už  samo o sobě poukazuje k  tomu,  že  jde o jakousi 
demarkační linii. Aharoni spatřuje hlavní důvod pro vyznačení hranice v tomto 
místě v tom, že tudy procházela významná obchodní tepna, a proto podle něj 
bylo „vždy nutné určit  jasnou hranici  mezi  Palestinou a Egyptem, zvláště u 
pobřeží.“48 Podle něj jde o místo označené v asyrských záznamech jako Nahal 
Musur.49 Při snaze o identifikaci tohoto krajinného prvku bychom měli zmínit 
rovněž  třetí  příbuzný termín  objevující  se  ve  Starém zákoně,  a  to  je  rAay. 
~yIr"c.mi. Tento termín se, jak můžeme poznat z kontextu, celkem jasně používá 
pro Nil.50

Možnost, že i první dva termíny označují Nil či jedno z jeho ramen (a tedy 
že by hranice Izraele v tomto výměru měly zasahovat až k Nilu) je diskutabilní, 
za pravděpodobnou považuje interpretaci Egyptského potoka jako ramene Nilu 
např. Gordon J. Wenham.51 Mnozí badatelé vesměs identifikují  ~yIr:c.mi rh:n> 
či  ~yIr"c.mi lx.n. s některým z vádí vedoucích k západnímu pobřeží. Jedním z 
nich je vádí el-Ariš (které považují za „tu správnou“ Egyptskou řeku např. Y. 
Aharoni či R. Havrelock),52 které ústí do Středozemního moře v místě zhruba 
145 km východně od Suezského průplavu a 80 km západně od Gázy.53 Druhým 
slibným kandidátem je vádí Besor (navržené N. Na'amanem v roce 1979),54 

které  leží  asi  35  km severněji.55 Podle  Aharoniho  je  vádí  el-Ariš  logickým 
kandidátem především proto, že je „nejvýraznějším zeměpisným prvkem jižně 
od obydlených oblastí Palestiny“.56 Otázku, zda se v oné době nemohly jižně od 
obydlených oblastí  objevovat  ještě  jiné prvky,  nebo zdali  by nebylo  možné 
identifikovat Egyptský potok s jedním z ramen Nilu, nebere Aharoni příliš v 
potaz. Naproti tomu Paul Hooker ve svém eseji o Egyptském potoku přináší 
zajímavou hypotézu, že jde o označení (pohyblivé!) hranice Judska/Palestiny, 
které mělo význam především pro asyrské dobyvatele.57 Protože Asýrie byla 

48 Aharoni, The Land of the Bible, s. 64
49 Ibid.
50 Iz 19,7n, Iz 23,3, Am 8,8, Am 9,5, v plurálu Iz 7,18.
51 Wenham,  Gordon  J.,  Word  Biblical  Commentary,  Volume  1,  Genesis  1-15,  Nashville: 

Thomas Nelson, 1987, s. 333
52 Aharoni, The Land of the Bible, s. 64, Havrelock, Rachel, The Two Maps of Israel's Land, 

Journal of Biblical Literature 126 (2007), s. 666
53 NBS, heslo Egyptská řeka
54 Dle Hooker, Paul K., The Location of the Brook of Egypt, in: Graham, M. Patrick, Brown, 

William P., Kuan, Jeffrey K. (eds), History and Interpretation-Essays in Honour of John H.  
Hayes, Sheffield: JSOT Press, 1993, s. 205

55 Hooker, The Location of the Brook of Egypt, in: Graham, Brown, Kuan (eds), History and 
Interpretation, s. 203

56 Aharoni, The Land of the Bible, s. 64
57 Hooker, The Location of the Brook of Egypt, in: Graham, Brown, Kuan (eds), History and  

Interpretation, s. 211nn. Viz také Aharoni, The Land of the Bible, s. 64
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společně s Egyptem jednou z hlavních velmocí starověkého blízkovýchodního 
světa v době železné, mělo pro ni  určení hranice s  Egyptem zásadní smysl. 
Hooker díky tomuto názoru identifikuje Egyptský potok nejprve s vádí Besor, 
které by bylo hranicí mezi Judskem a Egyptem, kterou později Asyřané přijali 
za svou po dobytí Palestiny.58 Nicméně po Sargonově tažení 720 př. Kr. by se 
tato hranice posunula jižněji, k vádí el-Ariš, jako důsledek dobyvačné politiky 
Asýrie.59 V izraelské (respektive judské) představě „mapy světa“ by pak došlo 
pouze k „okopírování“ této hranice a použití i v biblických textech.60

Zbývá zodpovědět otázku, proč je zde vybráno právě toto prostorové určení, 
a proč má právě tyto hranice? Hooker ve svém eseji o „potoku Egyptském“ 
naznačuje, že posun hranic a přesun jména z jednoho vádí na druhé bylo dílem 
asyrské politiky.61 To nám však neříká nic o motivech biblických pisatelů, kteří 
nemuseli jen slepě kopírovat asyrské „mapy“. Co je možná ještě důležitější, je 
otázka, proč byl za druhou hranici vybrán Eufrat.

Eufrat je, jak již bylo řečeno, nepřehlédnutelným milníkem geografickým. 
Pakliže si pisatelé nechtěli za hranici vybrat Jordán, jak tomu tradičně bývá, 
jako další milník dále na východ se nabízel právě až Eufrat,  ač mezi  ním a 
Jordánem se táhly míle nehostinné krajiny. Proč ale nezůstat u Jordánu, jak to 
činí (jak ještě uvidíme) velká část textů v Bibli?

První možnou odpovědí by mohlo být, že výměry sahající toliko k Jordánu 
opomíjejí izraelské kmeny, které podle biblického vyprávění sídlily na východ 
od Jordánu (konkrétně kmeny Rúben, Gád, a polovina kmene Manasesova – 
viz  např.  Nu 34,14n).  K problematickému postavení  těchto  kmenů  v rámci 
izraelského sebeporozumění se ještě v této práci několikrát vrátíme. Zatím však 
stačí,  uvážíme-li  jako možné vysvětlení  posunutí  hranice v tomto  vymezení 
snahu o „panizraelismus“, zahrnutí všech kmenů, přátelský a bratrský postoj i k 
těm, kdo žijí za Jordánem a mimo hranice toho, co se nejčastěji geograficky 
chápe jako Izrael.

S jinou možností  bychom mohli  počítat  za předpokladu, že bychom brali 
text v této podobě a volbu Eufratu jako hranice za produkt exilních pisatelů či 
redaktorů. V rámci nostalgického cítění exilní komunity v Babyloně by mohlo 
protažení hranic být snahou o zahrnutí exulantů – ve smyslu, že pokud hranice 
země sahají  až k Eufratu, pak jsme „skoro doma“. Tento fakt by mohl  hrát 

58 Hooker, The Location of the Brook of Egypt, in: Graham, Brown, Kuan (eds), History and 
Interpretation, s. 211

59 Hooker, The Location of the Brook of Egypt, in: Graham, Brown, Kuan (eds), History and 
Interpretation, s. 207

60 Hooker, The Location of the Brook of Egypt, in: Graham, Brown, Kuan (eds), History and 
Interpretation, s. 214

61 Ibid.
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důležitou roli např. pro tu část komunity, která by lpěla na doslovném chápání 
zákonů a náboženských ustanovení podmiňujících jejich platnost přítomností v 
zemi.62 Práva a nařízení platná „jen v zemi“ by tímto byla legitimizována i v 
diaspoře (a to jak babylonské – u Eufratu, tak i na druhé straně, poblíž „řeky 
Egyptské“ v případě, že by touto řekou skutečně bylo jedno z ramen Nilu).

Jako další  odpověď se nabízí  čistě geograficky založený předpoklad.  Jak 
bylo naznačeno výše, Eufrat na severu a na východě tvoří přirozenou hranici 
Sýrie,  a  vzhledem  k  tomu,  že  z  pohledu  mnoha  starověkých  kultur  byla 
Syropalestina jedním celkem, dalo by se říci, že toto vymezení takové chápání 
kopíruje.  To  však  neodpovídá  na  otázku,  proč  by  Izraelci  (jako  obyvatelé 
Palestiny a nikoli Sýrie) měli používat zobecňující, cizinci přijímané označení 
své země jako celé Syropalestiny, když pro ně samotné jejich domovinou byl 
pouze Kenaan.

Možnou odpověď můžeme najít, podíváme-li se na jinou alternativu, kterou 
uvádí Rachel Havrelock ve své stati The Two Maps Of Israel's Land. Vyjadřuje 
tam  myšlenku,  že  za  vymezením  země  „po  Eufrat“  stojí  určitá  ideologie 
spadající do konkrétního historického období, a sice do doby krátce předexilní, 
kdy moc  Babylonu  na  východě  rostla  a  vytvoření  představy území  Izraele 
sahajícího  až  tak  daleko  k  východu  mělo  vytvořit  jakýsi  „nárazník“  před 
možnou  hrozbou.63 Podle  Havrelock  se  navíc  pisatelé,  kteří  používali  toto 
vymezení, nechali inspirovat dějinnou situací, která byla obdobím velkých říší: 
popisy  Izraele  jako  velké  říše  byly  podníceny  velikostí  a  imperiální 
rozpínavostí  Asýrie a  později  Babylona.64 A nemuselo  jít  pouze  o  Eufrat  a 
Babylon,  ale  o  snahu  symbolicky  „zakonzervovat“  obě  světové  mocnosti 
existující v dané době (Egypt a Babylonskou říši) za řekami, které tvoří vnější 
hranici  Izraele (tedy Egyptská řeka a Eufrat).  Takovéto „zakonzervování“ je 
nakonec patrné, ovšem už ze strany Babylona vůči Egyptu, ve vyprávění 2 Kr 
24,7: „A egyptský král už nikdy ze své země nevytáhl, protože babylónský král 
zabral od Egyptského potoka až k řece Eufratu všechno, co předtím patřilo králi 
egyptskému.“

Některé detaily přítomné v této teorii mohou být s úspěchem použity i ve 
dříve zmíněné třetí hypotéze. Jestliže se pisatelé nechali inspirovat soudobými 
říšemi a jejich pohledem na svět a na jeho geopolitické rozložení, možná zde 
úmyslně  použili  „cizí“  vymezení  pro  vlastní  zemi,  jako  jakési  zrcadlo 
nastavené právě cizincům, jako přistoupení na jejich hru.

62 Viz především Dt 6,1, také Dt 5,31, 12,1.
63 Havrelock, The Two Maps, s. 664
64 Havrelock, The Two Maps, s. 666
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Zde se poprvé setkáváme s možností, že bibličtí pisatelé vlastně možná užili 
cizí výměry pro vlastní sebeurčení, či určení země, která jim patří. Je možné, že 
snaha ochránit Izrael „zakonzervováním“ velkých mocností v jejich hranicích 
(za Eufratem a za Egyptskou řekou) vycházela  z  uvědomění  si  historického 
střídání  přítomnosti  mocností  na  území  Syropalestiny  a  faktu,  že  jejich 
skutečné trvalé centrální državy leží někde mimo Syropalestinu. Jak dokazuje i 
výše citovaný verš z 2 Kr 24,7, pisatelé byli svědky toho a byli si vědomi toho, 
že  egyptská  říše  sice  v  určitých  obdobích  ovládala  části  Syropalestiny,  ale 
někdy byla poražena – a ztratila své území až k Egyptské řece. To, co bylo za 
řekou, již Egyptu patřilo. Egyptská vláda nad Kenaanem je doložena v mladší 
době bronzové, kdy ji dokládají dopisy z El-Amarny, mezi nimiž se našla mj. 
korespondence vazalů (kenaanských králů či správců) s Egyptem. Tyto hliněné 
tabulky se datují do 14. století př. Kr.65 Ačkoli je možné, že kulturní paměť o 
nadvládě Egypta sahala v Kenaanu až k těmto časům, následovaly ji i  době 
sepsání  knih  Starého  zákona  jistě  mnohem  bližší  období,  kdy si  jižní  říše 
Kenaan podrobila. Egyptské nápisy dokazují opětovné upevnění moci faraonů 
v Syropalestině za Setiho I. (počátek 13. stol. př. Kr.) a jeho nástupců, kteří 
území Syropalestiny získali na Chetitské říši.66 Na Merenptahově stéle z konce 
13.  stol.  př.  Kr.  se  nachází  zmínka  o  Izraeli  (pravděpodobně  jako  lidu  či 
kmeni),  byť jde jen o kusou informaci.  Lakonické konstatování „a Izrael již 
není“ vedle záznamů o dalších poražených národech a městských státech jasně 
kenaanského  původu  však  potvrzuje  teritoria  egyptské  expanze.67 Z  období 
nedaleko  počátku  doby  železné  pak  existují  nápisy  v  Megidu,  dokládající 
přetrvávající  egyptský  vliv  i  koncem  12.  stol.  př.  Kr.68 Poté  vliv  Egypta 
ustoupil, avšak vzpomínky na něj se mohly uchovat s vědomím, že tam, kam 
Egypt dříve sahal, již dnes není. Stejně tak říše, které existovaly na východě – 
nejdříve Asýrie, následně Babylon – sice v určitých obdobích rozšiřovaly svůj 
vliv  na  západ,  ne  však  navždy.  To,  co  jim  patřilo  trvale,  bylo  pouze  za 
Eufratem.  Proto  izraelští  pisatelé  mohli  vidět  jako  legitimní  „zabrání“  (byť 
toliko slovní) sporného území mezi velkými říšemi. To, co nepatřilo trvale ani 
Egyptu,  ani Asýrii či Babylonu, bylo možno označit  za  tu zemi,  která měla 
připadnout Izraeli.

Ani tato teorie samozřejmě není stoprocentně jistá. Možností zajisté může 
být mnohem více a může jít také o kombinaci více z nich. Pro srovnání se však 
nyní podívejme na další příbuzné texty, které hranice země určují podobně. Co 

65 Aharoni, The Land of the Bible, s. 170n
66 Aharoni, The Land of the Bible, s. 176-181
67 Aharoni, The Land of the Bible, s. 184
68 Thompson, Early History of the Israelite People, s. 253
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je však možné vidět z předchozího, je, že toto vymezení je v určitém smyslu 
expanzionistické (čímž nemusí být myšlena pouze expanze politická,  ale též 
diasporní),  a  je  možné  to  považovat  za  jeho  specifikum,  protože  totéž  pro 
většinu následujících textů zřejmě neplatí.

2.2.2 Dt 11,24 a Joz 1,4: Potvrzení celistvosti území
Stručný výčet v Dt 11,24 a podobný (a pravděpodobně příbuzný) v Joz 1,4 

je  o  něco přesnější,  než  výše probíraný výměr země,  protože  zahrnuje  více 
světových stran, konkrétně především pomezí severní. U Dt 11,24 jde o popis v 
kontextu deuteronomistického vyprávění, kdy Mojžíš před vstupem do země 
rekapituluje  minulé  události,  zákony  a  zaslíbení.  Tady  se  jedná  právě  o 
zaslíbení týkající se neporazitelnosti Izraele a ujištění, že opravdu obsadí zemi, 
která je zde popisována, bude-li následovat Hospodinovy příkazy. V Dt 11,23-
25 se slibuje, že bude-li Izrael dodržovat Hospodinem daná nařízení,

...vyžene Hospodin před vámi všechny tyto pronárody, takže si podrobíte národy větší 
a zdatnější, než jste vy. Každé místo, na něž vaše noha šlápne, bude vaše: od pouště po 
Libanón, od Řeky, řeky Eufratu, až k Zadnímu moři, to vše bude vaše území. Nikdo se 
proti vám nepostaví, Hospodin, váš Bůh, uvalí strach a bázeň před vámi na celou zemi, 
kde stanete, jak k vám mluvil.

U Jozue se jedná o podobný kontext:  Jozue,  jakožto nový vůdce lidu na 
místě Mojžíše, se má vydat dobýt zemi, a je ujištěn o tom, že země je Izraeli 
dána jako dědictví:  „Vaše pomezí  povede od stepi  a  tohoto  Libanónu až k 
veliké řece, řece Eufratu, podél celé země Chetejců až k Velkému moři, kde 
zapadá slunce.“ Už jen proto lze stavět oba texty vedle sebe, navíc u Joz jsou 
paralely s Mojžíšem a názvuky zřejmé a úmyslné (srv. Joz 1,3.5).

Kromě  Eufratu,  který již  byl  zmíněn  dříve,  tu  nacházíme  „Zadní  moře“ 
(hajām  haacharōn).  Zřejmě  se  jedná  o  moře  Středozemní,  čemuž  by 
odpovídalo  nezpochybnitelné  paralelní  označení  „veliké  moře,  kde  zapadá 
slunce“ v Joz  1,4.  Další  geografikum,  jež  se vyskytuje v obou popisech,  je 
Libanón. Libanonské pohoří  představuje severní hranici  Izraele, byť nejde o 
hranici stoprocentně přesnou. Co přesně se míní termínem „poušť“ či „step“ 
(hammidbār, v obou případech jde o totéž slovo), není jisté. Je tu možnost, že 
se  míní  Sínajská poušť  nebo Páranská poušť,  kde Izrael  tábořil  při  prvním 
vyslání zvědů do země (pro obě se výraz  midbār běžně používá69). Obě tyto 
pouště leží na jih od Kenaanu a jsou součástí Negebu, tudíž v takovém případě 
by oba popisy obsahovaly ohraničení země ze všech čtyř hlavních světových 

69 Viz např. Ex 19,1, resp. Nu 13,26

30



stran. Je však také možné, že se hovoří o místě, kde se celá scéna odehrává (Dt 
1,1), tím by se eliminovala strana jižní a vzniklo by zvláštní, na první pohled 
nelogické místo někde mezi východní a západní hranicí. Nemuselo by však ve 
skutečnosti  vůbec jít  o nelogické umístění:  protože  v obou případech jde o 
místo,  kterým výčet začíná,  používá pisatel  zkrátka momentální  geografické 
umístění v ději jako referenční bod, od nějž se zaslíbená země táhne na sever (k 
Libanónu), na východ (k Eufratu) a na západ (k moři).

Jediná drobnost, která přebývá v Joz 1,4, je poznámka o „zemi Chetejců“ a 
zájmeno  „tento“  u  Libanónu.  Fakt,  že  LXX vypouští  oboje,  vedla  některé 
badatele k závěru, že se jedná o pozdější dodatek k hebrejskému textu, který 
snad v případě Libanónu měl zdůraznit zmínku o něm a tak podtrhnout jeho 
přináležení  k Izraeli.70 Tato teorie  zní  poměrně  pravděpodobně,  vzhledem k 
tomu, že pro uznačení Libanónu výrazem „tento“ (ha-ze, ukazovací zájmeno 
používané pro věci, které jsou poblíž) z hlediska lidu tábořícího v Zajordání 
nedává  žádný smysl.  „Země  Chetejců“  odkazuje  k  chetitské  říši  a  k  jejím 
obyvatelům, tohoto termínu se nicméně s jejím zánikem ve 12. stol.  př. Kr. 
přestalo používat v původním kontextu a označení se přesunulo na nástupnická 
království chetitské říše. V ještě pozdějších dobách (od 8. stol. př. Kr. dále) se s 
tímto termínem setkáváme v asyrských pramenech ve zcela jiném kontextu a 
např.  Sargon jako zemi  Chetejců označuje  veškerou zemi  od Egypta  až  po 
Malou Asii či od Eufratu až ke Středozemnímu moři.71 Je pravděpodobné, že 
tento  výraz  se  používal  po  celém  Blízkém  východě  v  tomto  posunutém 
smyslu,72 a i v Bibli tedy „celá země Chetejců“ pravděpodobně znamená právě 
to.73 Je možné, že zde pisatelé položili důraz na „celou zemi Chetejců“ proto, 
že Jozue část země nestihl dobýt, jak se domnívá např. Trent C. Butler.74 Mělo 
se tedy jednat o potvrzení, že i tato část zaslíbené země Izraeli patří.

Co lze dovodit v případě těchto dvou výměrů, je, že tu patrně textu nejde o 
totéž  jako  v  případě  předchozího  textu.75 Zvláště  v  kontextu  těsně  před 
obsazením země  se  tu  jedná  spíše  o  potvrzení  rozlohy země,  která  má  být 
obsazena,  a Eufrat  může být vybrán jako hraniční  linie  spíše  nežli  z  jiných 

70 Butler, Trent C., Word Biblical Commentary, Volume 7, Joshua, Waco, TX: Word, 1983, s. 
4

71 Van  Seters,  John,  The  Terms  "Amorite"  and  "Hittite"  in  the  Old  Testament,  Vetus  
Testamentum 22 (1972), s. 66-7

72 Van Seters, The Terms "Amorite" and "Hittite" in the Old Testament, s. 66
73 ČEP  zde  překládá  zavádějícím  způsobem  „podél  celé  země  Chetejců“.  Přesnější  jsou 

Kraličtí, kteří překládají „všecka země Hetejská“ (kol-erec hachittīm). Jedná se o shrnující 
označení toho, co se nachází mezi Eufratem, Libanónem a mořem, nikoli o vyznačení další 
čáry, podél níž by hranice vedly.

74 Butler, Word Biblical Commentary, Joshua, s. 4
75 Gn 15,18, viz výše bod 2.2.1
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důvodů  například  i  z  důvodů  „paralelismu“,  tedy  (jak  je  vidět  v  Joz  1,4) 
protažení území od výchozího bodu stejnou měrou na západ i na východ. V 
poušti není možné vyznačit jasnou hranici a ta se mění podle momentálních 
přírodních a klimatických podmínek a počtu obyvatel,  Eufrat je tedy možná 
určen jako nejzazší místo, kam ještě kmeny na východ od Jordánu mohou zajít 
(teoreticky).  Hlavní  význam je  tu  ovšem opět  především symbolický:  velká 
řeka je jasným dělítkem. Kromě toho je třeba vzít v úvahu, že řeka jako milník 
může mít  svůj význam mytický. Jak je doloženo v mnoha blízkovýchodních 
mytologiích a také v mytologiích národů středomořských, tradiční starověká 
představa světa u mnoha národů zahrnovala disk země obklopený mořem nebo 
řekou  (tak  např.  babylonská  mappa  mundi ze  cca  600  př.  Kr.).76 Řeka 
představuje hranici  mezi  kosmem, spořádaným světem, a chaosem (biblické 
tohú va vohú) číhajícím vně. Podle Rachel Havrelock je „mapa“ sahající od 
řeky k  řece  mikrokosmos  jako  odraz  makrokosmu,  a  právě  proto  je  nutné 
„mapu“ limitovat právě řekou.77 Podle mého soudu toto můžeme ještě rozšířit: 
stejně  jako v případě  ostatních  starověkých národů,  Izrael  chápal  sebe  jako 
střed kosmu a tam,  kde končily jeho hranice,  začínal  chaos.  Eufrat  je tudíž 
mytickým mezníkem,  tím by však mohl  být podle  Havrelock stejně dobře i 
Jordán.78 Zde  je  zapotřebí  si  položit  otázku,  proč  v  tomto  případě  nestačí 
Jordán. Domnívám se, že kromě faktu, že děj se v danou chvíli v biblickém 
vyprávění odehrával východně od Jordánu a že středobod tedy ležel právě tam 
(viz výše), je tu patrná silná snaha začlenit zajordánské kmeny do celku Izraele. 
Tím, že se pisatelé rozhodli počítat kmeny v Zajordání do Izraele, automaticky 
tím  „překročili“  hranici  Jordánu,  a  jako  jediná  další  vhodná  řeka  dále  na 
východ se nabízel právě až Eufrat. Jak ještě uvidíme v popisu Ez 47, existují i 
jiné  způsoby,  jak  zachovat  celistvost  dvanácti  kmenů  a  současně  zachovat 
hranice Izraele pouze po Jordán.79 To však není případ výše citovaných textů. 
Přestože Dt 11,24 a Joz 1,4 vyznačují území rozlohy odlišné od klasického „od 
Danu po  Beer-šebu“,  jsou  mu  ideově  blíže  než  textu  Gn 15,18:  jde  jim o 
zahrnutí  celého  Izraele,  včetně  zajordánských  kmenů  a  včetně  území  ve 
„vnitřním“ Izraeli, které může být podmaněno odlišnými národy a etniky (ať už 
jde o Pelištejce na západě nebo jiné „vnitřní“ enklávy).

76 Havrelock, The Two Maps, s. 657
77 Havrelock, The Two Maps, s. 658
78 Ibid.
79 Viz níže, oddíl 2.5.2
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2.2.3 Dt 1,7: Výhled k expanzi?
Nejpodrobnější  z  vymezení,  které  mají  za  hranici  Eufrat,  je  to,  které  je 

použito v Dt 1,7:

Obraťte se a táhněte dál, vstupte na pohoří Emorejců a ke všem jejich sousedům na 
pustině, v  pohoří i  v Přímořské nížině, v Negebu a na mořském pobřeží,  jděte do 
kenaanské země a na Libanón až k veliké řece, řece Eufratu.

Jedná se opět o popis trochu jiného druhu než ty dříve jmenované, byť je 
možná blíže Gn 15,8 než Dt 11,24 nebo Joz 1,4. Oblasti,  které jsou v něm 
zmíněny,  víceméně  korespondují  s  podrobnými  popisy v  Nu  34,1-12  a  Ez 
47,13-20  (o  kterých  bude  řečeno  více  dále80).  Tento  výčet  žánrově  není 
„dokumentem“ či „mapou“, je výzvou Mojžíše určenou lidu, který táboří při 
Jordánu; proto také nepopisuje hranice po obvodu, ale provádí výčet oblastí, 
které se nacházejí uvnitř země. „Pohořím Emorejců“ se zde patrně míní judská 
vysočina a efrajimské pohoří,81 sousedy „na pustině“ (hb'r"[]B') se míní zřejmě 
národy či  kmeny sídlící  v  jižní  části  země,  na  okraji  Negebu.  „Přímořská 
nížina“  je  překladem termínu  šefela  (hl'pevi.),  který je  označením pro  pruh 
země mezi centrální vysočinou a pobřežní planinou.

Důležitá je taktéž zmínka o Libanónu, protože určuje (byť vágně) hranici 
severní, jako tomu bylo v případě Dt 11,24 a Joz 1,4,82 a následně je zajímavé 
užití  Eufratu,  protože  díky  tomu  se  zdá,  že  Eufrat  tu  není  toliko  hranicí 
východní.  Tím, že je uveden v linii  tažení po Libanónu, zdá se být také na 
hranici severní či severovýchodní. V kontextu by navíc jinak působil opravdu 
nepatřičně: Mojžíš hovoří k Izraelitům, kteří právě dobyli Zajordání, a vyzývá 
je, aby se zvedli a vešli do země – překročením Jordánu – a zabrali ji. Eufrat 
však leží zcela opačným směrem. Bylo by samozřejmě možné toto chápat tak, 
že  poté,  co si  Izrael  „vyčistí“  a  obsadí  zemi  za  Jordánem,  má  se  obrátit  a 
expandovat dál, k východu. Je taktéž možné říci, že zde pisatel buďto vycházel 
ze zaslíbení v Gn 15,18 nebo měl jakýsi společný zdroj s jinými místy, kde se o 
Eufratu hovoří, a pouze jej naslepo dosadil do svého kontextu. Konec verše 
skutečně působí mírně neorganicky, téměř jako „přílepek“, o kterém se pisatel 
domníval,  že  jej  prostě  musí  zmínit.  Přesto  je  zde  možnost,  že  zmínka  o 
Eufratu  je  logicky  připojena,  zvláště  vezmeme-li  v  potaz  linii  postupného 
rozvíjení  příkazu,  kde  vypravěč  postupuje  geograficky směrem k  západu  a 
následně  k  severu  až  po  hranice  Syropalestiny.  To  samozřejmě  nevylučuje 
společný  původ  s  ostatními  texty  či  jejich  vzájemnou  inspiraci  (naopak, 
80 Viz níže, kap. 2.5.
81 Christensen,  Duane  L.,  Word  Biblical  Commentary,  Volume  6A,  Deuteronomy  1-21:9, 

Nashville: Thomas Nelson, 2001, s. 15
82 Viz výše, oddíl 2.2.2
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vzájemná  znalost  je  pravděpodobná),  je  však  logické  se  domnívat,  že  za 
zmínkou  o  Eufratu  tu  stojí  také  vlastní  agenda  než  jen  slepé  opisování  z 
pramenů.

Co je na tomto textu zajímavé, je, že podává velmi dobrý obraz či „mapu“ 
Izraele v ploše – celkem jasně říká, které oblasti ještě k Izraeli patří, a které ne. 
To, co je zde představeno, odpovídá tradičnímu chápání Kenaanu, a to včetně 
pobřežní  planiny („na mořském pobřeží“),  která podle biblického vyprávění 
dlouho  Izraelity  ovládána  nebyla,  a  i  archeologické  výzkumy dokládají  její 
příslušnost k jinému kulturnímu okruhu.83 Zmínka o Eufratu zde patrně slouží 
podobnému  účelu  jako  v  Gn  15,18,  tedy  má  určitou  „expanzionistickou“ 
agendu.  Opět  si  nemusíme  představovat  expanzi  politickou:  příkaz  „jděte“ 
může být zpětnou legitimizací či vysvětlením diaspory a exilu.

2.3 Hranice Chamát - Araba
2.3.1 „Od cesty do Chamátu k Pustému moři“

Toto  vymezení  je  další,  méně  typické,  ale  svou  formou  podobné  výše 
zmíněnému „od Danu po Beer-šebu“. Objevuje se ve 2 Kr 14,25, kde se říká, 
že  král  Jarobeám „znovu  získal  pomezí  Izraele  od  cesty do  Chamátu  až  k 
Pustému  moři  podle  slova  Hospodina,  Boha  Izraele,  které  promluvil  skrze 
svého služebníka  Jonáše,  syna  Amítajova,  proroka  z  Gat-chéferu.“  Význam 
tohoto vymezení tkví především v tom, že ukazuje Izrael v širších hranicích, 
než  je obvyklé,  a  přitom zdůrazňuje,  že  jde o uspořádání,  které  mělo  delší 
trvání („znovu získal“) - nejedná se tedy pouze o krátkodobou expanzi. Zvláštní 
zmínka o proroku Jonášovi, kterou v tomto verši nacházíme, naneštěstí není ve 
Starém zákoně nikde  jinde  reflektována,  nemáme tedy ani  paralelu,  kde by 
známý  prorok  tutéž  formuli  použil  při  zvěstování  budoucího  Jarobeámova 
vítězství.

Jestliže však jde o odkaz na mimobiblicky známého proroka (text patrně 
předpokládá, že čtenář Jonáše, syna Amítajova znal, či že přímo znal proroctví, 
na které text odkazuje), lze předpokládat, že hranice Izraele táhnoucí se až k 
„cestě do Chamátu“ a „Pustému moři“ byla cosi, o čem dotyčný prorok mluvil 
– a tudíž že ho nějaké historické reálie ospravedlňovaly takový výměr Izraele 
stanovit.  Jarobeámova  doba  je  považována  za  období  velkého  rozkvětu  a 
expanze Izraele, alespoň co se politického stavu týče.

Kam  až  tedy  měl  Izrael  za  Jarobeáma  sahat?  Označení  „Pusté  moře“ 
(hb'r"[]h' ~y") se v Bibli používá pro Mrtvé moře. Pravděpodobně se tu myslí 

83 Viz níže, kap. 3.5
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na jeho severní břeh,84 protože velká část pobřeží Mrtvého moře (západní) byla 
ve sféře vlivu Judska spíše než severního Izraele, jemuž Jarobeám vládl. Druhý 
koncový bod je však obtížnější identifikovat. Sousloví  tm'x] aAbl. je možné 
interpretovat buď jako místní název „Lebó-chamát“ (tak např. Aharoni) nebo 
jako infinitiv ve statu constructu slovesa awb, tedy „když se jde do Chamátu“. 
Takto  čte  např.  ČEP:  „Od  hory  Hóru  si  vyznačíte  hranici  až  k  cestě  do 
Chamátu“.

Badatelé jako např. Aharoni a Na'aman poměrně přesvědčujícím způsobem 
dovozují  existenci  místa  jménem Lebó (či  Lab'u) z  egyptských, asyrských a 
posléze  i  pozdějších  antických zdrojů.85 Podle  Aharoniho  „není  pochyb,  že 
Lebó bylo významné město na hranici království Chamátu, a lze jej ztotožnit s 
Lebweh  situovaným  na  jednom  z  přítoků  Orontu  severně  od  Baalbeku.“86 

Na'aman  upřesňuje,  že  šlo  o  město  v  Damašku,  asi  45  km jižně  od  města 
Chamát.87 Pro správnost tohoto označení by také mohla mluvit níže rozebíraná 
pasáž  z  Am  6,14,  kde  se  vyskytuje  výraz tm'Þx]  aAbïL.mi,  který  by,  tvrdí 
Aharoni, nebylo možné gramaticky utvořit, pokud by nešlo o vlastní jméno.88 

Proti němu by naopak mohla mluvit pasáž z Nu 13,21, která by při čtení „Lebó-
chamát“ musela znít „a šli a prozkoumali tu zemi, od pouště Sín až po Rechov 
Lebó-chamát“,  což  je  poněkud  zvláštní  konstrukce  („Rechov  na  cestě  do 
Chamátu“ by znělo lépe). Oba výklady v každém případě poukazují na místo 
mající spojitost s královstvím Chamát, jedním z aramejských států v severní 
části Sýrie. Chamát je tu implicitně určen za souseda Izraele, ačkoli Na'aman 
příslušnost Lebó (Lab'u) k Chamátu relativizuje poznámkou, že snad původně 
patřilo Damašku a k Chamátu bylo připojeno až po asyrském vpádu (732 př. 
Kr.), kdy se stalo nejjižnějším místem provincie Subat-Chamát.89 Jarobeám si 
podle biblického líčení Damašek podrobil (2 Kr 14,28), což vysvětluje rozsah 
Izraele právě až k Lebó.

V  každém  případě  se  výpověď  z  2  Kr  14,25  zdá  reflektovat  určitou 
historickou realitu (alespoň v určitém období), především kladoucí důraz na 
zahrnutí  severnějších  částí  Syropalestiny.  Sama  o  sobě  je  zajímavá  možná 
především jako historicky nejvěrohodnější z biblických vymezení. Díky ní však 

84 Ale srv. bod 2.3.1 níže.
85 Aharoni,  The Land of the Bible, s. 72, Na'aman, Nadav, Lebo-hamath, Subat-hamath and 

the Northern Boundary of the Land of Canaan, in: Na'aman, Nadav, Ancient Israel's History 
and Historiography: The First Temple Period, Collected Essays, Volume 3, Winona Lake: 
Eisenbrauns, 2006, s. 361-3

86 Aharoni, The Land of the Bible, s. 72
87 Na'aman, Lebo-hamath, in: Na'aman, Ancient Israel's History, s. 372
88 Aharoni, The Land of the Bible, s. 72
89 Na'aman, Lebo-hamath, in: Na'aman, Ancient Israel's History, s. 372
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také vyvstává druhá srovnatelná výpověď, odkazující na stejnou dobu, avšak na 
jiný rozměr Izraele.

2.3.2 „Od cesty do Chamátu k Úvalu pustiny“
Toto spojení se vyskytuje v Am 6,14 jako součást vyhlášení Božího soudu 

nad celým Izraelem, který se zpronevěřuje všem řádům a žije si bezstarostně: 
„Já však proti vám postavím pronárod, dome izraelský, je výrok Hospodina, 
Boha  zástupů,  a  ten  vás  bude  utlačovat  od  cesty do  Chamátu  až  po  Úval 
pustiny.“

Kromě nejasného Lebó-chamátu či cesty do Chamátu se tu vystytuje ještě 
druhé obtížně dešifrovatelné jméno,  hb'(r"[]h' lx;n:,  doslova „potok pustiny“ 
(ČEP: Úval pustiny, kraličtí: potok roviny; některé cizojazyčné překlady, např. 
anglická  King  James  Version,  zachovávají  druhou  část  názvu  jako  vlastní 
jméno: Valley of Arabah).90

Ona lokalita je často identifikována s příkopovou propadlinou táhnoucí se 
mezi Mrtvým a Rudým mořem (jde o vádí, kterým v určitých obdobích může 
proudit voda do jednoho i do druhého moře).  Podle toho, zda se vymezením 
myslí „až po začátek Araby“ (tj. po její severní okraj), nebo zda se míní její 
celý průběh, by pak záleželo, zda je „mapa Izraele“ vymezená Arabou „větší“ 
než ta omezená Beer-šebou. Celkem se zdá pravděpodobnější první možnost, 
zvláště jde-li v případě Chamátu (či Lebó-chamátu) o bod (město) – v takovém 
případě by se totiž  na jižním konci dal očekávat taktéž spíše bod nežli  čára 
vyznačená  propadlinou.  Na  severo-jižní  ose  by  se  tedy  hranice  vymezená 
Arabou nacházela zhruba ve stejné zeměpisné šířce jako Beer-šeba.

Ať  už  je  tomu  jakkoli,  použití  výrazu  Araba  namísto  výrazu  Beer-šeba 
geograficky mapu území náležejícího izraelskému království mnoho nemění. 
Obě  místa  se  nacházejí  spíše  na  východě,  daleko  od  Egypta;  je  tedy 
nepravděpodobné,  že  by  nějakým  způsobem  ovlivňovaly  šíři  území 
pokládaného za egyptské a území Izraelců. O to spíše se však můžeme tázat, 
proč je v Am 6,14 použito výrazu „Araba“ namísto jinak častěji zastoupeného 
výrazu  „Beer-šeba“.  Vzhledem  k  absenci  jakýchkoli  jiných  pramenů  nelze 
určit, zda například oba výměry nebyly ve své době stejně často používanými 
idiomy a jen souhrou náhod se jeden ve Starém zákoně zachoval ve větší míře 
nežli ten druhý, či zda Ámos provedl úmyslně inovativní jiný výměr (a pak by 
bylo  možné  se  začít  dohadovat,  čeho  tím  chtěl  docílit).  Jednou 

90 „Araba“ zachovávají jako vlastní jméno i mnohé jiné překlady anglické, francouzské nebo 
španělské.  Pokud  jde  o  staré  překlady,  Vulgata  překládá  podobně  jako  oba  české  „ab 
introitu Emath usque ad torrentem Deserti,“ Septuaginta ceima,rrou tw/n dusmw/n, tj. „potok 
západu“. Lze předpokládat, že Kraličtí ve svém překladu vycházeli odtud.
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pravděpodobnou  možností,  nad  kterou  můžeme  uvažovat  bez  těchto 
konkrétních znalostí, je, že šlo zkrátka o označení nejzazších obydlených částí 
Izraele v okamžiku, kdy Ámosovo proroctví vzniklo. Další možností by mohlo 
být, že  by Araba (a Chamát,  resp.  Lebó-chamát)  mohly hrát  v době vzniku 
proroctví nějakou významnou roli,  například jako dějiště velkých bitev nebo 
jiných událostí.

Určitým vodítkem by zde mohly být informace o rozsahu země v době, kdy 
Ámos  působil.  Na základě  obsahu  jednotlivých promluv  a  také  na  základě 
jmenovitých  zmínek91 se  vznik  prorocké  látky  (alespoň  té  části,  která  nás 
zajímá)  klade někam do doby vlády Jarobeáma II. (cca 788 či  787-747 př. 
Kr.).92 To by ve spojení s idiomem rozebíraným výše, tj. „od cesty do Chamátu 
k Pustému moři“, mnohé objasňovalo. Vzhledem k tomu, že výše zmíněný citát 
z 2 Kr 14,25 je použit v souvislosti právě s Jarobeámem (II.), a že jsou si oba 
výměry velmi podobné (chápeme-li „Úval pustiny“ jako lokalitu začínající na 
jižním konci Pustého, tj. Mrtvého moře), lze soudit, že jde o výměr, který byl v 
době Jarobeámovy vlády běžně používán.  Co je důležitější,  běžnost  užívání 
vymezení Izraele zhruba v těchto hranicích by nepřímo svědčila o historicitě 
takového  rozsahu  země.  Jde  samozřejmě  pouze  o  předpoklad,  zdá  se  však 
nepravděpodobné, že by tyto dva vzájemně nesouvisející texty (patřící do zcela 
jiných žánrů a dost možná zaznamenané i ve velmi odlišných obdobích) přišly 
samy  od  sebe  s  tak  podobnými  nehistorickými  výměry  Izraele.  Ámosovo 
proroctví  je  v  tomto  ohledu  důležitější,  protože  zatímco  pisatel  knih 
Královských by snad mohl být ovlivněn určitou ideologií a přehánět vykreslení 
historického  obrazu  izraelského  království,  u  prorockého  slova  se  to  zdá 
nepravděpodobné – prorok nemá důvod svou hrozbu adresovat zemi vyznačené 
hranicemi, které neexistují.

I  přes  to  však  interpretace  Ámosova  výroku  naráží  na  problémy.  Je  tu 
především fakt,  že  Izrael  jako jednotné království,  které by mohlo  sahat od 
Chamátu až k Mrtvému moři, za Jarobeámovy vlády neexistoval, a to ani podle 
biblického vyprávění. Právě zde však vyvstává rozdíl, o který nám především 
šlo ve srovnání 2 Kr 14,25 a Am 6,14, a který ukazuje prorokovu ideologii. 
Tím,  že  prorok  vymezuje  Izrael  nejen  pouze  v  hranicích  Jedobeámova 
království, ale i jižněji, je jasné, že myšlenkově jde o něco podobného, jako je 
výměr „od Danu po Beer-šebu“: o snahu mluvit o Judsku i severním Izraeli 

91 Am 1,1: „Slova Ámose, který byl z tekójských drobopravců. Měl vidění o Izraeli za dnů 
judského krále Uzijáše a za dnů izraelského krále Jarobeáma, syna Jóašova, dva roky před 
zemětřesením.“ O Jarobeámovi jsou také zmínky dále v Am 7,9-11.

92 Viz  Finkelstein,  Silberman,  Objevování  Bible,  s.  30,  také Rendtorff,  Hebrejská  bible  a  
dějiny, s. 279

37



jako o celku, na který se vztahuje Hospodinova svrchovanost a v tomto případě 
také Hospodinovo slovo a jeho trest.

2.4 Od cesty do Chamátu k Egyptskému potoku

Naposledy se v rámci jednoduchých vymezení krátce zastavíme u vyznačení 
hranic,  které  bychom  vzhledem  k  předchozím  uvedeným mohli  označit  za 
„hybridní“.  Jako jednu hranici  totiž  používá  severní  „cestu do Chamátu“  či 
„Lebó-chamát“ a jako jižní či jihozápadní Egyptský potok.

2.4.1 „K Egyptskému potoku“: 1 Kr 8,65 a 2 Par 7,8

S  tímto  vymezením  se  setkáváme  u  příležitosti  dokončení  stavby 
jeruzalémského chrámu, kdy Šalomoun shromažďuje všechen Izrael „od cesty 
do Chamátu až k Egyptskému potoku“ (2. Paralipomenon jen opakuje událost z 
1  Kr  jinými  slovy).  Je  tedy zřejmé,  že  vymezení  „od  cesty do  Chamátu  k 
Egyptskému potoku“ má určovat hranice Šalomounova království. Jak víme z 
jiných částí Šalomounova příběhu, jeho království mělo být skutečně mocné, 
historický  rozsah  Izraele  za  Šalomouna  (a  samotná  existence  spojeného 
království) je ovšem z kritického pohledu zpochybnitelný. Je však možné, že se 
zde jedná opět o reflexi Izraele v jeho hranicích někdy později, například za 
Jarobeáma  II.,  jako  je  tomu  v  předchozím  případě.  Technicky  vzato  by 
Egyptský potok (v 1 Kr 8,65  ~yIr:c.mi lx;n:, v 2 Par 7,8  ~yIr"c.mi lx;n:) mohl 
označovat  jižní  hranici  království  téže  rozlohy,  jako  je  ta,  kterou  jsme  se 
zabývali  v  případě  předchozích  vymezení  „od  cesty  do  Chamátu“,  jen  na 
opačné straně. Narážíme však na starý problém: identifikujeme-li  „Egyptský 
potok“ s vádí Besor či vádí el-Ariš (což jsou asi nejlepší možnosti),93 a dokonce 
i  chápeme-li  jej  jako  jedno  z  ramen  Nilu,  nemůžeme  počítat  pouze  s 
královstvím  severního  Izraele,  protože  popsané  území  zahrnuje  oblast  pod 
vlivem Judy a k tomu ještě Pelištejskou enklávu. Vzhledem ke kontextu  se 
však nabízí jiné řešení, stejné, jako v případě analýzy předchozího případu u 
Am 6,14: pisatel zde vymezuje ideální hranice Izraele (a co může být ideálnější 
než  legendární  Šalomounovo  království!),  z  nichž  se  shromažďuje  všechen 
Izrael  k  obětním  hodům  a  slavnostem  spojeným  s  dokončením  „domu 
Hospodinova“. Na rozdíl od Am 6,14 zde máme explicitně určenou nejjižnější 
hranici  na  západní  straně  (Egyptský  potok),  která,  jak  ještě  uvidíme,  činí 

93 Viz výše, s. 25-26.
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hranice  tohoto  vymezení  v  hrubých  rysech  souběžnými  s  hranicemi  těch 
nejpodrobnějších výměrů, které v Bibli najdeme: Nu 34,1-12 a Ez 47,13-20.

2.4.2 „Od Šíchoru k cestě do Chamátu“: 1 Par 13,5

Toto vymezení zmíníme jen krátce kvůli jeho netypickému jižnímu konci. 
Jinak se jedná ve všem zřejmě o podobný případ jako výše zmíněné odkazy. 
Opět jej nacházíme v kontextu svolání „celého Izraele“, tentokráte Davidem za 
účelem  odnesení  schrány  smlouvy  z  Kirjat-jearímu  zpět  do  Jeruzaléma.94 

Ideově jde nejspíše opět o spojení severu a jihu.
Jižní (či jihozápadní) hranice tohoto vymezení je označena názvem „Šíchor“ 

(rAxyvi). Tento název se vesměs chápe jako označení pro jedno z ramen Nilu.95 

ČEP ho překládá jako „rameno řeky Egyptské“, Kraličtí ovšem doslova hovoří 
o „Nílu Egyptském“. Na rozdíl  od diskuse nad „řekou Egyptskou“ v tomto 
případě  neexistuje  žádný  velký  spor.  Měli  bychom  zde  tedy  výměr 
nezpochybnitelně ohraničující Izrael až při okraji samého Nilu.

Důležitost poměrně obskurního výměru z kanonicky opomíjené knihy leží 
především v tom, že nabourává chápání označení „řeka Egyptská“ jako jednoho 
z vádí na cestě do Egypta a vzbuzuje otázku, zda identifikace této řeky s Nilem 
i v ostatních výskytech není přece jen možná. Ve výsledku se však, pokud se 
týče dopadu takovéto rozlohy Izraele, mnoho nemění – Šíchor, stejně jako řeka 
Egyptská, je stále hranicí s Egyptem a je možné, že v určité době i historická. 
Jestliže by se hranice s Egyptem skutečně měnila96 a „řeka Egyptská“ by jednou 
označovala  vádí  Besor  a  jednou  vádí  el-Ariš,  není  nepředstavitelné,  že  v 
určitém okamžiku označovala také některé z ramen Nilu.

2.5 Detailní vymezení

2.5.1 Výčet hranic v Numeri 34,1-12
Výčet hranic v Numeri 34 následuje bezprostředně po příkazu k obsazení 

země (Nu 33, 50-56) a je svým způsobem jeho součástí,  jak ukazuje druhý 
verš. Předchozí úsek je situován „na Moábských pustinách u Jordánu naproti 
Jerichu“,97 tedy na samém okraji země (právě na tom okraji, který je vymezen v 

94 Popis tohoto incidentu se liší od vylíčení událostí v knihách Samuelových, srv. 1 Sam 6.
95 Viz např. Heller, Výkladový slovník biblických jmen, heslo rAxyvi
96 Viz výše, s. 26
97 Nu 33,50
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tomto oddílu). Stejně je tomu i s úsekem následujícím.98 Je v každém případě 
jasné, že Izrael se po čtyřicetiletém putování poušti a po dobytí Zajordání (Nu 
32) konečně ocitá před vstupem do země. Hospodin proto opakuje příkazy pro 
její dobytí. Způsob jeho „technického provedení“ je vyčten právě ve vv. 50-56 
předchozí kapitoly. Nu 34,1-12 naopak definuje, jaká je to země, kterou Izrael 
dostává do dědictví, zatímco následující část rekapituluje rozdělení země mezi 
kmeny. Role Nu 34,1-12 v kontextu je tedy zřejmá: jde jen o další upřesnění v 
poměrně precizním popisu dobytí země.

Pokoušíme-li  se  identifikovat  místa,  kterými  jsou  hranice  v  Nu  34,1-12 
vyznačeny, dostáváme se překvapivě k mnoha místům, která nejsou odjinud 
známa. Přesto se s pomocí těch údajů, které známe, můžeme dobrat alespoň 
přibližného určení  polohy těchto hranic.  Protože  tento seznam třídí  hraniční 
linie po světových stranách, prozkoumáme je stručně ve stejném pořadí.

2.5.1.1 Jih (vv. 3-5)
Jižní hranice je v Nu 34 popsána takto (použijeme-li doslovného překladu, 

pro větší názornost):
3  A máte hranici jižní od pouště Sín až k ruce Edómu. A máte hranici jižní od konce 
moře  solného  na  východě.  4  A  stáčí  se  vám hranice  od  jihu  ke  svahu  Akrabím a 
pokračuje  k  Sínu,  a  vybíhá  od  jihu  ke  Kádeš  Barneji.  A  vychází  Chasar-Adar  a 
přechází k Asmónu. 5  A stáčí se hranice od Asmónu k potoku Egypťanů. A vybíhá k 
moři.

Poušť  Sín (!cI-rB;d>mi),  nebo  jinde  v  Bibli  i  pouze  Sín  je  s  největší 
pravděpodobností obecné označení pouště ležící směrem na jih od kenaanské 
země  (přestože  např.  Aharoni99 se  zdráhá  toto  přijmout).  Sín  je  použit  k 
vymezení i jinde: např. zvědové v Nu 13 prozkoumali  zemi „od Sínu až po 
Rechób při cestě do Chamátu“.100 Sín plní funkci nejjižnějšího okraje země – 
není divu, jde-li o poušť; protože v takovém případě představuje přirozenou 
hranici „civilizace“ a osídlené oblasti vůbec.

Rukou  Edómu se  patrně  myslí  hranice  Edómu.  To  je  mírně  cyklická 
výpověď (Edóm začíná tam, kde Izrael končí,  a nemůžeme vědět, jaká byla 
situace přesně v době, kterou měl pisatel na mysli), nicméně určitou extrapolací 

98 Nu 35,1:  „Hospodin promluvil k Mojžíšovi na Moábských pustinách u Jordánu naproti 
Jerichu.“

99 Aharoni, The Land of the Bible, s. 70: „Zin is also unknown, unless we assume that it is the 
general name for the wilderness of Zin which extended as far as Kadesh-barnea and was 
already mentioned at the beginning of the description.“

100 O problematické „cestě do Chamátu“ viz výše, s. 35
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docházíme pravděpodobně ke krajině kdesi  v okolí  Mrtvého moře.  Můžeme 
předpokládat, že jižně a mírně na západ od Mrtvého moře již ležel výběžek 
(„ruka“) Edómu.101 Název Solné moře starozákonní text používá jako označení 
pro Mrtvé moře.

Svah  Akrabím (~yBir:q.[;  hle[]m;)  je  dalším  ne  zcela  průhledným 
geografikem. Možný překlad je také „svah štírů“; doslova „výstup“ (od kořene 
'-l-h), proto by bylo možné v něm vidět i některý průsmyk vedoucí od jihu do 
Judska.  Někteří badatelé jej spojují s dnešním Naqb es-Safa, pro toto určení 
však nejsou dostatečné podklady.102

Jako hlavní užitečný bod pro určení jižní hranice nám může sloužit Kádeš-
Barnea ([;nEr>B; vdEq').  S výrazem „Kádeš“ se ve Starém zákoně setkáváme 
vícekrát (v jiných popisech jižních hranic, např. u Joz 15,3 se objevuje také; u 
Ez 47,19 se dočítáme o „Vodách sváru v Kádeši“). Toto místo je významné 
především tím, že právě zde začíná čtyřicetiletá pouť Izraele pouští.103 Kádeš se 
často již od dob cest C. Leonarda Wooleyho a T. H. Lawrence ztotožňuje s 
pramenem  Ajn  Kudés,104  zhruba  106  km  jihozápadně  od  jižního  konce 
Mrtvého  moře  a  80  km od Beer-šeby.105 Vzhledem k  tomu,  že  jde  však  o 
poměrně  nevýznamný  pramen,  existují  tendence  spíše  jej  umístit  do  Ajn 
Kedarát ležícího nedaleko.106

Chasar-adar (rD"a;-rc;x])  a  Asmón (!moc.[;) jsou  dvě  obtížně  určitelná 
místa na jižní hranici, jejichž polohu musíme odhadovat. Co nám však pomáhá 
k jasnější identifikaci  západní části  jižní  hranice je  Egyptský potok (hl'x.n: 
~yIr"c.mi). S tímto termínem jsme se již setkali dříve;107 připomeňme, že dvěma 
hlavními  kandidáty na toto  geografikum jsou vádí  Besor  a  vádí  el-Ariš.  Je 
prakticky vyloučitelné, že by se v tomto případě jednalo o některé z ramen Nilu 
(hranice by zcela nelogicky ve své západní části vybíhala daleko k jihu).

Jižní hranice v Nu 34,1-12 se tedy nikterak závažně neodchyluje od všech 
předchozích  vymezení  (po  Beer-šebu,  k  Egyptskému  potoku,  k  Arabě). 
Respektuje hranice Edómu v jižní poušti,  stejně jako tradiční vymezení vůči 
poušti a Egyptu. Její neoriginalita je očekávatelná, vzhledem k tomu, že jih a 

101 Více o Edómu viz níže v kapitole 3.4.
102 Např. Aharoni: „The location of ,The Ascent of Akrabbim (scorpions)ʻ is unknown; and 

there is no evidence for identifying it with Neqb es-Safa.“ (Aharoni, The Land of the Bible, 
s. 70)

103 Dt 2,14
104 Wooley, C. Leonard, Lawrence, T. H., The Wilderness of Zin, London: Harrison and Sons, 

1914, s. 53, 71. [dostupné online] (cit. 22. 3. 2013) URL: http://www.lib.uchicago.edu/cgi-
bin/eos/eos_title.pl?callnum=DS111.A1P28_vol3_cop1 

105 NBS, heslo Kádeš
106 Aharoni, The Land of the Bible, s. 70
107 Viz zvláště s. 25nn
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jižní poušť nepředstavují nikterak významné území. Navíc můžeme uvažovat o 
tom, že v daném kontextu je poušť (i kdyby snad pisatel měl jinak důvod ji do 
výměru Izraele zařadit) definována jako vně Izraele právě proto, že symbolizuje 
minulost,  kterou  již  putující  Izraelci  mají  za  sebou.  Distinkce  mezi  zemí 
obsazenou a zemí „za námi“ musí být tedy jasná.

2.5.1.2 Západ (v. 6)
6  A hranice  západní:  A  máte  moře  velké  a  hranici  (=břeh).  Takovou máte  hranici 

západní.

Přes  svou  poetičnost  je  obsah  tohoto  verše  lakonický.  Jako  ve  většině 
případů i zde je západní hranicí moře. Jediné, co stojí za zmínku, je, že díky 
znalosti  jižní  hranice  až  k  moři  můžeme  s  jistotou  tvrdit,  že  tento  výměr 
zahrnuje pelištejskou enklávu: jak vádí Besor, tak vádí el-Ariš leží  mnohem 
jižněji než pelištejská pentapole.108

2.5.1.3 Sever (vv. 7-9)
7 A takovou máte hranici severní: Od moře velkého vyznačíte sobě horu Hór. 8 Od hory 
Hóru  vyznačíte  když se  jde do  Chamátu  a  vybíhá hranice k  Cedadu.  9   A vychází 
hranice k Zifronu, a vybíhají k Chasar-énanu. Takovou máte hranici severní.

Severní  hranice  představuje  asi  největší  problém.  Většina  míst  zde 
uvedených  je  obtížně  identifikovatelná  a  o  jejich  totožnosti  a  poloze  se 
můžeme jen dohadovat. Takový je případ již prvního údaje:  Hora Hór (rho 
rh'h'). Z biblického textu je známá hora Hór, kde zemřel a byl pohřben Áron a 
kde tábořil Izrael.109 Tato hora Hór se nicméně nachází na jižní hranici Izraele, 
cestou z  Kádeše na pomezí  Edómu.110 Hór zmiňovaný v Nu 34,7-8 je  tedy 
horou jinak neznámou. J.A.Thompson i Aharoni navrhovali její ztotožnění s 
jedním ze severozápadních vrcholů Libanónského pohoří severně od Byblosu, 
např.  Ras  Šakkach.111 Určit  v  Libanónském pohoří  na severu jednu horu je 
skutečně  obtížné,  vše,  co  můžeme  pokládat  za  velmi  pravděpodobné,  je 
blízkost hory k pobřeží Středozemního moře.

S  problematikou  porozumění  výrazu  „cesta  do  Chamátu“  nebo  Lebó-
chamát (tm'x] abol.) jsme se potýkali již výše. Pro nás je významné, že Nu 
34,8 se zde shoduje s ostatními výměry, které jej používají jako hraniční bod 
108 O Pelištejcích více v podkapitole 3.5
109 Nu 20,22nn, Nu 33,38nn
110 Nu 20,22-23
111Aharoni, The Land of the Bible, s. 73, NBS, heslo Hór, 2.
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(jmenovitě 1 Kr 8,65, 2 Kr 14,25, 1 Par 13,5, 2 Par 7,8, Ez 47,20 a Am 6,14; 
podobně je toto místo zmíněno v Nu 13,21 a Joz 13,5). Jeho použitím i v tomto 
detailním výměru jeho důležitost narůstá. Jestliže jsme výše usoudili, že Lebó-
chamát bylo historicky hraničním bodem přinejmenším za vlády Jarobeáma II., 
můžeme  předpokládat  u  Nu  34  buďto  společný pramen  (respektive  znalost 
historických reálií z období, kdy království Izraele mělo takovýto rozsah), nebo 
shodou okolností  podobný rozsah v téže době. Jedná-li  se skutečně o místo 
jménem Lebó, dovedeme jeho polohu určit, na rozdíl od většiny dalších údajů v 
popisu  severní  hranice  –  a  zbylé  údaje  se  tedy  můžeme  pokusit,  byť 
nedokonale, doplnit v odpovídající linii.

Další  jméno,  Cedad  či Sedad (dd"c.)  se  vyskytuje  i  ve  druhém velkém 
vymezení hranic v Ez 47. Část badatelů identifikuje Sedad s dnešním Sadadem 
asi 35 mil severovýchodně od Lebó.112 Další možností je, podle septuagintního 
čtení „Serad“ (Sarada, ovšem v Ez 47 Saddada), ztotožnit jej s Chirbet Serada 
nedaleko na sever od Danu.113 Zde si ovšem je třeba vybrat odpověď na otázku, 
které  z  různočtení  brát  jako původní,  protože  důvodem různočtení  je  zde  s 
největší  pravděpodobností  jednoduchá  písařská  chyba,   přepis  hebrejského 
dalet jako reš či naopak. Vzhledem k tomu, že spolu s různočtením v Ez 47 je 
výskyt tvaru „Sedad“ častější,  zdá se tento název pravděpodobnější,  a tudíž 
snad i identifikace se současným Sadadem.

Zifron (!rop.zI) i Chasar-énan (!n"y[e rc:x]) se zjevně nacházejí na východní 
straně  severní  hranice  a  jejich  určení  by mohlo  pomoci  určit  vztah  severní 
hranice z  Nu 34 např.  k Damašku (to jest,  pomoci  určit,  zda hranice vedla 
pouze poblíž pobřeží či zda zasahovala hlouběji do vnitrozemí a jak velká část 
aramejského území se počítala jako součást tohoto výměru). Bohužel, opět tu 
musíme operovat jen s nejistými dohady. Aharoni například předpokládá, že se 
jedná  o  dvě  oázy  východně  od  Sadadu,  Hawwarin  a  Qaryatein.114 I  tato 
identifikace nám však nedovede přesně říci, jak přesně se hranice stáčí cestou 
na jih, a tedy zda zahrnuje samotný Damašek či nikoli.

Popis severní hranice vyvolává pravděpodobně nejvíce otázek a místa na ní 
se nejobtížněji určují. Pokud hranici načrtneme přibližně podle geografických 
údajů, ke kterým jsme dospěli výše, zasahovala by v každém případě dále, než 
jen na území Galileje a až na území obývané v průběhu doby železné Aramejci 
a náležící Damašku, a rozhodně dále na sever, než jak vymezuje hranice určení 
„od  Danu“.  Zda  však  zahrnuje  Damašek  sám  je  těžké  říci.  Nakolik  se  tu 

112 Aharoni, The Land of the Bible, s. 73, viz též NBS, heslo Sedad.
113 Viz NBS, heslo Sedad.
114 Aharoni, The Land of the Bible, s. 73

43



projevuje  „expanzivní  charakter“  stejně  jako  v  případě  ostatních  určení 
hovořících o Lebó-chamátu je otázkou.

2.5.1.4 Východ (vv. 10-12)

10 A vyznačíte si hranici k východu od Chasar-énan k Šefamu. 11 A sestupuje ta hranice 
od Šefamu do Ribly od východu k Ajinu. A sestupuje ta hranice a narazí na rameno 
moře Kinneret k východu. 12 A sestupuje hranice k Jordánu a vybíhá moře solné.

Určení,  jak daleko přesně sahá hranice Izraele na severu je těžké rovněž 
proto, že první dva body,  Šefam (mp'v) a  Riblu (hl'b.ri) nelze dobře určit. 
Podle Aharoniho115 Ribla patrně není totožná s ostatními výskyty tohoto jména 
v  Bibli,  kde  je  především  známým  „popravištěm  rebelujících  judských 
králů“.116 Tato  Ribla  leží  „v  zemi  chamátské“,117 což  by odpovídalo  jejímu 
umístění na severní hranici Izraele, ale podle H. Tadmora se nacházela v Tell 
Zerr'a  na  Orontu,  34  km  jižně  od  Homsu.118 To  by ji  stavělo  západně  od 
projektovaného  Sedadu,  což  nedává  smysl.  Stejně  tak  Ajin (!yI[')  může 
znamenat „vodní zřídlo“ a může jít tedy o jakýkoli pramen poblíž Jordánu.

Východní hranice tedy začíná vypadat jasně až od chvíle, kdy se ocitáme na 
břehu  moře  Kineret (tr,N<Ki-~y").  Tato  vodní  plocha,  které  své  jméno  v 
hebrejštině  nese  dodnes,  je  identifikována  s  mořem  (jezerem)  Galilejským 
(Genezaretským),119 známým  i  z  novozákonních  příběhů.120 Na  jezero  se 
napojuje  další  z  těchto  útvarů,  Jordán (!DEr>Y:h;).  Ten  je  nejen  přirozenou 
hranicí  jako vodní tok, ale má i svůj symbolický význam. Jak uvádí Rachel 
Havrelock,  „překročení  Jordánu  je  synonymem  pro  národní  re-integraci. 
Numeri,  Deuteronomium  a  Jozue  umisťují  domovskou  zemi  západně  od 
Jordánu  a  užívají  řeku  jako  hranici  v  čase,  jako  právní  hranici  i  hranici  v 
prostoru.“121

Východní hranice v Nu 34 přitahuje pozornost už tím, že se striktně drží 
Předjordání.  Vyloučení  Zajordání  i  s  jeho  kmeny  nemůže  být  jasnější. 

115 Aharoni, The Land of the Bible, s. 73
116 2 Kr 23,33, 2 Kr 25,6n.20n, Jr 39,5n, Jr 52,26n
117 2 Kr 23,33, 2 Kr 25,21, Jr 39,5, Jr 52,9.27
118 Cogan, Mordechai, Tadmor, Hayim,  II Kings: A New Translation with Introduction and  

Commentary, The Anchor Bible vol. 11, New Haven/London: Yale University Press, 2008, 
s. 304

119 Viz např. NBS, hesla Galilejské moře a Kineret.
120 Viz např. Mt 4,18par, Mt 15,29 atd.
121 „...crossing the Jordan is synonymous with national re integration. Numbers, Deuteronomy, 

and Joshua alike stage the homeland west of the Jordan and employ the river as a temporal 
and legal as well as a spatial boundary.“  (Havrelock, The Two Maps, s. 651)

44



Vzhledem  ke  kontextu  vyprávění  Pentateuchu  se  toto  na  jednu  stranu  zdá 
logické  (Hospodin  zaslíbil  Izraeli  zemi  za Jordánem),  na  druhou  stranu, 
vypravěč již o kmenech Rúben, Gád a polovině kmene Manases ví, proč tedy 
rozlohu  země  nerozšířit  za  Jordán?  Odpověď zřejmě  tkví  ve  druhém verši 
oddílu. Hospodin totiž Mojžíšovi doslova říká toto: „Přikaž Izraelcům a řekni 
jim: Přijdete do kenaanské země, do té země, která vám připadne do dědictví, 
do kenaanské země vymezené těmito hranicemi.“

Je tedy zapotřebí si uvědomit, že se vůbec nutně nejedná o hranice  celého 
Izraele! Je to sice „země, která vám připadne do dědictví“, což je synonymní 
výraz pro Izrael, ale klade se zde důraz na to, že je to země kenaanská. Také je 
možné, že právě v tomto označení se skrývá důvod, proč si pisatel vybral právě 
takovéto vymezení.

Při rozboru a analýze významu tohoto textu je zapotřebí vzít v úvahu, že 
žánrově se jedná o určitý  seznam vymezující  hranice země.122 U takovéhoto 
žánru lze  předpokládat,  že  pisatelé  měli  k  dispozici  nějaké prameny (ať  už 
právní  záznamy,  královské  anály nebo  jiné  zdroje),  na  jejichž  základě  své 
seznamy  vytvořili.  V  podobném  duchu  uvažují  někteří  badatelé,  kteří  se 
domnívají,  že  seznam  v  Nu  34,1-12  je  reflexí  hranic  egyptské  provincie 
Kenaan  (Retenu),  která  existovala  již  v  době  bronzové.123 Nabízí  se  pak 
samozřejmě otázka, jak je možné, že se takový seznam zachoval až do doby, 
kdy  byla  sepsána  kniha  Numeri  (nebo  tato  její  část).  Můžeme  si  snad 
představit, že by se takováto informace tradovala či spíše byla zapsána a pisatel 
Nu 34 ji pak použil. Právě to by mohlo sloužit jako vysvětlení, proč si vybral 
právě tento zvláštní výměr hranic, a také by to korespondovalo s označením 
„země kenaanská“ ve druhém verši. Pisatel by v takovém případě na začátku 
oddílu dával čtenáři signál, že toto je země kenaanská, právě taková, jak byla 
chápána a vymezována odnepaměti.

Toto vysvětlení je však toliko instrumentální a nevypovídá nic o pisatelově 
motivaci.  Chtěl  pisatel  legitimizovat  rozsah  Izraele  v  těchto  hranicích 
historickou  kontinuitou  takovéhoto  výměru?  V  tom  případě  bychom mohli 
hovořit  o podobné agendě jako u Gn 15,18.124 O tom, zda jsou zajordánské 
kmeny v tomto případě zahrnuty či ne, můžeme spekulovat. Na jednu stranu se 
s  nimi  v  kontextu  počítá,  na  druhou  stranu  v  rámci  „dědictví“  nejsou. 
Pravděpodobně  nejsprávnější  by  bylo  říci,  že  i  tento  oddíl  posiluje 
ambivalentní chápání Zajordání a jeho obyvatel z hlediska Izraele.

122 Ohledně literární formy „seznamu“ viz např. Rendtorff, Hebrejská bible a dějiny, s. 143
123 Aharoni, The Land of the Bible, s. 74nn
124 Viz výše bod 2.2.1

45



2.5.2 Výčet hranic u Ezechiele 47,13-20
Seznam uvedený v Ez 47,13-20 se výčtu v Nu 34,1-12 v mnohém podobá, 

ačkoli  je  mnohem  stručnější  a  uvádí  z  velké  části  odlišná  místa,  byť 
geograficky ležící na stejné ose. Hlavní rozdíl mezi oběma texty však tkví v 
kontextu. Je třeba mít na paměti, že v kontextu Ezechielových proroctví jde o 
vymezení  eschatologické  krajiny,  ne  nepodobné  ráji.  V  bezprostředně 
předcházející  pasáži  (Ez  47,1-12)  čteme  o  potoku,  jehož  voda  ozdravuje  a 
přináší život, což je rys bezpochyby rajský. Ještě dříve, počínaje Ez 40, čteme o 
obnovení  chrámu  a  o  vyhlášení  pravidel  svatosti  uvnitř  obnovené  země. 
Celkově jde o obraz ideálního stavu vpravdě svaté země. Podíváme-li se na 
výměr hranic této země, zjistíme, že pasáž ve vv. 13-20 má doplnit a posílit 
dojem této svatosti.

2.5.2.1 Sever (vv.15-17)
15  A  toto  (jsou)  hranice  té  země:  Od  strany severní  od  toho  Velkého  Moře,  cesta 
Chetlónu až se přijde do Sedadu, 16 Chamát, Beróta, Sibrajím, které (jsou) mezi hranicí 
Damašku a mezi hranicí Chamátu. Chazer Hatikón, který je k hranici Chavránu. 17 A je 
hranice od moře k Chazar Enón, (u) hranice Damašku, a sever na severu, a hranice 
Chamátu. A (to je) strana severní.

Oproti  popisům  ostatních  světových  stran  je  u  Ezechiele  severní  strana 
popsána  velmi  podrobně.  Např.  Na'aman  vysvětluje  tuto  nesourodost 
jednoduchým předpokladem, že autor znal severní hranici  mnohem lépe než 
východní nebo jižní.125 Zdali je tento předpoklad správný, nemůžeme říci. Jak 
již  bylo  dříve  řečeno,  nacházejí  se  zde  odlišná  místa  od  Nu  34.  Cesta  k 
Chetlónu (!l{àt.x, %r<D<h;) ani Chetlón nejsou zmíněny v Bibli nikde jinde, než 
v  Ez  47,  a  neexistuje  mnoho  vodítek,  jak  dnes  určit  jeho  polohu.  Podle 
Na'amana  může  být  považován  za  dnešní  Cheitelu,  severně  od  Tripolisu  v 
Sýrii.126 Sedad (dd"c)  je  jediné  místo,  které  je  na severní  hranici  shodné s 
městem jmenovaným v Nu 34,8, a bylo by tedy na východní straně – ostatní 
body by mohly znamenat města roztroušená podél spojnice těchto dvou míst. 
Následující název, Chamát (tm'x]), se sem však vůbec nehodí – město Chamát 
jako takové leží mnohem více na sever než Sedad. V tomto ohledu se nabízí 
vzít  v  potaz  různočtení.  Septuaginta  totiž  zmínku  o  Chamátu  v  16.  verši 
vynechává a naopak ho vkládá na konci v. 15 mezi slova „cesta“ a „Sedad“, 
tedy vzniká spojení  periscizou,shj th/j eivso,dou Hmaq Seddada, „procházející 
od cesty do Chamátu (tj. Lebó-chamátu) k Sedadu“. Geograficky se zdá tento 

125 Na'aman, Lebo-hamath, in: Na'aman, Ancient Israel's History, s. 374
126 NBS, heslo Chetlón
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výklad smysluplnější a přiklání se k němu i Na'aman.127 V návaznosti na tuto 
myšlenku též identifikuje  Berótu (ht'ArB.) s Britalem jižně od Baalbeku.128 

Sibrajim (~yIr:b.si)  je  naproti  tomu  těžko  identifikovatelné  místo,  nicméně 
vzhledem k tomu, že je jmenované spolu s Chamátem a Berótou, mělo by se 
nacházet zhruba ve stejné oblasti, poblíž hranic Damašku a Chamátu.129

Chazar-enón (!Any[e rc:x]),  dle Na'amana snad dnešní Qaryaten,130 se již 
blíží k východnímu okraji.  Chaser Hatikón (!AkyTih; rcex') má pak ležet na 
okraji Chavránu, což je zjevně další územní jednotka směrem na východ (podle 
Na'amana by mohlo jít o část asyrské provincie Qarnini).131 Zde i v následující 
pasáži je výrazný právě odkaz na sousední správní celky (Damašek, Chamát, 
Chavrán, v dalším verši také Gileád), což ve výčtu Nu 34 nenajdeme.

2.5.2.2 Východ (v.18)

18 A strana východní mezi Chavránem a mezi Damaškem a mezi Gileádem a mezi zemí 
Izraele Jordán od hranice na moře východní budete měřit. A to je strana východní.

Kromě  odkazů  na  územní  celky  je  východní  hranice  poměrně  přímo 
vyměřená,  kopíruje  Jordán  od  „východního  moře“,  čímž  se  pravděpodobně 
míní Mrtvé moře.132 Všimněme si také, že Gileád – zajordánská část obývaná 
izraelskými kmeny Gád, Rúben a Manases – je jasně vně Izraele (kmeny samy 
však nejsou, jak je vidět v Ez 48,4.6.27, což je právě Ezechielovou specialitou).

2.5.2.3 Jih (v.19)

19  A strana jižní na jih od Támaru k vodám sváru Kádeš. Nachala k moři velkému a 
strana jižní k Negebu.

Támar (rm'T') jakožto místo je zmíněno v Bibli kromě tohoto výčtu ještě o 
kapitolu  dále  (Ez  48,28)  a  kromě toho se  také  na základě  qere-ketív místo 
překládané v 1 Kr 9,18 jako „Tadmór“ čte jako „Támar“. Tento Tadmór má 
ležet v poušti a patří k Šalomounovým městům se sklady,133 ale více o něm není 
řečeno. Vzhledem k tomu, že Ezechiel ve výčtu postupuje východo-západním 

127 Na'aman, Lebo-hamath, in: Na'aman, Ancient Israel's History, s. 374
128 Na'aman, Lebo-hamath, in: Na'aman, Ancient Israel's History, s. 375
129 Ibid.
130 Ibid.
131 Ibid.
132 Aharoni, The Land of the Bible, s. 74
133 1 Kr 9,19
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směrem, se toto město patrně nacházelo poblíž Mrtvého moře.134 Užití Kádeše 
jako stěžejního bodu hranice se shoduje s Nu 34.135 Výraz  nachala (hl'x]n:), 
použitý ve v. 19, může znamenat prostě „dědictví“, také může ovšem značit 
řeku či potok (např. překlad Bible kralické: „od potoka až k moři velkému“), 
nebo může jít  o vlastní  jméno Nachala (tak překládá např. ČEP). V prvním 
případě by šlo pouze o obecné označení  podílu  země,  ve třetím o neznámé 
geografikum -  význam textu  by v  obou  případech  byl  dosti  neprůhledný a 
neposkytoval  by moc  užitečných informací.  V případě  významu „potok“  je 
možné začít pátrat po tom, neměl-li pisatel na mysli konkrétní potok. V tomto 
smyslu  interpretuje  např.  anglický  překlad  New  Living  Translation  výraz 
„potok“ jako „Egyptský potok“ („brook of Egypt“). Ztotožnění s Egyptským 
potokem by odpovídalo  hranicím  z  Nu  34.  Určíme-li  Egyptský potok  jako 
dnešní vádí el-Aríš, pak by zmínka o něm v Ez 47 dávala smysl, protože tvoří 
jasnou hraniční čáru západně od Kádeše, zmíněného v témže verši. Jak jsme 
ukázali  výše,136 výraz  hlxn se  objevuje  ve  spojení  ~yIr"c.mi  hl'x.n: jako 
označení  konkrétního  útvaru,  s  největší  pravděpodobností  i  v  protikladu  k 
~yIr"c.m rAay>. Badatelé vesměs vycházejí právě z toho, že Nu 34 a Ez 47 se 
vzájemně inspirují, a dovozují tak domněnku, že hl'x]n: a ~yIr"c.mi hl'x.n: jsou 
jedno a totéž.137

2.5.2.4 Západ (v.20)

20 A strana západní Moře Veliké od hranice k naproti když se jde do Chamátu. To (je) 
strana západní.

Západní strana „uzavírá kruh“ návratem k výchozímu bodu. Povšimněme si, 
že zde se zmiňuje Lebó-chamát (cesta do Chamátu) a severní hranice je tak 
položena zhruba do jeho úrovně, což odpovídá lépe septuagintnímu čtení vv. 
15b-16a. Jako v případě Nu 34 je i zde pelištejská pentapole zahrnuta dovnitř 
Izraele.

134 NBS, heslo Támar 4.
135 Viz výše, s. 41
136 Ibid.
137 Viz např. Havrelock,  The Two Maps, s. 651, pozn. 9: „While Ezek 47:19 speaks only of 

the "river" to the south, the parallel in Num 34:5 suggests that the river of Egypt is likely 
Wadi el- Arish.“ Rachel Havrelock zde naprosto bez debaty čte hl'x]n. jako „river“ a ihned 
jej  identifikuje  s  vádí  el-Ariš.  Naopak  Na'aman vyslovuje  o  vzájemné  inspiraci  popisů 
pochybnosti na základě toho, že města použitá v popisu hranic se od sebe liší (Na'aman 3, s. 
374). Názor R. Havrelock se v tomto případě zdá správnější, zvláště vezmeme-li v úvahu, 
že Na'aman posuzuje pouze podle severní hranice.
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Vidíme tedy, že co do rozsahu se hranice v Ez 47,13-20 od těch popsaných v 
Nu  34,1-12  mnoho  neliší.  Nacházíme  tu  zahrnutí  severních  oblastí  kolem 
Damašku, exkluzi Zajordání, přibližně stejnou jižní i západní hranici. Rozdíl je 
ovšem v tom, jak je tato informace podána, a jaký má vztah ke kontextu.

Rachel  Havrelock  tento  popis  hranic  či  „mapu“  hodnotí  jako  „vědomě 
utopickou“;  „...tato  mapa homologizuje  zemi,  chrám a ráj  jako zaměnitelné 
topoi  souměrnosti  a  nadbytku.“138 S  názorem,  že  Ezechielovo  vymezení  je 
skutečně  především  symbolické  a  s  teologizujícím  či  mytologizujícím 
kontextem, se lze snadno ztotožnit. Rachel Havrelock přikládá velký význam 
tomu, že „mapa“ v Ez 47 vytváří prostor ze tří stran ohraničený vodou. S touto 
myšlenkou jsme se setkali již v případě vymezení „eufratského“.139 Vodou je v 
tomto případě samozřejmě „velké moře“ na západě, Jordán na východě, a dle 
Havrelock  také  „nachala“,  tedy  řeka  tekoucí  od  Vod  sváru  v  Kádeši.140 

Případnou snahu o to, postavit řeku i na severní hranici, Havrelock odmítá jako 
neodpovídající  textu  s  odkazem na  Nu  34,  s  tím,  že  určujícím  prvkem na 
severní hranici jsou v tomto případě hory. Hora na severu jako význačný bod 
podle ní odpovídá kulturnímu kontextu Kenaanu a jeho okolí, kde hora Cáfon 
(z hlediska Kenaanců, a tedy i Izraelců, na severu) byla sídlem bohů.141 Tento 
argument je smysluplný, ozvuky významu této „božské hory“ je možno najít i 
ve Starém zákoně,142 nicméně není  jasné,  proč by popis  hory z  Nu 34 měl 
souviset s popisem Ez 47, kde se žádná hora nevyskytuje. Pokud však jde o 
vodní toky a plochy ohraničující zemi, jejich chápání jakožto mytologických 
veličin je v kontextu Ezechiele na místě.

Ezechielův výměr je tak symbolickým vymezením svaté země v plném slova 
smyslu. Jde rovněž o eschatologický výhled, ale vzhledem k důrazu na svatost 
v  předcházejících  kapitolách  nejde  jen  o  výhled  na  dobytí  země  jakožto 
politické  a  geografické  veličiny,  jako  je  tomu  v  Nu  34.  Země,  která  je  tu 
ohraničena,  není  jen  tak  ledajakou zemí.  Je  jakýmsi  „rajským knížectvím“, 
které má věčný chrám,143 spravedlivého knížete,144 kde jsou si všechny kmeny 
rovny a země je mezi ně rozdělena v geometricky pravidelných celcích,145 plus 
„svatý  pruh“  uprostřed,  kde  se  nachází  Hospodinovo  město  a  chrám.146 

138 „Self-consciously utopian,  the map homologizes  the land,  the temple,  and  paradise  as 
interchangeable topoi of symmetry and abundance.“ (Havrelock, The Two Maps, s. 651)

139 Viz výše, s. 32
140 Havrelock, The Two Maps, s. 659, pozn. 9
141 Havrelock, The Two Maps, s. 655, pozn. 23.
142 Viz např. Iz 14,13.
143 Ez 40,1-43,27
144 Ez 45,1-46,18
145 Ez 48,1-7.23-29
146 Ez 45,1-8, 48,8-22
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Ezechielova země je idealizovaná země, kde panují řády svatosti ve své plnosti 
a nic nečistého tam není. Proto také hranice vymezené v Ez 47 plní mimo jiné i 
ten účel, že vyznačují hranici mezi posvátným a profánním.147 Někteří badatelé 
se  dokonce  domnívají,  že  v  Ezechieli  40-48  jde  o  obraz  veskrze 
exkluzivistický,148 tudíž,  že  existence  „rajského“  království  je  rezervována 
toliko pro Izrael a pro ty, kdo se k němu připojí, a pronárody zůstanou vně. 
Vzpomeneme-li si na to, co bylo na začátku řečeno o významu slova geḇûl jako 
„uzavření“ nebo „ohrazení“,149 není takováto myšlenka vůbec od věci. Navíc 
bychom v tomto případě měli vzít v potaz způsob, jakým Ezechiel své hranice 
popisuje:  používá  označení  okolních  územněsprávních  celků  a  vymezuje  se 
vůči nim: zde začíná Izrael, zde končí ostatní země.

Povšimněme si, že je zde také implicitně odmítnuta přítomnost pronárodů, 
které  v  knihách  Jozue  a  Soudců  zůstávají  v  zemi,  aby Izrael  zkoušely.  V 
obnoveném eschatologickém řádu už takovéto národy nemají místo a země by 
měla  navěky  patřit  jen  izraelskému  lidu.  Naopak  kmeny  Gád,  Rúben  a 
Manases, kterým původně patřilo Zajordání, a které by se tudíž vyznačením 
hranice podél Jordánu ocitly mimo zemi, jsou reintegrovány a je jim darován 
podíl  uvnitř  země  spolu  se  všemi  ostatními  kmeny.  Zde  je  ještě  třeba 
poznamenat,  že  v  době  návratu  z  exilu  byly již  zbývající  izraelské  kmeny 
(kromě Judy) považovány za ztracené. Eschatologické naplnění spočívá mimo 
jiné proto také v tom, že se do země vrací všechny kmeny.

Nad tímto faktem se na chvíli pozastavme. V Ez 47 se zjevně dostávají do 
rozporu dva různé typy chápání toho, co do Izraele ještě patří. Jednak je zde 
země Izraele jakožto geografická veličina, končící u Jordánu. Současně je tu ale 
také Izrael  jako veličina  snad etnická,  kulturní  či  náboženská,  a  ta  do sebe 
zahrnuje  i  kmeny Gád,  Rúben a  polovina  kmene Manases.  Pisatel  oba tyto 
pohledy harmonizoval  tím,  že nechal zajordánské kmeny „překročit  řeku“ a 
„přestěhoval  je“  dovnitř  hranic  (geḇûl),  které  Hospodin  určil  Izraeli  v  řádu 
světa.150 Jinými slovy: v eschatologickém výhledu se svět konečně vrátí do své 
pravé formy a bude vypadat tak,  jak měl  správně vypadat od stvoření,  jako 
Bohem rozvržený kosmos. Pisatel Ez 47 měl navíc zřejmě tu výhodu, že po 
babylonském exilu se přesídlenci mohli teoreticky (v představě pisatele) vrátit 
kamkoli, tedy i ti, kteří původně sídlili za řekou, se mohli přestěhovat dovnitř 
hranic.  (To,  že  většina  kmenů  patřících  severnímu  Izraeli,  včetně 
zajordánských, byla přesídlena už Asyřany a posléze považována za „ztracené 
147 Protiklad „posvátného a profánního“ je tradičním religionistickým konceptem. Viz o něm 

např. Eliade, Posvátné a profánní.
148 Viz např. Darr, „The Wall around Paradise“, s. 278
149 Viz výše, s. 16
150 Viz výše podkapitolu 1.3.1
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kmeny“, je druhá věc, která s eschatologickou představou pisatele Ez 47 nijak 
nesouvisí. Ve vysněném věku se samozřejmě vrátí všichni rozptýlení Izraelci. 
Stejně  tak  by  bylo  možné  se  tázat  z  hlediska  historicko-kritického,  zda 
Zajordání  v  oné  době  bylo  opravdu  zcela  zbavené  původních  obyvatel  z 
izraelských  kmenů,  a  zda  by  v  takovém  případě  pozůstatky  obyvatel  byly 
přestěhovány – to však není tématem ani Ezechielova proroctví ani této práce.)

Otázkou,  kterou  zbývá  zodpovědět,  je,  proč  používá  Ezechiel  takové 
vymezení  hranic,  které  odpovídá  vymezení  původní  egyptské  provincie 
Kenaanu (Retenu). Pakliže pisatel používal jako svůj zdroj výměr z Nu 34, byla 
by odpověď o něco jednodušší, než kdyby tomu tak nebylo: šlo by zkrátka o 
naplnění  původního zaslíbení  o  obsazení  země,  tak,  jak se  mělo  naplnit  po 
přechodu Jordánu.

2.6 Srovnání
Setkali jsme se tedy celkem se čtyřmi hlavními typy prostorových výměrů 

Izraele. První typ, Dan-Beer-šeba,151 je zcelující, zahrnuje jak jižní Izrael, tak 
severní Judsko. Díky použití toliko severo-jižní osy zůstává otevřena možnost 
zahrnutí Zajordání a jeho kmenů, jejichž identita je v mnoha biblických textech 
sporná a jejich příslušnost k Izraeli nejistá. Výměr „od Danu po Beer-šebu“ je 
možno považovat v určité míře synonymní k výrazu „celý Izrael“. Je možné, že 
tento termín měl  v období po zániku severního Izraele politické konotace a 
snahu o „panizraelismus“ na základě zvednuté upuštěné zástavy poraženého 
Samaří „mladším bratrem“ Jeruzalémem. To však nelze tvrdit s jistotou. Jisté 
je, že uživatelé tohoto výměru nemají nijak v úmyslu propagovat expanzivní 
politiku,  spíše  jim  jde  o  potvrzení  stávající  identity  Izraele  (nebo  o  její 
vybudování).

Druhý  typ,  „eufratský“,152 má  jinou  agendu.  Ze  své  podstaty  zahrnuje 
zajordánské kmeny a v kontextu,  v němž je nejčastěji  používán,  vidíme,  že 
potvrzuje nárok Izraele na zemi. V případě podrobnějších textů, které Eufrat 
jako jednu z  hranic  zmiňují  (Joz  1,4 a  Dt  11,24),  je  navíc  zřejmá  snaha v 
kontextu příběhu vyzdvihnout fakt, že přestože zaslíbená země nebyla dobyta v 
celé  své  šíři,  z  jejího  původního  rámce  nebylo  nic  ubráno.  Tento  typ 
prostorového vymezení Izraele také má určité mytologické konotace, protože 
hranicemi  jsou zde řeky,  což odráží  starověkou představu kosmu.  Je  ovšem 
otázkou, zda se jedná o úmysl nebo toliko o zasazení  „mapy“ do typického 
schématu přítomného v mysli lidí dané doby.

151 Viz zde s. 20
152 Viz zde s. 25
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Typ vymezující Izrael od cesty do Chamátu či Lebó-chamátu153 (tedy snad 
bychom mohli říci: od hranic Chamátu) kamsi k Mrtvému moři či vádí jižně od 
něj (Araba) se zdá díky kontextu svého užití  historicky doložitelným, byť o 
skutečné  době  trvání  takovéto  rozlohy  se  můžeme  jen  dohadovat.  Je 
pravděpodobné,  že  je  historickým  popisem,  odvolávajícím  se  na  vrchol 
izraelské expanze v určitém období (pravděpodobně za vlády Jarobeáma II., tj. 
zhruba v letech 788 či 787-747 př. Kr.).

Dvě  velké  „mapy“  z  Nu  34,1-12154 a  Ez  47,13-20155 mají  rovněž  každá 
vlastní  agendu.  Velkou  otázkou  zůstává  vztah  mezi  nimi,  protože  co  do 
rozsahu jsou si podobné. V obou případech však mají za severní hranici právě 
okolí Lebó-chamátu, jsou tedy blízké třetímu typu. Je možné se domnívat, že 
zde se už nejedná o náhodu a že Lebó-chamát skutečně důležitou roli hrálo i 
jako historická hranice Izraele. Do obou „map“ je zahrnuta Galilea a severní 
území,  pelištejská  pentapole,  Samaří  i  Judsko,  avšak  nikoli  Zajordání.  V 
případě  Ezechiele  47  jde  jasně  o  vymezení  symbolické,  ovšem respektující 
současné existující územní celky a vykreslující obraz exkluzivistického Izraele, 
prakticky slučujícího „vnitřní“ a „vnější“ Izrael v jedno: každý, kdo je z lidu 
Izraele,  bude žít  v zemi  Izraele,  a naopak – nikdo, kdo není  z  lidu Izraele, 
nebude žít uvnitř země, která je ohraničena řekami a tam, kde pisatel nemohl 
použít řeky, použil hranice okolních území. Mapa z Numeri 34 má mnohem 
méně jasnou motivaci, je spíše jen popisem toho, co je to země kenaanská – ta, 
kterou má Izrael obsadit.  Je možné,  že se tu jedná o legitimizaci nároku na 
zemi, respektive vymezení hranic země, na kterou má Izrael nárok. Inspirace 
dřívějšími existujícími hranicemi správních celků na území Kenaanu by tomuto 
nahrávala. Zdá se však, že v případě Nu 34 je jednodušší ptát se  jak pisatel 
přišel k popisu těchto hranic než proč tomu tak bylo.

153 Viz zde s. 34
154 Viz zde s. 39
155 Viz zde s. 46
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3. Historické hranice starověkého Izraele
Poté,  co jsme prozkoumali  rozsah  země Izraele,  jak je  různými způsoby 

popsán  ve  Starém  zákoně,  můžeme  se  podívat  na  to,  jak  tyto  výměry 
korespondují  s  rozsahem Izraele  na  základě  historického  a  archeologického 
bádání. V této části se pokusíme především doplnit představu o tom, s jakým 
historickým pozadím mohly texty při svém vzniku počítat, a také se nám může 
podařit  vrhnout více světla na možné ambice jednotlivých redakcí. Jedná se 
však pouze o nahlédnutí k dokreslení celkového obrazu.

V následujícím textu ještě jednou projdeme hranice Izraele kolem dokola, 
nyní s ohledem na etnika, která v předexilní době sousedila s Izraelci. Vracíme 
se tedy částečně k pojetí Izraele jako „lidu“ a okolních národů také ve smyslu 
etnickém,  abychom  pak  na  základě  toho  mohli  rozlišit  jejich  rozsah 
geografický. Budeme se pohybovat  po obvodu země tak,  jak jsme přibližně 
nastínili její různé hranice v předcházejících kapitolách, přičemž se dotkneme i 
tématu rozsahu Izraele uvnitř Kenaanu. Vzhledem k tomu, že je však odborná 
diskuse k tomuto tématu velmi široká, přidržíme se jen toho, co je relevantní 
pro naše téma.

3.1 Kulturní hranice starověkého Izraele
Již při zmínkách o „vnitřním“ a „vnějsím“ Izraeli jsme několikrát narazili na 

problém chápání země a etnika. Tyto dvě věci se mohou od sebe lišit, a jak 
víme, v samotném starozákonním vyprávění pojem země a lidu často nesplývá. 
Bádání o historickém Izraeli se dlouhodobě zabývá diskusí týkající se rozsahu 
Izraele jakožto politické a současně kulturní veličiny. Na různých místech, kde 
probíhá archeologický výzkum, se badatelé snaží identifikovat povahu etnika, 
které  místa  obývalo.  Nám tyto  nálezy mohou  říci,  zdali  obyvatelstvo,  které 
přebývalo uvnitř hranic Izraele, bylo izraelské rovněž kulturně. Jde o otázku 
problematickou,  protože  kritéria,  podle  nichž  označujeme  „Izraelity“  a 
„neizraelity“ jsou umělá a sporná. (Je vodítkem přítomnost anikonického kultu, 
i když víme o heterodoxních prvcích v rámci samotného Izraele? Je nutným 
předpokladem „izraelskosti“ obyvatelstva výskyt stejného typu keramiky, který 
známe z „centra“ Izraele v hornaté východní části země?)

Základním a  nejčastějším  (protože  nejčastěji  a  nejsnadněji  nalezitelným) 
ukazatelem  kulturní  či  etnické  příslušnosti  obyvatelstva  bývá  z  hlediska 
archeologie  keramika.  Různé  národy,  etnické  či  kulturní  skupiny mají  svůj 
typický styl keramiky, který se může výrazně lišit od okolních kultur. Podle 
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mnoha  badatelů  může  keramika  odrážet  kulturu  lidí,  kteří  ji  produkovali, 
především odhlédneme-li  od funkčních prvků keramiky (tj.  prvků,  které lze 
doložit  pouze účelem daných nádob atd.)  a přihlédneme-li  ke zdobení  nebo 
zvláštním prvkům, které s funkčností nesouvisí. Keramika, která se v průběhu 
doby železné I (cca od 12. do 10. stol. př. Kr.)156 objevuje v Izraeli na centrální 
vysočině,  je specifická především svou jednoduchostí  a nezdobeností.  Podle 
badatelů původně snad za tímto faktem stála technická zaostalost obyvatelstva 
vysočiny za obyvateli  nížin,  postupem času se však mohl původně vnějšími 
podmínkami  ovlivněný jednoduchý styl změnit  v poznávací znak,  kterým se 
obyvatelé vysočiny úmyslně chtěli odlišit od obyvatelstva v jiných místech v 
Kenaanu a okolí.157

Za  tradiční  ukazatel  příslušnosti  místa  k  izraelskému  etniku  bývají 
považovány taktéž nálezy prasečích kostí. Ty poukazují na stravovací návyky 
obyvatel,  a jak je známo z biblických dokladů, konzumace vepřového masa 
byla mezi Izraelci tabu.158

Dalším možným ukazatelem je  architektura.  Prvkem,  který je  považován 
některými badateli za zvláštní doklad izraelského kulturního vlivu je existence 
tzv.  stavení o čtyřech místnostech (four-room houses).159 Podle A. Fausta je 
four-room house natolik izraelsky výlučnou záležitostí, že je těžké si představit 
výskyt  těchto  domů  mimo  území  obývané  Izraelci.160 Four-room  house 
představuje typ stavby, která nemusí nutně mít čtyři místnosti (jak by se dalo z 
názvu usuzovat), jde spíše o prostorové rozložení.161 Základním prvkem domu 
je strukturování místností  tak,  že z první místnosti  či  jakési  předsíně se lze 
dostat do kterékoli další místnosti. Toto rozvržení prostoru podle Fausta odráží 
struktury ve společenském chování dané kultury a vyhovuje jak izraelskému 
rovnostářskému  uspořádání  společnosti  (každý  má  stejný  přístup  do  všech 
místností),162 tak i např. některým hodnotám, jako je chápání svatosti a čistoty 

156 Přesné datování a chronologie se v pohledu mnoha badatelů liší, pro naše účely však stačí 
přibližné vymezení. Pro srovnání viz např. Čapek, Filip, Judské království doby železné IIA 
znovu na scéně?, TREF 17/1 (2011), s. 20

157 Viz např. Faust, Avraham, Israel's Ethnogenesis: Settlement, Interaction and Resistance, 
London/Oakville: Equinox, 2006, s. 41

158 Srv. Lv 11,7, Dt 14,8
159 Nejsem si vědom existence vhodného odborného ekvivalentu pro výraz four-room house v 

češtině. V českém překladu knihy W. Devera Kdo byli první Izraelci a odkud přišli? (Praha: 
Volvox Globator  2010,  s.  120,  překlad  Pavel  Čech)  je  použit  výraz  „stavení  o  čtyřech 
místnostech“,  který se  mi  však  zdá  být  mírně  neústrojným.  Z úsporných  důvodů budu 
používat výraz four-room house bez překladu jako technický termín.

160 Faust, Israel's Ethnogenesis, s. 82
161 Faust, Israel's Ethnogenesis, s. 71
162 Faust, Israel's Ethnogenesis, s. 79-80

54



(například  v  případě  nečistoty  u  žen  nebo  kohokoli  jiného  v  domě  mohli 
dotyční pobývat uvnitř  domu ve vlastním vyhrazeném prostoru, aniž  by tím 
narušovali „čistý“ prostor ostatních).163

Four-room houses  krystalizují podle Fausta někdy v průběhu 13.-11. stol. 
př. Kr.164 a začátkem doby železné I se stávají určitým izraelským specifikem, s 
tím, že jejich výskyt (či výskyt podobných typů staveb) je doložitelný stále ještě 
i v místech, která nejsou považována za tradičně izraelská. To může být stále 
ještě  jakýsi  ozvuk  dosud  kulturně  nevyhraněné  existence  těchto  domů. 
Postupem času se však four-room house podle Fausta stává více a více výlučně 
izraelskou  záležitostí,  až  do  doby  železné  II,  kdy  nálezy  mimo  tradiční 
izraelské území ustávají.165

Narážíme samozřejmě opět na problém typu „co bylo dříve: slepice nebo 
vejce?“ Jestliže přijmeme Faustovu domněnku, že four-room house je výlučně 
izraelskou  záležitostí  právě  proto,  že  se  vyskytuje  víceméně  pouze  na 
izraelském území,  mnoho tím nezískáme: odkud jsme se v takovém případě 
dozvěděli, kde by měly být hranice tohoto území? Na druhou stranu, řekneme-
li, že určité území kulturně přináleží ke starověkému Izraeli právě proto, že se v 
něm nacházejí  domy typu  four-room  house,  vystavujeme  se  otázce,  odkud 
víme, že se jedná právě o izraelské specifikum. V takovém případě by bylo 
možné, že tyto domy stavělo několik různých skupin (například kenaanských), 
z  nichž  starověcí  Izraelité  byli  jen  jednou  skupinou,  a  jejich  hranice  tudíž 
nemůžeme pomocí výskytu těchto prvků doložit. Zůstává rovněž otázkou, zda 
v kterémkoli  z  těchto případů můžeme s čistým svědomím používat nálezy 
four-room house v  jiných oblastech  než  „tradičně  izraelských“ jako  doklad 
izraelského vlivu.

Naštěstí však ani four-room house, ani výskyt prasečích kostí, ani keramika 
nejsou osamocenými faktory, které bychom mohli používat k hledání kulturní 
identity  obyvatel  míst,  kde  se  nacházejí.  Kombinací  a  srovnáním  těchto 
různých prvků můžeme dospět k určitému obrazu, který můžeme i v nanejvýš 
minimalistickém  pohledu  vidět  jako  kulturní  okruh,  kterému  je  společná 
materiální  kultura  a  stravovací  návyky. Následným srovnáním s epigrafními 
nálezy a s popisy hranic předkládanými v biblickém textu pak můžeme dospět 
k jakémusi protnutí hranic vymezených kulturně s představami výměru hranic 
Izraele doloženými jinde.

163 Faust,  Israel's Ethnogenesis, s. 80
164 Faust,  Israel's Ethnogenesis, s. 74
165 Faust,  Israel's Ethnogenesis, s. 78

55



3.2 Sever – Sýrie a Aramejci
Jak jsme viděli výše, severní hranice Izraele se na mapách podle seznamů 

uvedených v Bibli  vytyčuje  asi  nejhůře.  Hlavním problémem je  fakt,  že  na 
severu, na rozdíl  od všech ostatních světových stran, neleží  žádná přirozená 
hranice, jako je tomu v případě Jordánu, Negebu (tam s malým otazníkem) či 
Středozemního moře. V severní části Kenaanu naopak leží nepřehledná Galilea 
a  mezi  ní  a  centrální  vysočinou se  nachází  Jizreelské  údolí,  které  zasahuje 
hluboko  do  vnitrozemí  a  tvoří  západo-východní  pás  úrodné  půdy  a  také 
přístupovou cestu spojující přímořskou nížinu s údolím Jordánu a s krajinami 
dále na východ.166 Z mimobiblických pramenů víme,  že Jizreelským údolím 
vedly obchodní cesty navazující  na přímořskou Via Maris, jež byla ústřední 
obchodní  tepnou  vedoucí  podél  východního  pobřeží  Středozemního  moře 
(nejstarší epigrafní doklady o jejím užívání máme už z egyptských pramenů, 
např.  z  doby Ramsese  II.).167 Z  toho  důvodu  také  bylo  častým střediskem 
konfliktu,  s  čímž  operují  i  biblická  vyprávění.168 Nábotova vinice,  ležící  na 
úrodné půdě, kterou chtěl severoizraelský král Achab zabrat pro sebe, je rovněž 
situována do Jizreelu.169 Touhu po expanzi do Jizreelu vyjadřují Josefovci, kteří 
žádají  Jozue  o  rozšíření  svého  území  přiděleného  losem;  Jozue  jim  však 
přikazuje usídlit se v horách.170 Je možné, že se zde reflektují snahy obyvatel 
hor podrobit si nížinu. V podobném duchu se Israel Finkelstein domnívá, že 
Jizreel  bylo  první  z  území,  které  nově  vznikající  izraelské  (v  jeho  podání 
saulovské) království obsadilo při své expanzi z vysočiny.171 Jiní badatelé však 
poukazují  na  nedostatky takovéhoto  chápání  Jizreelu,  například  Thomas  L. 
Thompson  kritizuje  chápání  Jizreelu  pouze  jako  expanzního  regionu  pro 
migrující obyvatelstvo z vysočiny a myšlenku, že „původ sedentarizace v době 
železné I by měl být hledán výlučně na vysočině“,172 s poúkazem na možnost 
přítomnosti Izraelců v Jizreelu již v dřívější době. Biblický text každopádně 
operuje s Jizreelem jako s nedílnou součástí severního království,173  a jak jsme 
viděli,  veškeré výměry jej do sebe zahrnují.Ve východní části  Jizreelu podle 
biblického  vyprávění  leželo  stejnojmenné  město,  zimní  palác  samařských 

166 Aharoni, The Land of the Bible, s. 23-4
167 Aharoni, The Land of the Bible, s. 50-51
168 Viz Sd 6,33, 1 Sam 29,1.11 aj.
169 1 Kr 21,1nn
170 Joz 17,14-18
171 Finkelstein, Israel, Stages in the Territorial Expansion of the Northern Kingdom,  Vetus  

Testamentum 61, 2 (2011), s. 229
172 Thompson, Early History of the Israelite People, s. 257
173 2 Sam 2,8n, 1 Kr 4,12, 2 Kr 10,1-11
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vládců.174 Další důležitá města ležela především v jeho západní části, bylo to 
především archology důkladně zkoumané Megido, jehož výstavba je v Bibli 
připisována  již  Šalomounovi,175 avšak  skeptičtější  badatelé  jej  spojují  s 
pozdějšími,  historicky  lépe  doloženými  vládci,  například  s  dynastií 
Omríovců.176 Megido střežilo vstup do údolí a bylo významnou pevností. Další 
důležitá  místa  prozkoumaná  archeology  v  Jizreelu  jsou  např.  Jokanán  (na 
západě),  Taanach  či  Bét-šéan  (na  východě).  Na  všech  těchto  místech  byla 
nalezena  materiální  kultura  z  počátku  doby  železné,  která  si  typově 
odpovídala177 a také je na nich doložena v průběhu doby železné architektura 
four-room  houses.178 Jizreelská  oblast  sice  postrádala  silnou  politickou 
centralizaci,  přesto  však  šlo  o  oblast  se  slušnou  populací  a  především 
zemědělsky a  obchodně  soběstačnou.  Proto  se  např.  Thomas  L.  Thompson 
domnívá, že pro okolní mocnosti, včetně Izraele, bylo těžké si udržet vliv nad 
Jizreelem trvale.179

To, kam až sahal vliv severoizraelského království na severu, ovlivňovaly 
nejčastěji  konflikty  s  Aramejci  obývajícími  Sýrii.  Jako  samostatná  skupina 
nejsou  Aramejci  v  historických  pramenech  ve  větší  míře  zmiňováni  až  do 
počátku  doby  železné,  což  zhruba  odpovídá  době  vzniku  izraelského 
království. Aramejská království se začala tvořit na území dnešní Sýrie zhruba 
v  9.  století  př.  Kr.,180 šlo  vpodstatě  o  nástupnické  státy bývalých provincií 
Chetitské  říše,  která  se  rozpadla  o  několik  století  dříve.  Nejsilnějším  a 
nejčastěji zmiňovaným v Bibli bylo království Aram-Damašek; dalším pro nás 
důležitým  královstvím  byla  říše  Chamát,  rozprostírající  se  ještě  dále  k 
severovýchodu mezi  Damaškem a Eufratem.  Výměry hranic  „k Eufratu“  by 
tedy  nejspíše  zahrnovaly  i  Chamát.  Jinak  je  však  v  Bibli  toto  království 
zmiňováno spíše okrajově a nikoli jako součást izraelského území (např. David 
je ve 2 Sam 8,9nn odměněn jako užitečný spojenec chamátského krále poté, co 
ho zbavil Hadad-ezera, který v čele damašských Aramejců s Davidem válčil).

Vztah Aramejců a Izraele je sice zvláště v deuteronomistickém díle líčen 
vesměs  jako  vztah  vzájemné  rivality,  přesto  je  zde  určitá  ambivalence. 
Vojenské  střety Izraele,  Judska  a  Aramu v Bibli  v  době královské začínají 
tažením Ben-Hadada I., který vytáhl proti severnímu Izraeli přímo na žádost 
judského krále Ásy. Ben-Hadad „vybil  Ijón, Ábel-bét-maaku, celý Kinerót a 

174 1 Kr 18,45n, srv. Aharoni, The Land of the Bible, s. 24
175 1 Kr 9,15
176 Viz např. Finkelstein, Silberman, Objevování Bible, s. 171-174
177 Thompson, Early History of Ancient Israel, s. 252-3
178 Srv. Faust, Israel's Ethnogenesis, s. 76, obr. 9.2
179 Thompson, Early History of Ancient Israel, s. 413
180 Finkelstein, Silberman, Objevování Bible, s. 47
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celou zemi Neftalí“181 (tedy fakticky území Galileje, severně od Jizreelu), čímž 
ulehčil  Judsku  od  izraelského  náporu.  V  roli  spojence  Izraele  a  protivníka 
judského Achaza vystupuje naopak Resín, král Aram-Damašku (2 Kr 16,5n, Iz 
7,1-9),  který nakonec  obléhá  i  Jeruzalém.  Na  těchto  příkladech  jsou  dobře 
ilustrovány ambivalentní „sousedské vztahy“ Izraele, Judska a Aramu: na jedné 
straně tu existuje nevraživost, na druhé straně možnost aliance. Jinak Aramejci 
ve Starém zákoně figurují jako nepřátelé:  v příbězích týkajících se působení 
proroků Elijáše a Elíši dvakrát obléhají Samaří (1 Kr 20 a 2 Kr 6) a Chazael 
(pravděpodobně autor stély v Tel Dan) coby „Bič Boží“  oklešťuje izraelské 
území (2 Kr 8, 10,32n, 13,22nn, 2 Par 22,5n).

I  v  Pentateuchu  najdeme  odkazy  na  Aramejce,  které  naznačují  kromě 
rivality také jakousi spojitost  s Izraelem. V tzv.  malém dějinném krédu (Dt 
26,5-10) označují Izraelci svého otce jako „Aramejce bloudícího bez domova“. 
Stejně tak ve vyprávění o praotci Jákobovi je proradný Lában, Jákobův strýc, 
označován jako Aramejec.182 Tato „rodinná vazba“ ukazuje na jakési vnímání 
příbuznosti,  byť  viděné  v  lehce  negativním  světle.  Někteří  badatelé  se 
domnívají,  že  se  zde  jedná  o  reflexi  postoje  Izraelců  (obyvatel  severního 
království)  jako  takových  k  severnímu  sousedu,  promítnutou  do  legendy o 
praotci. Nili Wazana se domnívá, že Izrael chápal Aramejce v určitém směru 
jako  „příbuzné“,  což  podtrhuje  i  fakt,  že  zamezení  vstupu  cizincům  do 
„shromáždění Hospodinova“ (Dt 23,4 a Neh 13,1) se vztahuje na Amónce a 
Moábce, ale na Aramejce nikoli.183 Podle Israele Finkelsteina reflektuje příběh 
o  vztyčení  hraničního  kamene  mezi  Lábanem  a  Jákobem  (Gn  31,51-54) 
skutečné vyznačení hranice mezi Izraelem a Aramem, ke kterému došlo v 9. až 
8. stol.184 Za předpokladu, že by tato domněnka byla správná, měli bychom co 
do  činění  s  dalším  případem  vytyčení  hranic  Izraele:  tentokrát  jasného 
rozdělení země mezi dvěma národy, podle příběhu v Mispě.185 Jméno Mispa je 
v Bibli použito vícekrát pro různá místa; je-li Lábanova Mispa jednou z nich, 
pak se patrně jedná o Mispu ležící v Gileádu, z níž pocházel Jiftách.186 Příběh o 
Jákobovi totiž říká, že setkání s Lábanem a úmluva se vztyčením kamene se 
odehrály v  Gileádu.187 Je  ovšem také  možné,  že  Lábanova Mispa je  „jinou 
Mispou“ a nesouvisí s žádnou skutečnou lokalitou; v takovém případě by pro 

181 1 Kr 15,20, srv. 2 Par 16,4
182 Gn 31,20.24
183 Wazana, Nili,  Natives, Immigrants and the Biblical Perception of Origins in Historical  

Times, Tel Aviv 32 (2005), s. 223
184 Finkelstein, Silberman, Objevování Bible, s. 48
185 Gn 31,49
186 Sd 10,17, 11,11.34
187 Gn 31,23
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nás  nehrála  žádnou  roli.  Vzhledem  ke  geografickému  situování  Lábanovy 
Mispy do Gileádu je však totožnost  těchto dvou pravděpodobná, mimo jiné 
také proto, že není důvod, aby si biblický pisatel vymýšlel novou neexistující 
lokalitu,  jestliže  existuje lokalita skutečná. V takovém případě bychom měli 
svědectví o snaze legitimizovat hranici mezi Izraelem a Aramejci v Gileádu, tj. 
východně od Jordánu. To je v souladu s jinými zprávami, neboť ve vyprávění o 
bojích Izraelců s Chazaelem se říká, že „Chazael jej [Izrael] porazil na celém 
izraelském  pomezí  od  Jordánu  na  východ  slunce,  v  celém území  Gileádu, 
patřícím Gádovi i Rúbenovi a Manasesovi, od Aróeru, který je v úvalu Arnónu, 
v  Gileádu  i  Bášanu.“  (2  Kr  10,32n)  Obě  tyto  zprávy  dohromady  by 
poukazovaly na  fakt,  že  konflikty mezi  Aramejci  a  Izraelem se  odehrávaly 
kromě Jizreelského údolí také na východ od Jordánu.188

V Bibli ovšem najdeme také poznámky o tom, že Izrael rozšířil svůj vliv až 
na  aramejské  území.  Ve 2  Sam 8  se  hovoří  o  tom,  že  David  si  Aramejce 
podrobil.  Vzhledem k  tomu,  že  historicita  Davidovy osoby a  rozsahu  jeho 
království je trvalým předmětem sporů a neexistují žádné materiální důkazy, 
které by rozsah Davidovy říše potvrzovaly,  mnozí  badatelé  přistupují  k této 
informaci skepticky. Není to však ojedinělý úkaz. Ve 2 Kr 8,29 se dočítáme, že 
král  Jóram,  syn  Achabův,  válčil  proti  Aramejcům  (Chazaelovi)  v  Rámě. 
Jóramův boj s Aramejci je doložen i epigraficky, na stéle z Tel Dan. Na ní se 
na  řádku  7  zmiňuje  (pravděpodobně)  jméno  Jórama,  krále  Izraele,  spolu  s 
informací na řádku 4, kde král, jemuž je stéla připisována (Chazael), říká, že 
„král Izraele pronikl do země mého otce.“189 Lze tudíž předpokládat, že vliv 
Izraele za vlády Jórama či jeho otce Achaba sahal až k Damašku. Neznamená 
to  však  nutně,  jak  se  domnívá  např.  Finkelstein,  že  „izraelský  král  vládl 
značnému počtu neizraelského obyvatelstva“ a že „izraelské království se za 
Omríjovců  rozpínalo  od  Damašku,  přes  centrální  část  vysočiny a  izraelská 
údolí...“190 Jak  jsme  již  zmínili  dříve,191 na  starověkém  Předním  východě 
nemuselo podmanění znamenat faktickou nadvládu tak, jak si ji představujeme 
dnes.  Říci,  že  se  „království  rozpínalo“  k  Damašku  nemusí  tedy  nutně 
odpovídat skutečnosti, lépe by bylo možná hovořit o vlivu.

Poněkud jiná je však situace za Jarobeáma II., o kterém v Bibli čteme, že 
„znovu získal Izraeli Damašek a Judský Chamát“ (2 Kr 14,28). Co znamená 
podivná  slovní  konstrukce  „Judský  Chamát“  (hd"Whyli  tm'x]),  se  můžeme 
dohadovat.  Asi  sotva  můžeme  předpokládat,  že  by  Chamát  na  Orontu  byl 

188 Více o tomto tématu viz další sekce na s. 62
189 Lemaire, The Tel Dan Stela, s. 2
190 Finkelstein, Silberman, Objevování Bible, s. 164
191 S. 18.
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podroben Judsku, a je tedy logické předpokládat, že jde o jakési judské město 
téhož jména, které Jarobeám získal. V kontextu je to ovšem zvláštní, protože 
bychom očekávali, že po Damašku přijde zmínka o syrském Chamátu - zvláště 
vzhledem k tomu, že o několik veršů dříve čteme, že Jarobeám „znovu získal 
pomezí Izraele od cesty do Chamátu až k pustému moři“ (2 Kr 14,25).

Nicméně  vraťme  se  k  hlavnímu  a  zřetelnému  významu  textu.  To,  že 
Jarobeám „znovu získal“ Damašek a Chamát odkazuje patrně na davidovské 
království, které, jak jsme zmínili výše, mělo tyto severní državy zahrnovat, o 
čemž  však  neexistují  doklady.  Jarobeámovo  kralování  je  však  značně  blíže 
sepsání  biblického  textu,  tudíž  je  pravděpodobná  i  historicita  takovéhoto 
rozsahu  Izraele,  zvláště  je-li  zmíněn  opakovaně.  Co  vedlo  historicky k  tak 
úspěšné  expanzi  severního  Izraele  se  můžeme  jen  dohadovat. H.  Tadmor 
upozorňuje, že v této době již rostl vliv Asýrie, která měla v oblasti dozajista 
své zájmy,  a  že  Jarobeám možná jednal  po určité  úmluvě  s  ní.192 Z tohoto 
období (Jarobeámova vláda spadá zhruba do let 788-747)193 nemáme mnoho 
asyrských pramenů, ze kterých bychom si mohli udělat obrázek o její politice. 
Je však známo,  že Asýrie trpěla vnitřními  problémy – povstání v některých 
městech,  epidemie  a  r.  763  vyděsilo  obyvatele  sluneční  zatmění  (které  se 
používá k určení absolutní chronologie tohoto období).194 Podle H. Tadmora se 
možná  Izrael  i  Asýrie  shodli,  že  v  tu  chvíli  pro  ně  Damašek  představoval 
nebezpečí.195 Proto  mohla  Asýrie,  zápasící  s  vnitřními  problémy,  ponechat 
Izraeli území Damašku výměnou za to, že Jarobeám eliminoval tuto hrozbu.

Je tedy možné, že i pokud odsuneme veškeré údaje o Davidově království 
do  říše  legend,  existují  zde  důkazy o  expanzi  Izraele  na  území  Damašku. 
Neměli  bychom  však  opomenout  možnou  otázku,  zda  „znovuzískání“ 
aramejského území nemůže ve skutečnosti  znamenat více než jen imperiální 
expanzi.  Jak  víme,  k  obsazování  izraelského  území  docházelo  i  ze  strany 
Aramu, nejdramatičtější i v Bibli popisovaná událost je již zmiňovaná válka s 
Chazaelem. Fakt, že Chazael vztyčil vítěznou stélu v Tel Dan, potvrzuje podle 
Finkelsteina jeho trvalou nadvládu nad daným územím alespoň po nějaký čas: 
„Je nemyslitelné, že by Chazael dobyl horní Jordánské údolí, vztyčil vítěznou 
stélu  v  Danu  a  pak  odtáhl.  Vítězství  na  bitevním  poli  mělo  za  následek 
dlouhodobou územní nadvládu“.196 Finkelstein se domnívá, že Chazael nechal 
v Danu postavit nové hradby, což dokládají aramejské prvky na bráně a patky 

192 Cogan, Tadmor, II Kings, s. 163
193 Finkelstein, Silberman, Objevování Bible, s. 30, také Rendtorff, Hebrejská bible a dějiny, 

s. 279
194 Cogan, Tadmor, II Kings, s. 163
195 Cogan, Tadmor, II Kings, s. 163
196 Finkelstein, Silberman, Objevování Bible, s. 185
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sloupů s aramejskými symboly.197 Finkelstein rovněž datuje vrstvy destrukce 
nalezené  v některých těchto městech  do doby Chazaelova  nájezdu,  Chazael 
tudíž podle něj vypálil některá izraelská města a místo nich vystavěl nová.198 

Toto se týká konkrétně Chasóru (jehož vrstvy dříve prozkoumal Jigael Jadin, 
avšak  vrstvu  destrukce  s  aramejci  nespojoval),  z  něhož  se  stala  hraniční 
pevnost Aramu, i se slavným tunelem k podzemnímu prameni a s novou silnou 
hradbou.199 Architektonickou  podobnost  vidí  Finkelstein  rovněž  s  hradbou 
nalezenou v et-Tel nedaleko Galilejského jezera, kde byla krom toho nalezena 
stéla zobrazující (zřejmě měsíční) božstvo s rohy, což se považuje za typicky 
aramejský prvek.200 Podobné vyobrazení měsíčního božstva je doloženo taktéž 
v Betsaidě na pobřeží Galilejského jezera.201 Na základě těchto okolností a také 
na základě nálezů  množství  ostrak z  doby železné  II  (c.  900-586 př.  Kr.)  s 
nápisy  v  aramejštině  v  oblasti  severní  Galileje  Finkelstein  tvrdí,  že 
„obyvatelstvo v této části izraelského království bylo alespoň zčásti, pokud ne z 
valné většiny, aramejské“.202 Dan by totiž v tomto případě byl městem již nikoli 
izraelským, nýbrž aramejským. Thomas L. Thompson naopak soudí o Galileji, 
že  její  kultura  reflektovala  prvky,  které  označuje  jako  „severní“  nebo 
„fénické“.203 Podle  něj  „neexistuje  důvod  spojovat  jeho  populaci  s 
Izraelskou“.204 Podobně  Gunnar  Lehmann  na  základě  analýzy  osídlení  a 
přítomnosti  keramiky fénického typu odlišuje  galilejsou populaci  od zbytku 
Izraele  a  je  podle  něj  „otevřenou  otázkou,  kdy tyto  galilejské  kmeny byly 
konečně  brány za  izraelské.  Dovedeme si  představit,  že  tento  proces  nastal 
teprve  později  v  době  železné  II,  když  Severní  království  ustálilo  svou 
politickou kontrolu nad částmi Galileje.“205

Ať již přisoudíme vliv v Galileji tomu či onomu etniku, hraniční charakter 
území je zřejmý, stejně jako je zájem Aramu o něj. I zmínky o tažení Ben-
Hadada I. nepřímo dokládají, že Damašek musel mít důvod zabrat „celou zemi 
Neftalí“, tedy právě tuto část, když ho judský Ása požádal o pomoc.

Předpoklad,  že  etnikum  a  také  kultura  Galileje  se  markantně  lišily  od 
izraelské, by nastoloval nové otázky ohledně chápání vymezení Izraele i v jeho 

197 Finkelstein, Silberman, Objevování Bible, s. 186
198 Finkelstein, Silberman, Objevování Bible, s. 185
199 Finkelstein, Silberman, Objevování Bible, s. 185-6
200 Finkelstein, Silberman, Objevování Bible, s. 186
201 Finkelstein, Stages in the Territorial Expansion of the Northern Kingdom, s. 238
202 Finkelstein, Silberman, Objevování Bible, s. 186
203 Thompson, Early History of the Israelite People, s. 413
204 Thompson, Early History of the Israelite People, s. 413
205 Lehmann,  Gunnar,  Phoenicians in Western Galilee:  First  Results  of  an Archaeological 

Survey in the Hinterland of Akko, in: Mazar, Amihai (ed.),  Studies in the Archaeology of  
the Iron Age in Israel and Jordan, Sheffield: Sheffield Academic Press, 2001, s. 90
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nejjednodušeji  definovaných hranicích,  „od Danu po Beer-šebu“.  Především 
bychom nemohli chápat Izrael (to jest ani severní Izrael) v těchto hranicích jako 
etnicky a také kulturně jednolitou oblast. To bychom samozřejmě neočekávali 
od větší  říše,  kterou se severní  království  v  určitých obdobích stalo,  a také 
vzhledem  ke  kosmopolitnímu  charakteru  např.  Jizreelského  údolí.  Je  však 
důležité vzít v úvahu, že bibličtí pisatelé se z určitých důvodů rozhodli začlenit 
Galileu  do  výměrů  své  země  (do  všech výměrů,  které  jsme  probírali  výše, 
protože Galilea se rozprostírá jižně od Danu), přestože její kultura byla jiná a 
přestože Izrael tu neměl převahu trvale, zatímco u některých jiných dobytých 
území tomu tak nebylo. V rozhovoru mezi biblickým bádáním a archeologií 
bychom mohli vznést otázku, zda mají Finkelstein, Thompson a další pravdu – 
a v tom případě bychom museli  pátrat  po více důvodech, proč Galilea byla 
zahrnuta do prostorového výměru Izraele a jiné oblasti nikoli – anebo zda je 
naopak výměr Izraele načrtnutý biblickými vypravěči dokladem toho, že i přes 
kulturní odlišnost byla Galilea téměř trvalou součástí severního království.

3.3 Východ a Zajordání
Jak jsme již opakovaně zmínili,  vztahy obyvatel Před- a Zajordání jsou v 

Bibli  vyobrazeny jako mírně problematické a ne zcela  vyjasněné. Z kmenů, 
které  Starý zákon  počítá  do  celku  Izraele,  se  zde  podle  vyprávění  usídlily 
kmeny Gád, Rúben a polovina kmene Manases. Kromě těchto kmenů je však 
Zajordání rovněž domovem množství neizraelských národů: předně Amónců, 
Moábců  a  Edómců.  Interakce  Izraele  s  těmito  národy  nám  může  leccos 
napovědět  o  povaze  a  chápání  východních  (v  případě  Edómu  také  jižních) 
hranic jeho země. Archeologický výzkum Zajordání je naneštěstí ve srovnání 
se zbytkem Palestiny nedostatečný, proto se musíme spokojit s málem.206

Amónce  a  Moábce  Bible  představuje  jako  národy společného původu,  s 
odkazem na to, že jsou potomky Lota a jeho dcer (Gn 19,37-38). Edómci jsou 
naproti tomu potomky Jákobova bratra Ezaua.207 Všechny tři národy figurují ve 
Starém zákoně  v  pozitivním  i  negativním  světle.  V  případě  všech  tří  jsou 
zmíněny válečné konflikty – např. Saulovy a Davidovy boje proti nim (1 Sam 
14,47, 2 Sam 8,12.14), zvláště bychom pak měli zmínit konflikt popsaný v Sd 
11 (střet  Jiftácha  s  Amónci)  a  2  Kr 3 (boj  samařského Jórama a judského 
Jóšafata s moábským Méšou, o kterém máme epigrafní svědectví). S Edómci 

206 Thompson, Early History of the Israelite People, s. 293
207 Gn  36,8nn,  srv.  Dt  2,4nn,  kde  je  výslovně  užíváno  označení  „Ezauovci“,  či  doslova 

„synové Ezauovi“ - wf'[e-ynEB.
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naopak  Izrael  příležitostně  uzavírá  spojenectví  (např.  právě  v  tažení  proti 
Méšovi), ačkoli jindy proti nim bojuje (jako např. judský Amasjáš – 2 Kr 14,7).

Co je však významné z našeho hlediska je fakt, že hranice všech tří národů 
jsou v okamžiku obsazení země označeny jako nedotknutelné. V Dt 2 se jako 
refrén o každém z nich opakuje Hospodinovo slovo „nedotírej na ně a nedráždi 
je,  neboť  z  jejich země ti  nedám do dědictví  nic.“208 Hospodin  tu  dokonce 
proklamuje,  že  to on sám jim dal  jejich země do vlastnictví,  což staví  tyto 
národy  do  obdobné  pozice  jako  Izrael.  Kniha  Deuteronomium  operuje  s 
naprostou nedotknutelností hranic těchto tří národů, přestože tyto národy samy 
občas  své  pravomoce  překračují  a  expandují  na  území  Izraele  či  jiných 
sousedů.  Nejlépe  je  to  vidět  na  příběhu Jiftácha  v  knize  Soudců.  V tomto 
příběhu  Amónci  vznášejí  nárok  na  celé  území  mezi  Arnónem,  Jabokem  a 
Jordánem (Sd 11,13) a Izraelci (respektive zajordánské kmeny) Jiftáchovými 
ústy toto odmítají. Operuje se zde právě s nedotknutelností hranice; Jiftách se 
ohrazuje, že Izrael zabral jen to území, které dříve patřilo Emorejcům, které 
Izraelcům Hospodin podrobil (Sd 11,14-27). Jak podotýká Nili Wazana ve své 
studii týkající se vztahu Izraele k okolním národům,209 zdá se, že z biblického 
pohledu je pro Izrael přípustné zabrat cizí území, avšak pouze v případě, že 
toto patřilo určitým skupinám, v jejichž případě byl zábor povolen.210 Toto se 
zjevně týká Emorejců (porážkou emorejských králů  Síchona a  Óga zaberou 
Izraelci  Zajordání)211 a  dalších  národů  zmíněných  v  seznamech  pronárodů, 
které  nalézáme  především  v  Pentateuchu.212 Důležitý  by  pro  nás  mohl  být 
předpoklad,  z  něhož  Wazana  vychází.  Předpokládá  totiž,  že  mezi  Izraelci, 
Edómci,  Amónci  a  Moábci  může  existovat  vědomí  jakési  sounáležitosti  na 
základě toho, že všechny tyto národy se konstituovaly v podobné době, to jest 
na přelomu doby bronzové a doby železné (v rozsahu několika staletí).213 To se 
podle ní projevuje na stejném způsobu, kterým vytvářely svou národní identitu 
jako přistěhovalci, tj. nepůvodní národy, odvozujíce svou identitu od faktu, že 
jejich současná země jim byla věnována jejich božstvem, a díky tomu mohli 
porazit  původní  národy v  té  zemi  žijící.  Wazana  vychází  z  velké  části  ze 
zmínek  o  nepůvodním  charakteru  národů  právě  v  Dt  2,  ale  dokládá  i 
pravděpodobnost  sebepochopení  těchto  národů  jako  přistěhovalců  z 

208 Srv Dt 2,5.9.19
209 Wazana, Natives, Immigrants and the Biblical Perception of Origins in Historical Times, 

viz seznam použité literatury.
210 Wazana, Natives, Immigrants, s. 226-7
211 Nu 21,21-35
212 Gn 15,18-21, Ex 3,8.17, Ex 13,5, Sd 3,5
213 Viz Wazana, Natives, Immigrants, s. 225-8
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mimobiblických pramenů (konkrétně Moábců díky nápisu na Méšově stéle).214 

Tato teorie má jistě mnoho co nabídnout, pro nás by však mohla sloužit jako 
vysvětlení charakteru nedotknutelnosti hranic Amónu, Moábu a Edómu, stejně 
jako „bratrský“ vztah (pokrevní spřízněnost) dokládaný mezi nimi a Izraelci v 
Pentateuchu.

Jako jedna hranice Amónců je označen potok Jabok,215 dnešní vádí Zerka.216 

Země Amónců se prostírala i dále k jihu, podle výše zmíněné pasáže ze Sd 11 
si  Amónci  kladli  nárok na území až k Arnónu (vádí el-Mudžib).217 Nakolik 
jsme  schopni  určit  z  archeologických  nálezů,  zdá  se,  že  v  této  oblasti  se 
koncentrovala  drtivá  většina  zajordánského  obyvatelstva.218 Osídlení  této 
oblasti podle všech archeologických nálezů zůstávalo od konce doby bronzové 
a  v  průběhu  doby  železné  víceméně  konzistentní  jak  vzhledem  k  počtu 
obyvatel,  tak  i  k  jejich  rozmístění.  Archeologické  nálezy  (byť  je  jich 
poskrovnu) tedy nepoukazují na větší vlnu osídlení pocházející zvenčí, a to v 
protikladu  k  tomu,  co  čteme  v  Sd  11,26:  „Izrael  sídlí  v  Chešbónu  a  jeho 
vesnicích, v Aróeru a jeho vesnicích i ve všech místech při Arnónu již tři sta 
let.“  Chešbón jakožto  oblast  se  stejnojmenným střediskem (Tell  Hesban) je 
jednou z  archeology prozkoumaných lokalit  a  jeho osídlení  bylo  v průběhu 
doby železné I slabší, snad vzhledem k pouštnímu klimatu oblasti, a zesílilo až 
v době železné IIC (koncem 8. a začátkem 7. stol. př. Kr.).219 Avšak jediná větší 
změna,  k  níž  došlo  na přelomu doby bronzové  a  doby železné  I,  se  týkala 
desedentarizace,  která  mohla  být  následkem  ekonomického  kolapsu,  jehož 
stopy nacházíme v celé blízkovýchodní oblasti.220 Obyvatelstvo se s nástupem 
doby železné  I  přeorientovalo  na  zemědělství  v  malých  vesnicích  a  žilo  v 
symbióze s kočovnými obyvateli pouště.221 Něco podobného lze říci i o zbytku 
Zajordání.222 Kooperace s nomády je dokladem určité „otevřenosti hranic“ na 
této straně: i v případě, že Izrael ovládal část Zajordání, není možné nakreslit 
linii hranic vzhledem k východní poušti.

O  Moábu  máme  vzácný  mimobiblický  doklad  na  tzv.  Méšově  stéle 
pocházející  z  9.  století.  Tato stéla  byla  nalezena v okolí  starověkého města 
Díbonu, které bylo svého času hlavním městem Moábu. Na stéle je zmínka o 
214 Wazana, Natives, Immigrants, s. 231
215 Joz 12,2
216 Viz NBS, heslo Jabok.
217 Srv. Thompson, s. 295: „...the region of ancient Ammon, generally defined by the territory 
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64



moábském králi  Méšovi, který se podle 2 Kr 3,4 vzbouřil  proti izraelskému 
králi. Podle 2 Kr 3,3-5 Méša „odváděl králi izraelskému sto tisíc jehňat a sto 
tisíc  beranů  s  vlnou.  Po  Achabově  smrti  odpadl  moábský  král  od  krále 
izraelského. Onoho dne vytáhl král Jóram ze Samaří a povolal do zbraně celý 
Izrael.“ Vojenské tažení nakonec neskončí úspěšně. Méša tuto událost na stéle 
zmiňuje ze své perspektivy: „Omrí [byl] králem Izraele a utlačoval Moába po 
mnoho dnů (...) A po něm nastoupil jeho syn a také řekl: ,Pokořím Moáb.ʻ (...) 
A Omrí se již dříve zmocnil země Medeba.“223 Opět jde především o ukázku 
toho,  jak  se  Moáb  v  určitém  období  stal  vazalem  severního  Izraele. 
Vzpomeneme-li  si  na  výměr  „k  Eufratu“,  můžeme  si  klást  otázku,  zda 
omríovská  expanzionistická  agenda  doložená  na  stéle  byla  inspirací  pro 
pisatele.

Podle některých badatelů můžeme vztáhnout „vazalský“ charakter na celé 
Zajordání,  tedy nejen  na  „pronárody“  jako  byl  Amón  a  Moáb,  ale  také  na 
izraelské kmeny žijící v Gileádu. Např. podle teorie Thomase L. Thompsona 
byl  Gileád  jen  jakousi  vazalskou  provincií  Izraele  (severního),  nebyl  tedy 
počítán k vlastnímu Izraeli, ale jeho obyvatelé mohli Samaří odvádět daň nebo 
tribut.224 O  území  Gileádu,  které  bylo  tradičně  přiřazováno  izraelským 
kmenům, jsme se již zmínili v předchozí kapitole. Připomeňme především, že 
šlo o území sporné, což možná dokládá i snaha legitimizovat existující hranici 
mezi Izraelem a Aramem v Zajordání příběhem o Jákobovi a Lábanovi.

Jedním takovým dokladem by mohla být zmínka o gádských obyvatelích na 
Méšově stéle tak, jak ji interpretuje Nili Wazana. Wazana zdůrazňuje, že na 
rozdíl od porozumění velké části badatelů, která „Gád“ chápe jako synonymum 
pro izraelský kmen, Méšova stéla rozlišuje mezi Gádem a Izraelem. Je pravda, 
že v konkrétní zmínce, kterou má Wazana na mysli, čteme: „A Gád bydlel v 
zemi Atarót odedávna, a král Izraele si/mu opevnil Atarót.“225 Poznámka, že 
Gád bydlel  v zemi „odedávna“ je podle Wazany dokladem, že šlo o místní 
populaci, a je podle ní závažné, že Méša neříká totéž ani o Moábcích, ani o 
Izraelcích.226 Pokud jde o archeologické doklady změn osídlení  v Zajordání, 
osídlení  a  materiální  kultura  v  Gileádu  podle  dostupných  archeologických 
nálezů  vykazuje  víceméně  neměnný  charakter  mezi  obdobím  pozdní  doby 
bronzové a začátkem doby železné, jakož i v průběhu doby železné.227 Thomas 
L. Thompson vylučuje jak izraelskou, tak aramejskou migraci na dané území,228 

223 Cit. dle Finkelstein, Silberman, Objevování Bible, s. 162
224 Thompson, Early History of the Israelite People, s. 413
225 Cit. dle Wazana, Natives, Immigrants, s. 231
226 Wazana, Natives, Immigrants, s. 232
227 Thompson, Early History of the Israelite People, s. 294
228 Thompson, Early History of the Israelite People, s. 295
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a to proto, že většina sídel podle něj pokračovala na přelomu těchto období v 
existenci bez větších změn (na rozdíl od změn, které můžeme registrovat jinde 
v  Předjordání).  To  by  neodpovídalo  biblickému  vyprávění  o  dramatickém 
obsazení kmenových přídělů Gádovců, Rúbenovců a poloviny kmene Manases. 
Veškerá transformace, ke které zde dochází, je podle Thompsona regionálního 
charakteru, například typy keramiky zůstávají v zásadě stejné a veškerý jejich 
vývoj lze přičíst proměnám v čase.229 

Má-li  Thompson pravdu, je tedy možné,  že „īš gād“ (tj.  doslova „muž z 
Gádu“)  na  Méšově  stéle  je,  jak  tvrdí  Wazana,  skutečně  „třetí  stranou  v 
izraelsko-moábském konfliktu v 9. století, vázanou k oblasti Atarótu,“230 a to 
stranou nezávislou kulturně a historicky jak na Moábu, tak na Izraeli. Wazana 
dokonce zvažuje možnost chápat výraz „wybn lh mlk ysrl t trt“ nikoli jako „a 
vybudoval si král Izraele Atarót“, nýbrž „a vybudoval jim král Izraele Atarót“, 
tj. král Izraele vybudoval Atarót Gádovcům, svým spojencům, zřejmě pro účely 
posílení  svých  spojenců  sousedících  s  odbojným  moábským  územím.231 V 
případě takovéhoto porozumění by text na stéle skutečně podtrhoval odlišnost 
Izraele od Gádu.

Je otázkou, zda můžeme na základě výkladu jednoho epigrafního svědectví 
usuzovat na to, že Gád (a snad i další zajordánské kmeny) se kulturně, politicky 
či  etnicky  dramaticky  lišil  od  Izraele.  Ale  vzhledem  k  tomu,  že  i  další 
materiální  doklady a biblické  narážky poukazují  na odlišnost  zajordánských 
kmenů, není tato hypotéza nemožná.  Jestliže gileádská populace přísně vzato 
izraelská  nebyla,  mohla  by  se  tím  vysvětlit  částečná  nejistota  biblických 
pisatelů ohledně identity zajordánských kmenů, jak ji vnímají především knihy 
Soudců. Nešlo by však o etnikum ani izraelské, ani moábské, ani aramejské.

Je vhodné podotknout, že aramejská expanze na východním břehu Jordánu 
alespoň  dle  biblického  vyprávění  zasahovala  i  širší  území  než  jen  Gileád. 
Zatímco  o  Chazaelovi  se  říká,  že  dobyl  zajordánská  území  až  po  Aroér 
(tradiční hranice zmiňovaná v Bibli vícekráte, pokud jde o rozdělování země v 
Zajordání),232 jeho následovník zhruba o sto let později, Resín (předpokládaná 
doba  jeho  vlády se  pohybuje  mezi  lety c.  750-732,  kdy si  Aram podrobili 
Asyřané), pokračoval až k Élatu, který dobyl na jižním království. Bible uvádí, 
že tehdy „do Élatu vstoupili Edómci a sídlí tam až dodnes“ (2 Kr 16,6). To nás 
přivádí k dalšímu sousedu Izraele, jehož vliv sahá až daleko na jih.

229 Thompson, Early History of the Israelite People, s. 295
230 Wazana, Natives, Immigrants, s. 231
231 Ibid.
232 Např. Dt 3,12, 4,48, Joz 12,2, 13,16.25
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3.4 Jih a Edóm
Území na jih od Izraele tvoří z větší části pouštní krajina, která by nebyla 

sama o sobě příliš významná, kdyby tudy neprobíhaly nejdůležitější obchodní 
cesty: na východě tzv. Královská cesta vedoucí skrz Edóm k severu a také cesta 
skrze Arabu, která mimo jiné připojovala právě přístav Élat při Rudém moři.233 

Dále  se  tu  vyskytovaly měděné  doly,  jejichž  význam však  někteří  badatelé 
považují za druhotný.234

Zaměřme se nyní na východnější část tohoto území. Obyvatelstvo tu tvořili z 
největší  části  pastevci  žijící  kočovným  životem,  protože  místní  podmínky 
nebyly příliš  vhodné  pro  usedlé  zemědělství.235 Z  archeologických  dokladů 
víme, že k budování trvalých sídlišť v jižní poušti došlo ve velkém začátkem 
doby železné. Z konce doby bronzové, ještě ve 13. století, neexistují prakticky 
žádné doklady o místním osídlení.236 V průběhu 12. a 11.  stol.  př. Kr.  bylo 
založeno množství větších osad na místech jako Tel Beer-šeba, Tel Arad či Tel 
Esdar, spolu s řetězem tzv. negebských pevností.237 Vliv na toto osídlení měly 
pravděpodobně politické změny, především úpadek moci Egypta a jeho stažení 
se z Kenaanu. Krátkodobě tak mohla začít vznikat nová politická struktura s 
centrem v Tel Masos.238 Podle Na'amana možnosti vzniku samostatného celku 
učinil přítrž rozmach izraelského (judského) království.239 Poté, co vznikající 
monarchie získala kontrolu nad beeršebskou oblastí, nastal kolaps a oblast byla 
podrobena Judou.

Zdá  se  však,  že  nadvláda  Judska  nad  oblastí  sice  byla  dlouhodobá,  ale 
podléhala  změnám.  Nejbližším  vlivným konkurentem na  okraji  Negebu byl 
Edóm. Podle I. Finkelsteina se jím však stal až v době, kdy se ekonomicky 
pozvedl díky obchodu, který přes jeho území procházel.240 Edóm jako stát je 
skutečně  v  mimobiblických  pramenech  (konkrétně  v  asyrských záznamech) 
zmíněn až v 8. stol.241 O formování edómského státu, o jeho rozsahu a o jeho 
původní interakci s Judou toho mnoho nevíme. Aharoni se domnívá, že hlavní 

233 Aharoni, The Land of the Bible, s. 40
234 Ibid.
235 Na'aman, Nadav, Israel, Edom, and Egypt in the Tenth Century BCE, in: Na'aman, Nadav, 

Ancient Israel's History and Historiography: The First Temple Period, Collected Essays,  
Volume 3, Winona Lake: Eisenbrauns, 2006, s. 120

236 Thompson, Early History of the Israelite People, s. 281
237 Naaman, Israel, Edom, and Egypt, s. 120
238 Naaman, Israel, Edom, and Egypt, s. 121
239 Ibid.
240 Finkelstein, Silberman, Objevování Bible, s. 48
241 Ibid.
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město  Edómu  se  přinejmenším  v  počátečních  fázích  několikrát  měnilo,242 

dovozuje to na základě měst vyjmenovaných v Gn 36,31-39 jako města králů, 
kteří „kralovali  v edómské zemi,  dříve než kraloval král synům Izraelským“ 
(Gn 36,31):  Dinhaba, Bosra, Téman,  Avít,  Masreka, Rechobót a Paú. Podle 
toho,  co jsme řekli  výše,  se  však zdá  nepravděpodobné,  že  by Edóm (jako 
takový) měl existovat jako království dříve, než měli Izraelci prvního krále. Je 
možné,  že  si  tu  pisatel  vypůjčil  jména  významných  edómských  center  v 
pozdějších dobách. Aharoni se domnívá, že i později existovala přinejmenším 
dvě velká centra: Téman na severu a Bosra na jihu.243 Bosra je jedno z mála 
míst  v  Zajordání,  kde  byl  proveden  podrobný  archeologický  průzkum  a 
skutečně se zde vykopalo množství  nálezů.  Právě v Bosře byla nalezena ve 
větším  množství  malovaná  keramika,  která  byla  vědci  označena  za  určitý 
standard edómské keramiky.244 Podle přítomnosti takovéhoto typu keramiky v 
Negebu a  okolí  pak  archeologové usuzují  na  vliv  Edómu  či  případně  i  na 
kolonizaci a osídlení edómského původu v daných oblastech.245

Kam až sahal vliv Edómu (a nakolik tím ovlivňoval Judu) je předmětem 
diskuse.  Z Bible se dozvídáme, že hranice Edómu z jedné strany se nachází 
poblíž hory Hór.246 Geografická poloha této hory je určená tím, že leží mezi 
Kádeší (Nu 20,22) cestou k Rákosovému moři (Nu 21,4) a na cestě z Atarímu 
(Nu  21,1).  Tradičně  je  identifikována  s  Džebel  Neví  Harún  a  stoprocentní 
důkazy pro toto určení nejsou k dispozici. Mezi badateli existují opakující se 
tendence položit horu Hór blíže ke Kádeši.247 Podle takového chápání by vliv 
Edómu sahal daleko na západ od vádí Araba. Na východní straně ovládal Edóm 
především pohoří Seír248 a negebskou vysočinu.249 Edómské osídlení se odtud 
šířilo  do pouště.  Archeologické  nálezy nám říkají  o  tom,  že  Edómci  začali 
pronikat do Negebu přes vádí Araba ve velkém především v 7.-6. stol. př. Kr.250 

242 Aharoni, The Land of the Bible, s. 40
243 Ibid.
244Bienkowski, Piotr, Sedman, Leonie, Busayra and Judah: Stylistic Parallels in the Material 

Culture, in: Mazar, Amihai (ed.), Studies in the Archaeology of the Iron Age in Israel and  
Jordan, Sheffield: Sheffield Academic Press, 2001, s. 319

245 Ibid.
246 Nu 20,22-23
247 Viz např. Smith, George Adam, The Historical Geography of the Holy Land, New York-

Evanston: Harper & Row, 1966, s. 368
248 Seír je v Bibli místy používán i jako jiný výraz pro Edóm, viz např. Gn 36,6, 2 Par 20,10, 2 

Par 20,22n, Ez 25,8 aj.
249 Aharoni, The Land of the Bible, s. 40
250 Bienkowski, Sedman, Busayra and Judah, in: Mazar (ed.),  Studies in the Archaeology of  

the Iron Age in Israel and Jordan, s. 319, srv. Finkelstein, Silberman, Objevování Bible, s. 
48-9
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Podle 2 Kr 16,6 dosahoval jejich vliv místy až k Rudému moři,  kde získali 
Edómci kontrolu nad Élatem. Otázkou je, zda edómské osídlení  svého času 
skutečně tak daleko sahalo, respektive, ve kterých časových údobích tomu tak 
bylo  –  typicky  etiologická  formulace  „až  dodnes“  může  být  frází,  která 
nepoukazuje na dlouhodobě historickou realitu, ale naopak pouze na realitu v 
pisatelově době. Zmíněný verš však nastoluje zajímavou dynamiku týkající se 
prakticky  nejjižnějšího  bodu  kdekoli  zmíněného  (!)  v  rozsahu  izraelského, 
respektive judského království. Vláda nad Élatem je v jediném verši přiřknuta 
v různých dobách Edómcům, Aramejcům a Judejcům, čemuž sekunduje 2 Kr 
14,22, kde se hovoří  o výbojích judského království  za Azarjáše (767-740): 
„On vystavěl Élat a navrátil jej Judovi, poté co král Amasjáš ulehl ke svým 
otcům.“ Azarjáš (zvaný též Uzijáš) je tu představen jako budovatel Élatu a také 
jako ten, kdo jej pro Judu získal. Není třeba předpokládat, že Élat patřil Judsku 
odjakživa.  Jako  místo  podrobené  Judou  by  však  byl  mnohem  více  jižněji 
položeným bodem,  než  všechny ostatní  body uvedené  na  výměrech Izraele, 
které  jsme  probírali  v  kapitole  2  (tedy  za  předpokladu,  že  „potokem 
egyptským“ nemíníme jedno z ramen Nilu). Je však možné, jak jsme naznačili, 
že o Élatu jako bývalé judské državě pisatelé seznamů hraničních bodů věděli, 
ale nepovažovali ho za součást „pravého“ Izraele. O to by šlo především ve 
vymezení  „od  Danu  po  Beer-šebu“,  kde  je  důraz  na  izraelskou  integritu  a 
proměnlivé vnější prvky nejsou zahrnuty (asi tak jako Lebó-chamát na severu), 
stejně jako v případě obou podrobných „map“ (Nu 34,1-12, Ez 47,13-20).

3.5 Západ a Pelištejci
Západním sousedem Izraele byli po dlouhá léta Pelištejci. Tento národ ve 

Starém zákoně  vystupuje  v  některých  z  nejznámějších  „válečných“  příběhů 
(jako je například příběh o Samsonovi nebo o Davidově boji s Goliášem)251 a 
nese si  také ve všeobecném povědomí asi  nejhorší  pověst  ze  všech národů, 
které se v izraelské zemi vyskytují a s nimiž musí Izraelci bojovat. Pelištejci 
ovšem nejsou, na rozdíl od Kenaanců, původními obyvateli země, ale jedná se 
podle  všeho  o  potomky  „mořských  národů“,  které  do  Kenaanu  vtrhly  a 
rozvrátili  jeho  mocenské  struktury  na  přelomu  doby  bronzové  a  doby 
železné.252 Podle biblického chápání jsou však zařazeni do stejné „škatulky“ a 
Izraelci mají zakázáno klanět se jejich bohům a Hospodin jim dovoluje zabrat 
pelištejskou  zemi,  stejně,  jak  je  tomu  s  domorodými  Kenaanci  a  jejich 

251 Sd 13-16, resp. 1 Sam 17
252 Viz např. Finkelstein, Silberman, Objevování Bible, s. 88
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územím.253 Pelištejci  hrají  roli  úhlavního  nepřítele  Izraele  v  příbězích  knih 
Soudců a Samuelových. Takovéto představení Pelištejců a role jim přisouzená 
vedla některé badatele k domněnce, že za vznikem izraelské etnické identity či 
sebeuvědomění  obyvatel  vysočiny  stojí  právě  jejich  vymezení  se  vůči 
Pelištejcům.254

Pelištejci se objevili v Kenaanu v průběhu 12. stol. př. Kr. Jejich přítomnost 
archeologové dovozují  na základě známek invaze a zničení  některých měst, 
jako byl například Ašdód, a na faktu, že v těchto místech se objevuje nová 
hmotná kultura. Pelištejci s sebou přivážejí keramiku tzv. mykénského typu a 
posléze  produkují  lokálně  vyráběnou  keramiku.255 Druhým  významným 
znakem,  který  je  považován  za  podstatný  ukazatel  etnické  či  kulturní 
příslušnosti  obyvatelstva  daných  míst,  jsou  prasečí  kosti,  dokládající 
konzumaci vepřového masa. Pelištejci, na rozdíl od Izraelců, neměli stravovací 
návyky, které by konzumaci vepřového zakazovaly, ba právě naopak se zdá, že 
vepřové  tvořilo  významnou  část  jejich  jídelníčku.  Zvýšená  konzumace 
vepřového  mohla  být  jedním  z  návyků,  který  si  přivezli  ze  své  zámořské 
domoviny.256 Pozůstatky prasat tvoří např. v nálezech ve známém pelištejském 
městě Aškelónu 23% veškerých živočišných pozůstatků, což je v kontrastu s 
nízkými  (okolo  0,1%)  či  nulovými  hodnotami  na  jiných  nalezištích 
spojovaných s Izraelem jako jsou Beer-šeba, Dan, Šílo nebo Arad.257

Hranice mezi Pelištejci a Izraelem jsou pro naše zkoumání velmi důležité. 
Na rozdíl od národů žijících v Zajordání nebo v Sýrii obývají Pelištejci území, 
které  si   Izrael  nárokuje v  kterémkoli  z  výměrů,  které  se  v  Bibli  vyskytují 
(výměr „od Danu po Beer-šebu“ sice vymezení  západní hranice neobsahuje, 
nicméně  není  důvod  se  domnívat,  že  nepočítá  s  mořem,  jako  je  tomu  v 
ostatních případech). Jak jsme ukázali výše,258 v nejpodrobnějších biblických 
dokumentech, Nu 34,1-12 a Ez 47,13-24, je západní hranicí „velké moře“. V 
Joz 13,2n tvoří pelištejská města a jejich okrsky část země, o níž Hospodin 
Jozuemu říká, že je ještě nepřidělena a je třeba ji obsadit. Bible tedy obecně 
považuje celou přímořskou planinu za právoplatnou součást zaslíbené země, a 
existence pelištejské kultury v ní tedy vzbuzuje otázku, jak se dějinný obraz 
lišil od ideálního biblického. Na rozdíl od případu domorodých Kenaanců jde v 
případě  Pelištejců  o  kulturu,  která  se  markantně  liší  od  izraelské  a  o  jejíž 
odlišnosti nejsou ani mezi nejkritičtějšími archeology žádné pochybnosti. Proto 

253 Viz např. Ex 23,31, Sd 10,6
254 Viz např. Faust, Israel's Ethnogenesis, zvláště s. 139-146
255 Viz Thompson, Early History of the Israelite People, s. 266-7
256 Faust, Israel's Ethnogenesis, s. 36
257 Faust, Israel's Ethnogenesis, s. 35-36
258 Viz část 2.5
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je odpověď na otázku, kam až sahal její vliv, pro badatele mnohem snazší, než 
v jiných případech.

Jako  hlavní  sídla  Pelištejců  jsou  v  Bibli  zmiňována  tradičně  města  tzv. 
pelištejské  pentapole.  Pravděpodobně  šlo  o  městské  státy,  z  nichž  každý 
ovládal  určitou  část  okolního  území.  Těmito  městy byly Ašdód,  Aškelón  a 
Gáza na pobřeží a dále ve vnitrozemí Ekrón a Gát. Seznam pelištejských pěti 
měst se vyskytuje v Bibli na místech jako je např. Joz 13,3 či 1S 6,17, nebo se 
hovoří o pěti pelištejských knížatech či knížectvích jako např. v Sd 3,3 (text 
zjevně předpokládá, že čtenářům bylo známo, kterých pět knížectví se tímto 
myslí). O tom, zda všechna tato města fungovala ve stejné době a od příchodu 
Pelištejců, se mezi historiky stále vede debata. Pro nás je ovšem podstatné, že 
můžeme  určit  zhruba  oblast  trvalého  vlivu  Pelištejců,  a  to  právě  v  okolí 
pentapole. Zatímco Ašdód, Aškelón a Gáza (v tomto pořadí od severu k jihu) 
zabíraly jižní část pobřežní roviny, Ekrón a Gat tvořily jakousi výspu Pelištejců 
na okraji šefely. Ašdód, Aškelón a Gáza byly už v době bronzové opevněnými 
městy  a  správními  centry,  Pelištejci  je  dobyli  a  vytvořili  z  nich  střediska 
vlastní.259 Podle  některých  badatelů  je  dokonce  možné,  že  počátkem  doby 
železné tu existovalo ještě jedno mocné pelištejské město,  nacházející se na 
místě dnešního naleziště v Tell Qasile. Podle Nadava Na'amana bylo centrem 
„nezávislého pelištejského městského státu,  který ovládal  oblast  mezi  řekou 
Sórek a prameny řeky Yarkon. Teprve po zničení Qasile počátkem 10. stol. př. 
Kr. (stratum X) byla oblast zabrána jedním z království ležících jižně od něj 
(Ašdódu nebo Aškelónu).“260 Kam až sahal jejich vliv je předmětem debat, na 
okraji šefely je nicméně patrná dynamika mezi obyvateli hor a obyvatelstvem 
pobřežní nížiny. Jakási trvalejší hranice mezi Izraelem a Pelištejci byla zřejmě 
biblicky,  a také badateli  dlouhou dobu předpokládána někde okolo Azeky a 
Sóko, na místě legendární bitvy mezi Davidem a Goliášem podle 1 Sam 17.261 

Můžeme předpokládat, že pelištejská enkláva v určitých obdobích expandovala 
nebo naopak její síla byla v útlumu, nicméně její středisko v okolí pentapole 
přetrvávalo  dlouho  i  po  podrobení  Asýrií  v  8.  stol.262 Cizí  prvek  uvnitř 
projektovaných hranic Izraele tak přetrvával po celou dobu existence severního 
i jižního království,  ba dokonce déle. Na západní  hranici,  stejně jako všude 
jinde, tedy pozorujeme dynamiku mezi dějinnou realitou a biblickým popisem.

259 Na'aman, Nadav, Khirbet Qeiyafa in Context, UF 42 (2010), s. 499
260 Na'aman, Khirbet Qeiyafa in Context, s. 501
261 Aharoni, The Land of the Bible, s. 287
262 Aharoni,  The Land of the Bible, s. 377,  Franklin, Norma,  A Room with a View: Images 

from Room V at  Khorsabad,  Samaria,  Nubians,  The Brook of  Egypt  and  Ashdod,  The  
Historical Setting, in:  Mazar, Amihai (ed.), Studies in the Archaeology of the Iron Age in  
Israel and Jordan, Sheffield: Sheffield Academic Press, 2001, s. 259-60
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Závěr
V  průběhu  této  práce  jsem  se  pokusil  ukázat,  jak  spolu  korespondují 

představy hranic starověkého Izraele tak, jak je představuje biblické vyprávění 
a  tak,  jak  lze  doložit  rozsah  starověkého  Izraele  na  základě  dalších 
historiografických dat. Cílem bylo pokusit se říci, co toto srovnání vypovídá o 
povaze takovéhoto určení hranic.

Viděli  jsme,  že  starozákonní  text  podává  několik  typů  vymezení  země 
Izraele,  často i  velmi  odlišných. Existují  zde texty definující  Izrael  vágně v 
hranicích  „od  Danu  po  Beer-šebu“  či  „od  cesty do  Chamátu  (nebo  Lebó-
chamátu)“ k okraji jižní pouště. Další texty (především Nu 34,1-14 a Ez 47,13-
20) tato vymezení rozvíjejí a dále specifikují. Ještě jiné typy textů (např. Gn 
15,18)  naopak  projektují  Izrael  do  ohromného  území  ohraničeného  „řekou 
Egyptskou“  a  Eufratem.  Za  každým  z  takovýchto  vymezení  stojí  odlišná 
agenda písařů.

Popisy  hranic  země  zaslíbené  jsou  tedy  v  Bibli  silně  zabarveny  jejich 
kontextem  a  teologickým  důrazem.  Jejich  popisy  vesměs  nemají  nic 
společného  s  politikou  a  zmínky  o  expanzi  se  omezují  na  reflexi 
pravděpodobně  historických  faktů,  jako  např.  v  případě  Jarobeáma  a  jeho 
expanze po „cestu do Chamátu“.  Zdá se navíc,  že  můžeme rozlišovat  mezi 
pravým, „vnitřním“ Izraelem a Izraelem „vnějším“. „Vnější“ Izrael jsou území, 
která  mohou  nominálně  být  součástí  království  (např.  dobytá  území  v 
Zajordání). Jejich lid nicméně není považován za Izraelce, jak můžeme vidět ve 
výměrech hranic, které s tímto počítají (např. Ez 47,13-20). Na druhou stranu 
jsou mnohá území, u kterých bychom to nečekali, k Izraeli přidružena. To je 
právě  důsledkem  teologického  důrazu  a  záměru  jednotlivých  textů,  které 
úmyslně ignorují dějinnou realitu a vzájemnou kulturní příbuznost či odlišnost.

Ve většině vymezení (od Danu po Beer-šebu, od cesty do Chamátu k Úvalu 
pustiny/Egyptskému potoku, podrobná vymezení v Nu 34 a Ez 47) je cílem 
představit  jednotný Izrael („vnitřní“) a zapomenout na rozdělení severního a 
jižního  království.  To  koneckonců  odpovídá  celkovému  pohledu  v  rámci 
starozákonního narativu,  kde jsou dějiny dvanácti  kmenů pojaty jako dějiny 
jednoho Hospodinova lidu. V některých případech (od řeky Egyptské k řece 
Eufratu,  Ez 47 a možná i  Nu 34) je geografické vymezení  navíc ovlivněno 
mytickými představami o povaze světa. Kosmos – Izrael – je ohraničen vodami 
(řekami) a za nimi se rozkládá nepřátelský svět. V takových případech jsou 
hranice skutečně více symbolické než reálné. U Ez 47,13-20 se navíc jedná o 
idealizovaný obraz  exkluzivistického ráje  obehnaného řekami  jako zdí,  přes 
kterou se nedostane nic nečistého.
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Je zajímavé si povšimnout, že země nakonec hraje u pisatelů mnohem větší 
roli, než lid. To se může zdát překvapivé. Na základě archeologických dat jsme 
schopni vystopovat,  které oblasti  z  těch,  jež jsou zahrnuty do celku Izraele, 
můžeme považovat za kulturně sobě navzájem blízké, a které se zdají odlišné. 
Viděli jsme, že k něčemu takovému dochází na každé hranici.

Galilea na severu je kulturně aramejská či  fénická, přesto je v biblickém 
pojetí  trvalou součástí  Izraele, a to nejen politicky, ale také vnitřně. Naproti 
tomu  Zajordání  se  zdá  být,  na  základě  archeologických nálezů,  kulturně  či 
etnicky velice podobné izraelské vysočině, avšak do mnoha výměrů zahrnuto 
není a v Bibli obecně se kolem něj často vznášejí otazníky. Ty nejpodrobnější 
„mapy“ jej nezahrnují vůbec, a to včetně eschatologické vize v Ez 47,13-20. 
Zajordánské  kmeny  jsou  sice  u  Ezechiele  vzaty  na  milost,  avšak  integrita 
geografická  přecijen  převažuje  nad  integritou  etnickou  a  kmeny  jsou 
„přemístěny“ do území Předjordání.

Na západě existuje pelištejská enkláva, která je ostnem v těle Izraele, a která 
je  jednoznačně  označena  za  nepřítele,  jehož  území  má  být  podrobeno. 
Pisatelům ani nepřijde na mysl, že by Pelištejce prostě obešli a svou hranici 
podle  toho  upravili.  Tvar  země  je  jasně  dán.  Je  možné,  že  se  zde  odráží 
zaběhnuté  vymezení  Kenaanu  jako  územní  jednotky,  tak,  jak  jej  drželi  již 
Egypťané, a jejichž vymezení přejaly pozdější velmoci.

Jedinou hranicí, která je ušetřena větší kontroverze, se stává jih. Zde je však 
při bližším ohledu volba rovněž podmíněná ideologií biblických pisatelů. Jižní 
poušť a cesty v ní byly přinejmenším v některých dobách pod kontrolou Judska 
a  zmínky o  Élatu  naznačují,  že  některým králům se  podařilo  dobýt i  tento 
přístav daleko na jihu. Přesto v Bibli nikde nenacházíme výměr typu „od Danu 
až po Élat“. Zřejmě tomu tak je proto, že symbolický význam jižních hranic 
odděluje  zemi  zaslíbenou  od  pouště,  na  níž  strávili  Izraelci  čtyřicet  let 
bezútěšného putování. Toto putování se odehrálo samozřejmě před tím, než do 
vlastní  země  vstoupili.  Učinit  poušť  součástí  zaslíbené  země  by tak  zcela 
postrádalo smysl.

Úloha hranic je ve Starém zákoně tedy často taková, že hranice vymezují, 
uzavírají a striktně oddělují svět uvnitř od světa vně a naopak. Současně jde o 
určení toho, kdo je ještě Izrael a kdo ne. I přes snahu dát hranicím symbolický 
význam  však  musí  bibličtí  pisatelé  zápasit  se  spojováním  geografických  a 
geopolitických daností  reálné historie  a své ideální  projekce.  To je hlavním 
důvodem, proč se setkáváme ve starozákonních vymezeních Izraele s takovou 
pluralitou  pohledů  a  proto  se  může  jejich  význam  při  letmém  čtení  zdát 
nejasným.
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