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Úvod 

Cílem mé práce je vysvětlit textové souvislosti 

s jednotlivými obrazy, tedy vyhledat prameny a následně podle 

nich interpretovat obrazy a výjevy. Součástí práce je i 

biblická exegeze Josefova příběhu z Gn 37-50, je vynechán 

oddíl Juda a Támar (Gn 38). Také zmiňuj i různé historické 

souvislosti Josefova vyprávění. 

V první kapitole se zabývám křesťanskými a židovskými 

textovými předlohami příběhu. 

V druhé kapitole j sou zmíněny historické souvislosti a 

dobové pozadí biblického příběhu. 

V třetí části je exegeze Gn 39-50. Ve vyprávění o Josefovi 

Bůh překonává překážky při naplnění zaslíbení. V tomto případě 

je Boží rodina ohrožena hladomorem ,který snadno mohl způsobit 

rychlý konec vš~ch zaslíbení. 

Bůh však obdivuhodně a téměř zázračným způsobem zachránil 

svůj lid. Josef sám nám poskytuje teologické schéma ,kterým se 

máme dívat na události jeho života. 

Ve čtvrté části se pokusím probrat muslimské texty o 

Josefovi (Yusuf), je zde krátce líčena 12. súra. Legenda o 

Josefovi v Koránu má více hlavních bodů, ale v pozdější 

tradici, o které je psáno, se téma Josefa a Zulaykhy stalo 

hlavním tématem celé súry. Ze středověku pocházejí četné verze 

milostného příběhu jak z židovského, tak i z muslimského 

prostředí. Nejprve 

která jev textech 

atributem. 

je Josef popsán, především jeho krása, 

zdůrazňována a stala se jeho důležitým 

A v páté části se orientuji na zobrazení, začínám úvodem 

pro pochopení významu umění ve středověku a nejvíce obrazů 

čerpám z iluminovaných rukopisů. 
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v šesté kapi tole j sou okomentována některá dochovaná 

zobrazení Josefa a samozřejmě popsaná souvislost s texty. 

Nejstarší zobrazení Josefa se nalézá v Dura Europos. Další 

pochází z proslulých manuskriptů Cottnovy Genese a Vídeňské 

Genese. Ikonograficky důležitým se jeví také soubor řezeb ze 

slonoviny na Maxmilianově katedře. Za oblíbenost v křesťanském 

umění vděčí Josef tomu, že jeho příběh byl vnímán jako 

předobraz života J.K., jak je to i u jiných starozákonních 

příběhů, které byly ve středověku takto chápány. Z českého 

prostředí se věnuji největší obrázkové bibli ve střední Evropě 

- Velislavově bibli. Samozřejmě existují mnohé jiné artefakty 

s vyobrazením Josefova příběhu, které však neuvádím. Můj výběr 

souvisel hlavně s dostupností těchto vyobrazení. 

Na závěr je přiřazena obrazová příloha. 

1 Texty židů a křesťanů 

Legenda o Josefovi je v židovském a v křesťanském 

prostředí poprvé zmíněna ve Starém zákoně, v knize Genesis 39-

50. Na toto místo navazují pozdější komentáře a převyprávění. 

Legenda o Josefovi je nej delším příběhem v Bibli, který je 

věnován jedné osobě. Její význam je především teologicko

historický. Ještě jedno další místo ve Starém zákoně, a sice 

žalm 105: 16-23, upomíná na Josefovu utrpěnou křivdu a jeho 

velkolepé činy v Egyptě. 

Legenda 

apokryfech 

pa triarchů, 

o 

a 

kde 

Josefovi byla 

pseudoepigrafech. 

je zdůrazněna 
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zdrženlivost. 1 Dále je to kniha Jubilejí, protože kniha opakuje 

látku Gn1-Ex 12, říká se jí také Malá Genesis. 2 

Josef a Asenat je apokryfním rozpracováním biblického 

příběhu o Josefovi ,synu Jákobovu. Rozvíjí děj jediného verše 

podle něhož Josef poj al za ženu Asena t, dceru ionského kněze 

Potífery ,a vzešel tak nad egyptskou zemí jako slunce (Gn41-

45). Název je druhotný často se objevoval i titul Modlitba 

Asenaty nebo jen Asenat. Jde o spis z období helénistického 

diaspornícho židovství, tedy o text psaný původně řecky 

nej spíše v Alexandrii nebo jej ím okolí. Legenda o Josefovi a 

Asenatě (Asenéth), začíná tím ,jak Asenat ,krásná osmnáctiletá 

egyptská dívka ,jejíž otec je tu označován jako Pentefrés 

(Potífera )odmítá své vznešené nápadníky ,včetně prince ,syna 

faraónova, ale zamiluje se do královského správce země 

,Josefa. 3 Pro vznik spisu v židovské diaspoře mluví jednak to, 

že j de o román zapadaj ící do celkového obrazu helénistického 

židovství, který bylo možno dokreslit studiem díla Filóna 

Alexandrijského a řecky sepsaných částí septuagintního kánonu, 

jednak mimokřesťanské rysy tohoto textu. V diaspoře se 

skutečně rozvinula židovská literatura. 

Téma bylo rovněž zpracováno ve víceru nebiblických 

židovských spisech. Nejvýznamnějšími jsou Targumim, Midraše a 

židovské legendy. V textu De Josepho byly zdůrazněny Josefovi 

ctnosti a obzvláště jeho politická moudrost. Také °Flavius 

Josephus zmiňuje Josefa ve svých Antiguataten 11. 4 

Dalšími prameny k Josefovu tématu j sou rané křesťanské 

texty, které vznikly pod vlivem židovských spisů. Nejvíce se 

jedná o exegeto-homiletickou literaturu, která existuje od 

druhého století. Charakteristickými pro ně je 

1 Knihy tajemství a moudrosti, díl I., Mimobiblické židovské spisy, 
Pseudoepigrafy str.272-282 ;Vyšehrad, Praha, (1995) 
2 Knihy tajemství a moudrosti II.Mimobiblické židovské spisy, 
Pseudoepigrafy str.15-19iVyšehrad, Praha, (1998) 
3 Knihy tajemství a moudrosti III Mimobiblické židovské spisy, 
pseudoepigrafy, Praha (1999), str. 210 
4 Lexikon der christlichen Ikonographie,Algemaine 
Ikonographie,2.Band.Freiburg im Breisgau, (1970),str.423. 
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moralizuj ících exemplárních akcentů také silná christologická 

interpretace legendy o Josefovi oba, Josef stejně jako 

Ježíš, byli nenáviděni a pronásledováni. Poté ale byli 

vyvoleni k spáse lidstva. Josef často slouží také jako 

Exemplum Castitas, Prudentia a dalších ctností. 5 

2 Dobové pozadi a souvislosti s biblickým 

přiběhem. 

Události Josefova příběhu se nedají přesně datovat v 

egyptských písemnostech se neobjevuje o Josefovi ani zmínka a 

biblické příběhy neuváděj í výslovně jména faraónů nebo jiné 

datované události. Proto nelze zasadit Josefa s jistotou do 

určitého historického období. 

Badatelé se pokoušeli najít souvislost mezi Josefovým 

příchodem do Egypta a historií hyksóského vpádu, ale ukázalo 

se, že vztahy mezi oběma událostmi vedou k složitým problémům. 

Lze se shodnout v tom, že cizinci z Kenaanu postupně 

dlouhodoběji pronikali do Egypta a že v příchodu Hyksosů máme 

nejnázorněji doložený příklad tohoto stěhování pronárodů z hor 

a pouště Kenaanu do úrodné země egyptské. 

Midjánští či Izraelští obchodníci,kteří přivedli Josefa do 

Egypta, byly jednou z mnoha skupin ,které navštěvovali Egypt 

v první polovině 2.tisíciletí př. Kr. Kenaanská města Šekem a 

5Tamtéž. str.23 ;so ist das bei Tertulian, Hyppolytus, Ambrosius,Cyril von 
Alexandria,Beda Venerabilis,Asterius von Emesa, Johanes Chrysostomos, 
Guilbert von Noveny. 
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Oótan, která se obj evuj í v souvislosti s Josefovým putováním, 

jsou rovněž dosvědčena zhruba pro toto období. 6 

Oótan, dnešní Tell Ootan, bylo staré kanaanské město, 

které leželo v nejsevernější části pohoří Efraim, jižně od 

jižního výběžku velké oblasti Jezreel. Zde se bratrům nabízely 

bohaté pastviny. Kolem Oótanu vedla obchodní stezka, kudy 

táhly karavany, aby dopravily obchodní zboží do Egypta. 

V oblasti Oótanu se Josef setkal se svými bratry.? 

Je významné ,že seznam členů jedné velké egyptské 

domácnosti asi z roku 1740 před Kr. obsahoval jména 79 

domácích služebníků ,z nichž více než polovina byli Asiaté se 

semitskými jmény. Ačkoliv mnoho Asiatů prožilo svůj život 

v Egyptě v takto nízkém postavení, je známo, že jiní dosáhli 

velice vysokých úřadů stejně jako sám Josef. B 

Epizoda o Potífarově ženě má mnoho společného s vyprávěním 

příběhu ,,0 dvou bratřích", který byl sepsán na ručně psaném 

papyru O'Orbiney ,jehož stáří je datováno do roku 1225 př.Kr., 

ale základ příběhu je bez pochyb mnohem starší. 9 

Egyptský příběh o ženě, která se pokusila svést mladšího 

bratra svého muže k cizoložství. Když ten odmítl, obrátila se 

se stížností, že jí znásilnil. Pomluvila svého švagra a 

požadovala jeho popravení se slovy . "když mu necháte život 

tak zemřu. ,,10 Podle starého Asyrského práva byl muž, který 

znásilnil ženu vykastrován, a kromě toho mu byl uříznut nos a 

uši. II 

Z příběhů o Josefovi budí také pozornost vyprávění o tom 

jak jeho bratří ,když vypukl v jej ich vlastní zemi hladomor, 

přišli nakupovat obilí do Egypta. Existují záznamy 

6 Pritchard J.B; Biblický atlas, Česká biblická společnost,Praha,1996 
str.18 
7 Braumer H.,Das erste Buch Mase kapitel 37-50 str.; 1990 R.Brockhaus 
Verlag Wlippertal 
8 Pritchard J. B.; Biblický atlas str.18, Česká biblická společnost, 1996 
9 Ibid. str. 18 
10 Podrobněji Lexa František, Výbor ze starší literatury Egyptské, 
1947,Praha,str.197-206 
II Braumer H.,cit. dílo(1990), str.97 

7 

o 



hladovějících cizincích přicházejících s prosbou o pomoc. I 

když byl Egypt úrodnou zemí a měl obvykle nadbytek úrody 

stávalo se někdy, že sklizeň byla několikrát po sobě špatná. 

Taková událost se mohla stát základem tradice o sedmi hubených 

letech ,jež se nachází v příběhu o Josefovi. 

Přímo jako egyptský mudrc byl ve všech časech božsky 

uctíván Imhotep (řecky: Imuthes) .12 Imhotep žil a působil 

v čase faraona Džósera (2624 - 2605 př. Kr.) Na Džóserově soše 

nese Imhotep titul "Vrchní kněz Héliopolisu" a "Vrchní 

Džóserův mistr staveb". V Egyptě bylo v oněch časech 

vynalezeno stavění z kamene. Imhotep byl tvůrcem mocného 

náhrobního monumentu - Džoserovy pyramidy v Sakkáře. 13 

Vážnost přetrvávaj ící tisíciletí, které se Imhotep jako 

mudrc těšil, ukazuje nápis na tak zvané Stéle hladu na ostrově 

Sehel jižně od Assuánu. Stéla sama pochází z času ptolemaiovců 

(323 - 30 př. Kr.). Jako mnohé ptolemaiovské nápisy je však 

text sepsán podle starých rituálů. Předlohy pro to se 

nacházej í v tak zvaném "Domě života", instituci, která byla 

zřízena v mnoha chrámech. "Dům života" bylo zařízení, které 

bdělo na respektováním tradic a které se mělo starat, aby se 

tradic dbalo. 

Svědectvím obliby moudrého Imhotepa, která přetrvala 

všechna tisícíletí, je píseň pro harfu. V této písni je 

Imhotep opěvován 

opakuje". 

jako ten, jehož "výroky člověk všude 

Mnohé hovoří pro to, že nápis na tak zvané Stéle hladu je 

dobovým přepracováním listiny z doby faraona Džosera. 4 V ní je 

12 Zbožštění historické osobnosti proběhlo kvůli výkonům, které byly 
pokládány za nadlidské, aniž by bylo zapomenuto na lidský původ této 
osobnosti. Ptolemaiovci (323 - 30 př. Kr.) prokazovali Imhotepovi božské 
pocty, Řekové ho uctívali jako boha zdraví a druha Asklépiova; srov. 
Montet, Agypten, str. 141, pozn. 1 a Erman/Ranke, Agypten, str. 387, 410. 
in:Braumer H. (1990) str.98 
13 Džóserova pyramida je skoro 60 metrů vysoká a zvedá se v 6 stupních. Leží 
uprostřed pravoúhlého okrsku, který je uzavřen zdí rozdělenou do výčnělků a 
výklenků; srov. Otto E., Agypten, der Weg Pharaonenreiches,S.Aufl. 
Sttutgard, (1979) ,str.49Westendorf(1969) ,Das Alte Agypten, str. 47 
52.in:Braumer, (1990)str.98 
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Imhotep oslavován jako zachránce během hladomoru. Imhotep 

přiměl faraona k rozsáhlým obětem. Poté bůh Chnum faraonovi 

Džoserovi ve snu předpověděl konec sedmi hubených let. 14 

Poněvadž nikdo v Egyptě neplatil za tak moudrého jako byl 

Imhotep, mohl nechat v Josefových 

oslavovat jako druhého Imhotepa. 15 

časech faraon Josefa 

Příběh o Josefovi není historickým záznamem. Je sice 

možné, že něj aká osobnost palestfnského původu dosáhla někdy 

významného postavení v Egyptě, ale Josefův příběh míří dál, 

podobně jako příběhy Abrahamovy, Izákovy a Jákobovy. Proto je 

v něm při všem historickém koloritu zdůrazněn především život 

víry. 

3 Josef a jeho bratři 

Na počátku Josefova příběhu se říká: HTo je příběh 

Jákobův", doslovně: H To j sou svědectví Jákobova" . Formulace 

HTo je příběh" bez žádného spojujícího dodatku je jak uvedením 

Noeho rodopisu (Gn 6,9), tak i výčtu rodu Šémova. HTedy Jákob 

je se svými syny a jejich rody novým počátkem rodů po Šémovi a 

jeho protějškem." Dokud žije Jákob jako hlava rodiny, je to 

přísně vzato příběh Jákobův. Josefův příběh v užším smyslu 

14 Nápis na tak zvané "Stéle hladomoru" s Džoserovým výnosem ke knížatům 
elefantinským zní: "Abys věděl: Byl jsem se svým dvorem v převeliké 

starosti, protože Nil sedm let dlouho nepřišel a celá země následkem toho 
byla v převeliké nouzi. Tu jsem obrátil své srdce opět kupředu; a zeptal 
jsem se moudrého Imhotepa na radu, kde se nachází místo narození Nilu a kdo 
je bůh, který tam dlí. Tu Imhotep odpověděl. "Potřebuj i, abych se obrátil 
na boha, abych šel do Domu knih a vyhledal svaté knihy". Tu odtud odešel. 
Vrátil se ihned ke mně. Nechal mne znát prahy Nilu a všechny věci, které 
s tím souvisí. Odhalil mi divy, ke kterým nebyl ještě žádný král od 
prastarých časů připuštěn ... " Citováno podle: Kluge, M. ,Die Weishei t der 
alten Agypter,Mlinchen, (1980) str. 22. 
15 Blíže Braumer H., cit.dílo (1990), str.98 

9 



začíná se smrtí Jákobovou (Gn 49,33). Souhrnný rodokmen Jákoba 

a jeho rodiny se svými ,,70 dušemi" se podrobně uvádí teprve u 

přesídlení Jákoba a jeho rodiny do Egypta (Gn 46,1-27). Při 

první zmínce o výčtu rodu Jákobova se jako jediný z Jákobových 

synů uvádí Josef. Z toho plyne: Josef je středem nyní 

následujícího vyprávění. 16 

3.1 Josef v domě svého otce: 37,1-17 

Nadpisu "To je příběh Jákobův" (Gn 37,2) předchází 

upozornění: "Jákob se usadil v zemi Kenaan, v níž jeho otec 

pobýval jako cizinec". (Gn 37,1). Poněvadž Jákob musel dlouho 

pobývat v cizině, miloval zemi na syrsko-palestinské pevnině 

jako sotva kdo jiný. Zde zamýšlel zůstat. "Poněvadž Jákob 

doufal, že se nyní tam, kde jeho otcové nacházeli jen 

přechodné stanoviště na pouti, bude moci po tolika mnoha 

letech putování pokojně usadit." Zpráva o bydlišti Jákobově se 

liší od údaj e o bydlišti Ezaua. Země Edóm se stala Ezauovým 

vlastnictvím (Gn 36,43). Kenaan zůstal "zemí cizinectví jeho 

otce". 

"Země cizinectví" je místem, kde člověku nic nepatří a kde 

člověk nemá žádnou půdu. Jákob ještě neměl v zemi Kanaán 

zapusti t kořeny. Poněvadž by Jákob nebyl opustil zemi 

dobrovolně, muselo dojít ke všem zápletkám, o kterých se 

v Josefově příběhu podává zpráva. 

16 Tamtéž, str. 21 
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3.1.1 Porušeni pokoje v domě Jákobově: 37,1-4 

Josef byl, tak jak to odpovídalo způsobu života jeho otce 

pastýřem stád. Ve věku sedmnácti let neměl ještě odpovědnost 

za vlastní stádo, nýbrž byl honákem u synů Bilhy a Zilpy, tedy 

u Dana a Neftalího, Gáda a Ašera. Josef byl nazýván "mladý 

muž" (hebrejsky: na' ar). Tímto byl charakterizován jako muž, 

který jej eště svobodný a nemá ještě žádnou domácnost. Jako 

neženatý je průvodcem a pomocníkem svých bratrů. Byl podřízen 

synům děveček. Že se nejdříve uvádí Bilha, děvečka jeho matky 

Ráchel, znamená, že Bilha musela po Ráchelině smrti nastoupit 

u Josefa na místo matky. Josef vyrostl společně se syny Bilhy 

Danem a Neftalím. S těmi se drželi i Gád a Ašer, synové 

děvečky Zilpy. Kvůli rivalitě mezi Leou a Ráchel nemohl Josef 

s Leinými syny ani společně žít, ani společně pracovat. 17 

Bilha a Zilpa byly nazývány ženami jeho otce. Jsou ve 

srovnání se svými paními Ráchel a Leou jen děvečkami. 

Jákobovi byly jako ženy určeny Ráchel s Leou (Gn 30,4.9). 

Poněvadž Josef od smrti Ráchel vyrůstal se syny Bilhy a Zilpy, 

znal jej ich slabosti a byl tak schopen "donášet o nich otci 

veškeré příběhy". 

Josef zpravoval otce o všem, co špatného se říkalo o jeho 

nevlastních bratrech. 

Pomluva je" v něčí nepřítomnosti učiněná nepříznivá nebo 

ohrožující řeč". Základní význam pojmu pomluva je "šepot", 

"šuškání". "Z mnoha stran pomluvy slyším. Smlouvají se na mě" 

(Ž 31,14). Ve Starém zákoně se vyskytuje jen devětkrát. 

17 Tamtéž, str.22 
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V řeckém překladu Starého zákona se spojuje se zcela odlišnými 

pojmy. Místo, kde se informuj e o tom, že Moj žíšem vyslaní 

zvědové podali o zemi "špatné vylíčení" , se popisuje slovem, 

jež může znamenat tolik co "děs" a "zděšení". "Špatnou 

zprávou" se zde rozumí řeč, která vyvolává strach. "Kdo v sobě 

ukrývá nenávist, má prolhaná ústa, kdo šíří zlou pomluvu, je 

blázen" v ekumenickém překladu zní: "Kdo skrývá nenávist za 

zrádné rty, i ten, kdo šíří pomluvy je hlupák." (Př 10,18). 

Nactiutrhači patří k těm, kteří nedojdou Božího království (lK 

6,10) . 

Josefovy řeči o jeho bratrech jsou "zlou 

pomluvou" (hebrejsky: dibbah ra'ah) to znamená slizká, 

pomlouvačná řeč se zlým úmyslem. Je to "nepřízni vá a 

ohrožující řeč" vedená v nepřítomnosti bratrů, "zlá řeč", 

které chybí j ak vnitřní, tak i vněj ší souvislost s pravdou. 18 

Skutečnost, že Josef před svým otcem nactiutrhal svým bratrům, 

předpokládala obzvláštní vztah důvěry Josefa k jeho otci. 19 

Izrae1 mě1 a1e Josefa raději než své ostatni syny, protože 

se mu narodi1 až ve stáři. Josef byl dítě Ráchel, ženy, kterou 

Jákob miloval. Poněvadž Benjamín byl ještě malým dítětem, 

veškerá láska otce se soustředila na Josefa. Stupňovací 

formulace "mi1ova1 ho před všemi svými syny" ukazuje na 

zvláštní vztah mezi Jákobem a Josefem. Jákob měl v Josefovi 

zalíbení. Tento drobný rys zaiíbení Jákobovo v jeho synu 

Josefovi, bylo založen na tom, že Josef byl dí tě jeho stáří. 

Stárnoucí člověk se blíží ke své smrti. "Když z této sestupné 

linie povstane dítě, když se dítě narodí z jeho ubývající 

životní síly, tak je tato událost podstatně jiná než narození 

dítěte na vrcholu linie nebo na linii vzestupné"2o Jákob cítil, 

že Josefem žije dál, viděl v něm "nositele všech svých 

výdobytků". Pod tímto úhlem pohledu nemohl ve Starém zákoně 

otec milovat více dětí stejně. Jen jeden zaujme místo a úlohu 

18 Tamtéž, str. 24 
19 Westermann ,Die Josef- Erzahlung, str. 30 
20 Westermann ,Die Josef- Erzalung, str. 31 

12 



prvorozeného. 2l Vztah Jákoba k Josefovi byl ale víc než záliba. 

Ze záliby se stalo upřednostňování. Nejenže Jákob miloval 

Josefa víc než své ostatní syny, on ho pozvedl nad jeho'bratry 

tím, že dával svou zálibu otevřeně najevo a předal mu 

obzvláštní dar - udělal mu dlouhou, až na kotniky sahajici 

suknici s rukávy. Touto zvláštní suknicí postavil Jákob svého 

syna Josefa nad jeho bratry. Kdykoli bratři Josefa uviděli, 

věděli, na čem jsou. Vyznamenán suknicí s rukávy byl Josef 

něco lepšího než oni. 22 

Oděv darovaný Josefovi otcem nebyl jen kabátovitým 

přehozem, který člověk nosil na ulici; od toho se odlišoval 

svou délkou a délkou svých rukávů. 23 Obyčejní lidé nosili 

krátkou košili bez rukávů. Suknice s rukávy byla oděvem těch, 

kteří nemuseli tělesně pracovat. Dlouhý košilovitý oděv 

(hebrejsky: k'tonaet passím), Kraličtí jej překládají jako 

brokátová suknice je řízou kněží a šatem princezny (2Sam 

13,18). Suknice s rukávy je "vyznamenávaj ící kus šatstva" . 24 

§aty mají po tisíciletí "velký sociální význam", jsou 

"nejnápadnějším a nejsilnějším znakem sociální třídy".25 

Jákob viděl v Josefovi, prvorozeném synu Ráchel, budoucího 

vládce. Od této chvíle byly v domě Jákobově dvě skupiny bratrů 

"nositel suknice s rukávy" a ti zbývaj ící. Pozvednutí 

"nejoblíbenějšího dítěte" z kruhu ostatních mělo ničivé 

násiedky. "V upřednostňování změněná láska otce" vyvolala 

následující událost: Když bratři viděli, že ho má otec raději 

než své ostatni syny, nenáviděli ho (Gn 37,4). 

21 Podle Braumer H. cit.dílo(1990), str.24 
22 Westermann, Die Josef -Erzahl ung, str. 32, 33 
23 Braumer, H., (1990), str.2 
24 Westermann, Die Josef- Erzahlung, str. 32 
25 Westermann, Genesis/3, str.27 
Na základě nástěnných maleb ve slavném egyptském hrobu Beni Hasana je 
známo, že semitští náčelníci nosili vícebarevné šaty jako označení své 
nadřazenosti. 33 Tyto malby v hrobech jsou pravděpodobně podkladem k tomu, že 
Josefova suknice s rukávy se v řeckém (Septuaginta) i v latinském překladu 
(Vulgata) Starého zákona a poté i v překladu Lutherově uvádí jako "pestrá 
suknice". Darováním suknice s rukávy, popř. pestré suknice potvrdil Jákob 
Josefa jako hlavu kmene po své smrti.Vgl. Hertz (Hg.)str.142i zu den 
Grabern Beni Jasane vgl. Erman /Ranke, ,Agypten,str.29 
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Nenávist může zpočátku znamenat totéž co odřeknutí se a 

odvrácení. Bratři nenáviděli Josefa, doslovně: "Postihli ho 

nenávistí". Tato obrazná řeč se může přirovnat k napínání luku 

a vystřelení Šípu. 26 Taková nenávist bratrů se později v Zákoně 

svátosti zakáže (Lv 19,17). Bratři se svou nenávistí proti 

Josefovi proviní. 27 

První vyj ádření jej ich nenávisti proti bratrovi spočívá 

v tom, že svého bratra už nemohli přátelsky pozdravit (Gn 

37,4) . 

V pozdravu 

společnosti. 28 -

se udržuje pokoj 

Odepření pokojného 

(hebrejsky: 

pozdravu je 

schalom) 

jedním 

z nejzřetelnějších znaků rozbité společnosti. 29 Bratři již 

nemohli snést Josefův pokojný pozdrav, nemohli již déle 

slyšet, když s nimi přátelsky hovořil, a již mu nemohli ani 

popřát pokoje. Tímto konstatováním je vysloveno, že pokoj 

v domě Jákobově byl porušen. 3D Vinni porušením pokoje jsou 

všichni členové rodiny Jákobovy. 

Josefovou vinou je pomlouvačná řeč ve zlém úmyslu 

v nepřítomnosti bratrů. Vinou Jákobovou je jeho zalíbení 

v Josefovi, které ho podní tilo k upřednostňování jednoho 

z jeho synů. Vinou bratrů je bratrská nenávist. 31 

3.1.2 Sny Josefovy: 37,5-11 

Oba sny Josefovy jsou obrazovými, popř. sny o podobenství. 

Je to první pár snů v Josefově příběhu, za nímž budou 

následovat dva další. Josef je svými sny zcela naplněn, a to 

ho nutká k tomu, aby první sen vyprávěl svým bratrům, druhý 

26 Podle Westermann,Die Josef- Erzahlung, str.33 
27 Braumer H., cit.dílo (1990), str.26 
28 Podle Westermann,Genesis I13, str.28 
29 Westerman Die Josef -Erzahlung,str.34 
30 Tamtéž, str.34 
31 Braumer H., cit.dílo (1990),str. 26 
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rovněž svému otci. Přitom překvapuje upřímnost, ba "drzá 

otevřenost", se kterou Josef podává zprávu. Vyprávění obou snů 

má základ v tomtéž členění. Nejprve líčí Josef prostředí, ve 

kterém se sen odehrává, poté opakuje obraz, který uviděl. 

Poněvadž se sny o podobenství sestávají z obrazů, podob a 

příhod, aniž by v nich bylo odkázáno na Boží slovo, potřebují 

výklad. 32 

a) Sen o snopech: 37,5-8 

Prostředí je společnost nomádů zabývajících se rolnictvím 

a chovem ovcí. Ve snu Josef není oddělen od svých bratrů. 

Pracuje společně s nimi. Pole bylo sklizeno, obilí svázáno do 

malých svazků. Snopy se nosily doprostřed posečeného pole. 

Obraz: Také Josef chtěl donést svůj malý snop k velké 

společné hromadě. Ale snop nechtěl. Napřímil se a zůstal stát. 

Potom - tak podává Josef zprávu - "postavily se vaše snopy 

kolem a klaněly se před mým." 

Vykladači snu j sou bratři. Rozuměli snu hned a řekli: 

"Chceš se snad stá t králem nad námi, nebo chceš nad námi 

panovat?(Gn 37,8)" 

Bratři "poznali, že podoba snu předpovídá sílu a velikost 

a budoucí moc nad nimi". Oděli svůj poznatek do ózkostné 

otázky. "Bratři nechtěli za krále ani Josefa, ani někoho 

jiného; že má nad nimi vůbec někdo vládnout, je pro ně děsivé; 

a navíc ještě vlastní malý bratr. ,,33 Za času otců, kdy ještě 

nebylo království, bylo tímto svobodnými nomády pohrdáno. 

Výmluvným svědectvím toho je Jótamem přednesené podobenství, 

ve kterém je pouze bodlák připraven stát se králem stromů 

(Soud 9,7-15). 

Svou otázkou, ve které byl obsažen výklad snu, vyčí taj í 

bratři Josefovi, že se nad ně nejen povyšuje, nýbrž že je chce 

32 Braumer H.,cit.dílo (1990), str.27 
33 Westermann C., Die Josef -Erzahlung, str. 35 
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i ovládnout. Bratři při tom podávaj í přemrštěný výklad. Josef 

se stane ne králem, nýbrž "jen" ministrem. 34 

b) Sen o slunci, měsici a hvězdách: 37,9-11 

Prostředí: Polonomádům j sou důvěrná znamení na obloze. 

Přitom se ve snu mísí denní i noční obloha v jednotu. 

Obraz: Slunce, měsíc a jedenáct hvězd, které se jinak 

nesetkají, se sklánějí před Josefem. Neklaněly se před jeho 

hvězdou jako předtím snopy před jeho snopem, nýbrž před ním 

samým. Odehrávání se obrazů z astronomie nebo mytologie není 

třeba ani schvalovat ani dokazovat. 35 

Vykladačem snu je tentokrát Jákob. Rozpoznal v počtu 

jedenácti hvězd bratry a ve slunci a měsíci otce a matku 

Josefa. Po smrti Ráchel nastoupila na jej í místo Bilha jako 

pěstounka Josefova a Benjamínova. Obraz znamená: rodiče a 

bratři se uklánějí před Josefem. Jako bratři při svém výkladu 

snu, tak i Jákob odívá svoji odpověď do vyčítavé otázky: "Co 

je to za sen, jaký jsi měl! Máme my, já a tvoje matka a tvoji 

bratři přijit a máme se před tebou klanět k zemi? (Gn 37,10)" 

Užasle vylekané otázce předchází pokárání: "Tu mu otec 

spilal{Gn 37,11). Pro Jákoba je Josefův sen zvrhlý a 

abnormální. Obsahuj e zničení všech řádů. Kdyby se rodiče a 

bratři ukláněli před Josefem, pak by tím uznávali Josefovu 

plnou dispozični moc nad sebou; byli by mu zcela vydáni. 36 

Při všem pokárání a nemyslitelnosti obsahu přikládá Jákob 

snu přesto význam, sen si zapamatuje. Otec si tu věc 

zapamatoval{Gn 37,11). Otec byl sny, jejichž pravdivost nemohl 

pochopit, rozzloben, současně je ale nemohl "lehkomyslně 

zapomenout".37 Byl to pro něj sen, "který může znamenat něco 

pro budoucnost".38 Snad dokonce vzal s uspokojením na vědomost, 

34 Braumer H., cit.dílo (1990),str.28 
35 Tamtéž, str. 28 
36 Westerman, Die Josef Erzahlung, str. 36, 
37 Braumer H., cit.dílo, (1990)str.29 
38 Westermann, Genesis 1/3, str. 36. 
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že jeho suknicí s rukávy veřejně učiněné povolání Josefa jako 

pozdějšího vůdce bylo sny potvrzeno. 

Tak byl otec ve své reakci na Josefovy sny rozpolcen na 

dvě strany, jak byl postoj bratrů jednoznačný. Po vyslechnutí 

prvního snu se jejich nenávist k bratrovi přitvrdila. Poté ho 

nenáviděli ještě vice pro jeho sny (Gn 37,8). Když museli 

poznat, že druhý Josefův sen mu přislíbil nejen přednost 

v jeho rodině, nýbrž mocenské oprávnění na zemi, zbledli 

závistí. Jeho bratři na něj začali žárlit. (Gn 37,11) 

Sloveso "žárlit, se vyskytuje i v arabštině, a sice 

s významem "zrudnout." "Rozhořčení je kruté, hněv je jak 

povodeň, ale před žárlivostí kdo obstojí?" (Př 27,4) .39 

K nenávisti bratrů přistoupila žárlivost. Také v Novém 

zákoně j e žárlivost znakem jednání bratrů: "Jákobovi synové 

žárlili na svého bratra Josefa a prodali ho do Egypta; ale Bůh 

s ním byl" (Sk 7,9). 

Závist, resp. žárlivost byla i pro vysoké kněze 

rozhoduj ícím důvodem pro to, aby odstranili Ježíše. U Piláta 

se říká: "Věděl totiž, že mu ho vydali ze zášti." (Mt 27,18). 

Závist a žárlivost vznikají všude tam, kde lidé věří, že jsou 

jejich domněle oprávněné nároky ohroženy někým druhým. 40 

3.1.3 Jákob posilá Josefa k jeho bratrům: 37,12-17 

Dosud žilo všech dvanáct bratrů společně. V domě svého 

otce slyšeli o Josefových snech. Teď ale nemohli a nechtěli 

zůstat v blízkosti nenáviděného a otcem upřednostňovaného 

bratra. Poněvadž Josefem byla jej ich práva poškozována a oni 

si chtěli zachovat samostatnost, přesunuli svou činnost do 

Šekemu, daleko od Chebrónu, domu svého otce. V Šekemu získal 

Jákob pozemek. 

39 Braumer H.,cit. dílo, (1990), str.29 
40 Tamtéž, str. 30 
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Jeho dcera Dína byla v Šekemu znásilněna synem kanaánského 

městského knížete. Šimeón a Lévi provedli pomstu a v Šekemu 

provedli krvavou lázeň. 

Josef zůstal po odchodu bratrů u svého otce. Jákob ale 

trpěl roztržkou mezi Josefem a jeho bratry. Aby nedopustil 

prohloubení této roztržky a v úmyslu nastolit pokoj poslal 

Josefa za nimi. Chtěl záštím rozdělené bratry usmířit a 

myslel, že musí být pro bratry zadostiučiněním, "že poslem 

pokoj e je právě Josef". 41 Tak dal Jákob svému synu Josefovi 

pokyn, aby se poptal po zdraví (hebrejsky: schalom) bratrů a 

stád. "Ve zdraví společnosti jsou zahrnuta i zvířata, na 

jejichž dobrém stavu je člověk závislý".42 

Josef prohlásil, že je připraven, vyrazil na cestu, ale 

bratry nenašel. Bezmocně bloudil dokola a byl nějakým cizincem 

dotázán: "Co hledáš?"(Gn 37,15) 

Vzdálen od svého otce, venku, kde se odehrával život jeho 

bratrů, byl Josef bezmocný. "Každé upřednostňování stahuje 

kolem upřednostňovaného nebezpečný kruh, uvnitř tohoto kruhu 

je něčím, čím venku není, a vně tohoto kruhu je obvzláště 

ohrožen".43 Josef zažil, co musí zažít každý upřednostňovaný, 

každý protěžovaný: "Protekce nesahá daleko.,,44 

Cizinec ukázal Josefovi cestu k bratrům. Věděl, že odtáhli 

do oblasti kolem Dótanu. 45 

41 Podle Braumer H., cit. dílo(1990), str.31 
42 Westermann, Genesisl3, S. 31 
43 Westermann, Die Josef -Erzahlung, str. 37 
44 Westermann, Genesis 113, S. 31 
45 Podle Braumer H., cit. dílo(1990), str.32 
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3.2 Vražedný útok na Josefa a uk~tí činu: (37,18-36) 

V bratrech se pevně usídlila nenávist. Prvním popudem bylo 

upřednostňování Josefa jej ich otcem Jákobem. K nenávisti 

přibyla žárlivost a závist. Bratři museli poznat, že Jákob 

přikládá význam Josefovým snům. Přesto jej ich nenávist 

směřovala nikoli proti upřednostňovateli, otci, nýbrž proti 

upřednostňovanému, proti jej ich bratru Josefovi. "Nenávistí, 

kterou postihli upřednostňovaného bratra, neodvážili se 

postihnout otce. Tomu bránila hluboká úcta k otci. ,,46 Nepřímo 

ale otce přece postihli, i když svůj čin ve zdánlivě uctivé 

podřízenosti zakryli lží. 

Když bratři zdálky uviděli přicházet Josefa, byli 

rozhodnuti nechat své nenávisti a žárlivosti volný průběh. 

Spřáhli se proti němu, že ho usmrtí... Řekli si mezi sebou: 

"Tedy teď, zabijme ho." (Gn 37,18-20) 

Obrat "spřáhli se proti němu, že ho zabijí" se může 

překládat jako: "Viděli v něm někoho, který kvůli svému 

předchozímu jednání musí zemřít. ,,47 Nemohli již v Josefovi 

vidět bratra, který patří k celistvosti rodiny. Zničil pokoj 

v rodině. 48 Josef se pro ně stal protivníkem, který tou 

nej vyšší měrou ohrožuj e nej světěj ší a nej ušlechtilej ší zájmy. 

Obávali se, že to Josef dovede tak daleko, že na ně zbyde již 

jen smrt. Podle jejich posouzení věci bylo ve hře jejich 

přežití jako svobodných synů svých otců. Jej ich rozhodnutí 

provést vraždu pro ně bylo aktem "sebeobrany", kdy se jim 

zdálo, že je jejich čin dovolen. 49 

Ať už se motivy bratrů vysvětlují nebo posuzují jakkoli, 

byli rozhodnuti k poslednímu tím, že řekli: "Zabijme ho". 

Sloveso "zabít"(hebrejsky :haraq) označuje "zničení života 

46 Westermann,Die Josef- Erzahlung,str.33,34 
47 Braumer H. cit.dílo(1990) str.33 
48 Westermann, Die Josef- Erzahlung, str.37,38 
49 Braumer H., cit.dílo (1990), str.33 
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prostřednictvim smrticiho nástroje". Tělo svého bratra chtěli 

hodit do cisterny. Cisterny byly velké lahvovité diry v zemi. 

Sloužily k uchováváni zimni vody pro léto. 50 Bylo snadné nechat 

v takových zemnich děrách zmi zet člověka (srov. Jer 38,6).51 

Bratři věřili, že timto způsobem "mohou se snilkem zničit i 

jeho sny". 

Okamžité Josefovo zavražděni zmařil nejstarši z bratrů, 

Rúben. Patrně byl u ostatnich bratrů jen přechodně. Po svém 

zásahu pravděpodobně opět odtáhl se svým stádem do jiné 

oblasti. Každopádně nevěděl o pozdějšim prodeji Josefa (srov. 

37,29 a násl.) .52 

Rúben měl úmysl Josefa zachránit a vrátit ho zpět jeho 

otci. Jen on, nejstarši z bratrů, myslel na otce. Současně si, 

ale Rúben byl vědom svého postaveni jako nej staršiho. "Když 

v rodině za času otce od něj byly odloučeny skupiny nebo části 

rodiny, nejstarši vždy, pokud to bylo nutné, převzal roli 

otce; za tento omezený čas měl odpovědnost." Při návratu 

bratrů bez Josefa by otec směřoval své otázky na Rúbena a tim 

by ho, nejstaršiho, povolal k odpovědnosti. Tak se Rúben při 

jednáni v otcově nepřitomnosti cele soustředil na odpověď, 

kterou bude muset otci dát, až jim bude při svém návratu 

tázán. 53 Rúben vpadnul nenávisti a žárlivosti zaslepeným 

bratrům do řeči. Prohlásil: "Nesmíme mu vzít život ... 

Neprolévejte krev! Hoďte ho do té cisterny tam ve stepi, ale 

ruku na něj nevkládejte!" (Gn 37,21-22) Poté bratři strhli 

Josefovi s těla nenáviděnou suknici s rukávy a hodili Josefa 

do cisterny. Poznámka, že cisterna leži ve stepi, to znamená 

na okraj i plodných pastvin, znamená, že je od lidi daleko 

vzdálená, že Josefovo voláni o pomoc nebylo možné slyšet. 95 

Také každý pokus o samoosvobozeni byl vyloučen. Cisterny měly 

tak malé otvory, že někdo, kdo byl uvnitř uvězněn, nemohl 

50 Tamtéž, str. 33 
51 Westermann,Genesis/3,str.32,33 
52 Podle Braumer H., cit.dílo (1990) str.34 
53 Westermann,Die Josef- Erzahlung,str.40 
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z díry na vodu vyjít bez pomoci. Bratři poslechli Rúbena. 

Uznali autoritu nejstaršího. 54 Rúben sám chápal svoji autoritu 

jako propůjčenou. Byl si vědom, že ji musí předat zpět otci v 

okamžiku, kdy ten od něj bude žádat skládání účtŮ. 55 

3.2.1 Prodej Josefa: 37,25-30 

Josef byl uvězněn v prázdné díře na vodu. Ještě po letech 

si bratři vzpomenuli na strach a na stížnosti Josefovy: 

"Viděli jsme jeho tíseň, když nás prosil, ale nevyslyšeli jsme 

ho" (Gn. 42,21). Žádn~ soucit jim nepohnul srdcem. Uzavřeli se 

proti utrpení oběti. 56 Mlčky si sedli k jídlu. Napnutě se 

dívali do dálky. Formulace "Pozvedli oči" nikdy nepopisuje 

náhodn~ pohled. Jejich záměr neponechal bratry v klidu. Dívali 

se ve směru jámy a na horizontu přitom uviděli blížící se 

karavanu. Karavany byly rozpoznatelné zdaleka. Mohlo, ale 

trvat takové dvě až tři hodiny, než byly na místě. 57 Rúben již 

u bratrů nebyl. Svůj plán zachránit Josefa bratrům nesdělil. 

Co maj í dělat? Jednoduše nechat Josefa ve studni neznamenalo 

nic jiného, než ho odpravit. Juda přerušil mlčení. Navrhnul, 

aby Josefa prodali majitelům karavany, a udal pro to dva 

důvody. Ten první oděl do otázky: "Co z toho máme za užitek, 

když svého bratra odpravime a jeho krev zataj ime? " (Gn 37,26) 

Juda varoval bratry před proléváním krve. "Krvavé provinění je 

něco zcela neospravedlnitelného, krev se nedá skr~t". Žalobné 

volání proli té krve neumlkne. "I zataj ená krev může křičet." 

Lidé mohou zahrabat tělo. Žalující křik krve zavražděného, ale 

54 Podle Braumer H.cit.dílo (1990),str.34 
55 Westermann,Die Josef- Erzahlung,str.40 
56 Westermann,Genesis/3,str.33 
57 Podle Braumer H.,cit.dílo (1990), str.35 
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dosáhne k trůnu Božímu. Vražda je provinění křičící k nebesům 

a "prolitá krev se nedá zakopat."58 

V hloubi svého zoufalství volá Jób: "Ó země, mou krev 

nepřikrývej, a můj bolestný křik ať nenalezne klidu" (Jb 

16,18). 

Druhý důvod, kterým Juda varuje bratry před vraždou, zní: 

"Je to přece náš bratr, je to naše tělo." (Gn 37,27) Třikrát 

řekl Juda: "Je to přece náš ... " (srov. verš 26). Juda varuj e své 

bratry před "proviněním bratrovraždou".59 Poukazuje na bratrský 

vztah. Pro něj zůstal Josef bratrem i přes zničení pokoje 

v rodině. Prolitá krev musí být pomstěna příbuznými 

zavražděného (srov. 2S 14,7). Chybí-li takové příbuzenstvo, 

protože všichni, jako tomu 

bratrovraždě spolupracovali, 

jako mstitel ještě Bůh. 6o O 

bylo u Josefových bratrů, při 

přichází jako u Ábela v potaz 

bratrech se říká: Slyšeli ho. 

V hebrejštině (hebr.:schama) může slovo "slyšet" zahrnovat 

přitakání posluchače. 61 Tak to znamená zde: "Bratři s tím byli 

srozuměni". 

Všichni bratři došli společně k závěru, že Josefa prodají. 

Takové rozhodnutí jim však nepříslušelo. Podle zákona později 

zakotveného v Knize smlouvy (srov. Ex 21,7) bylo dovoleno 

nanejvýš otci, aby prodal dítě jako otroka. 62 

Zaměňování jmen je možné vysvětlit v případě nákupčích 

Josefa takto: "Izmaelci" nejsou ve Starém zákoně názvem 

žádného národa, "vyskytují se dvě osoby, ale žádný národ 

tohoto jména". Izmaelci jsou především potomci Izmaela, syna, 

kterého Abrahamovi porodila Hagar (Gn 16,3-16). Jako Izmaelité 

byly však také docela obecně označovány "pouštní kmeny" .112 

K nim patřili Medanci, potomci Medána, syna, kterého 

58Ka in také po bratrovraždě na Ábelovi zahladil všechny stopy. Na otázku 
Boha: "Kde je tvůj bratr?" lhal Bohu drze do očí: "Mám toho pastýře 
hlídat?" Poté slyšel z Božích óst: "Slyš, krev tvého bratra volá ze země 
vzhůru ke mně" (Gn 4,10). 
59 Westermann,Genesis I/3,str.33 
60 Podle Braummer H.,cit.dílo (1990), str.36 
61 Westermann,Die Josef- Erzahlung,str.41 
62 Podle BraummerH.,cit. dílo (1990) str.36 
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Abrahamovi porodila Ketúra (Gn 25,2). Po vítězství nad Medanci 

si Gedeón vyžádal ukořistěné zlato. V této souvislosti se 

říká: "Medanci by totiž nosili zlaté kroužky, protože to byli 

Izmaelci" (Sd 8,24). Medanci byli součástí Izmaelců. 

Vyjednaná kupní cena činila dvacet šekelů. Sloveso, které 

je základem slova šekel, znamená "vážit, mít hmotnost, 

převážit". Šekel proto není stříbrná mince, nýbrž "normovaná 

váha, která je určena babylónským kursem". Průměrná cena za 

jednoho otroka byla 30 šekelů (Ex 21,32). 

Obchodníci z karavany vzali Josefa do Egypta (Gn 37,28). 

Nikde není žádný odkaz na to, že okolo táhnoucí Medanci byli 

obchodníci s otroky. Bratři se mohli domnívat, že si tohoto 

Josefa nechají jako otroka. Pozdější reakce bratrů ukazuje, že 

s dalším prodejem Josefa nepočítali. 63 

Obchodním zbožím karavany byl tragant, gumovitý výměšek 

z kůry větévek kozince; mastix, to znamená pistáciová 

pryskyřice, a pryskyřici ladanum. Tyto tři produkty jsou 

jmenovány i v egyptských textech. Sloužily medicínským a 

kosmetickým účelům a v Egyptě se používaly především při 

balzamování. 64 V Egyptě byly ceněny a žádány a patřily také 

k dárkům, které s sebou měli bratři vzít do Egypta (Gn 43,11). 

Teprve po Josefově prodej i přišel Rúben zpět k bratrům. 

Medanci již nebyli vidět. Našel cisternu prázdnou. Když Rúben 

viděl, že je jeho v tajnosti držená záchranná akce zmařena, 

byl úděsem bez sebe a roztrhl si šaty stejně jako truchlící. 

Viděl, že se stalo něco hrozného. 

Natržení okraj e šatů bylo obrazným vyj ádřením smutku. 120 

Roztržení šatu je starý smuteční zvyk. Také Jób a jeho tři 

přátelé "roztrhli" své šaty (Jb 1,20; 2,12). K Rúbenovu 

zděšení a smutku přistoupilo zoufalství: "Chlapec zde již 

neni, kam mám jit?" (Gn 37,30) Rúbenova otázka je vyjádřením 

strachu: "Musím teď být uvržen do žaláře?" a zoufalství: 

63 Tamtéž. str. 37 
64 Westerman, Genesis/3,str.33 
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"Nebudu mít žádné místo, kde budu mít klid, kde budu moci 

otevřít oči, cel~ svět se mi bude vyh~bat." 

Rúben začal s Josefovou záchranou, aniž by ji mohl 

dokončit. Podezření, že odstranil Josefa, padá nejprve na něj, 

na prvorozeného. Měl v otcově nepřítomnosti odpovědnost. Rúben 

myslí na to, že to je on, kdo musí dát otci odpověď. Rúbenův 

úděs a jeho silná rekce na obrovsk~ zločin ukazuj e nej en na 

soucit s Josefem, kter~ měl j ako prvorozen~. Rúben měl úmysl 

Josefa zachránit. "Tíseň" bratra (Gn 42,21) ho zjevně 

nenechala nedotčen~m. 65 

3.2.2 Zakryti činu: 37,31-36 

Poté, co bratři provedli odstranění Josefa, dělali 

všechno, aby svůj zločin zakryli. Suknici s rukávy, kterou si 

ponechali, namočili do krve zabitého kozla a poslali ji otci. 

Formulace "poslali suknici s rukávy"{Gn 37,32) značí, že 

nechtěli b~t poznáni jako odesílatelé. "Jákob se ani nemá 

dozvědět, že suknice pochází od nich a že k nim Josef 

dorazil. "126 Aby zahladili všechny stopy, nechali bratři v krvi 

namočenou suknici Josefovu donest něk~ jin~m nejprve do 

j in~ch domů, až konečně byla doručena otci. 127 Nepřímá cesta 

suknice se skvrnami od krve byl zastírací manévr. Jákob se měl 

sám přesvědčit o skutečnosti neštěstí. Bratři chtěli svůj čin 

"zacloni t" . 66 

Poněvadž suknice byla každému v okolí domu Jákobova známa, 

otec se nepodivoval nad tím, že mu ji donesli. 

Když Jákob držel suknici se skvrnami od krve ve sv~ch 

rukou, dospěl s bratry k zam~šlenému závěru. Jeho reakce je 

obsažena ve třech krátk~ch rozechvěl~ch větách: 

65 Braumer H., cit.dílo(1990), str.38 
66 Braumer H.cit. dílo(1990), str.39 
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"To je suknice s rukávy mého syna! Divoké zviře ho 

sežralo. Roztrhán, ano, roztrhán je Josef."(Gn 37,33) 

Jákob zíral na krvavý oděv a vyrazil tři zděšené výkřiky. 

Konec těch tří výkřiků zoufalství bylo jméno jím nadevše 

milovaného syna Josefa. "Jeho Josef, jeho Josef je rozsápán 

šelmami. ,,67 

Nato Jákob truchlil po Josefovi jako po· mrtvém. Roztrhl 

své šaty a ovinul si pytel okolo beder. Pytel jsou nejstarší 

beduínské šaty, "znamení nekultury pouští a nejhlubšího 

starověku". Pytel zůstal u Izraelitů smutečními šaty a šaty 

pro pokání (IKr 20,31 a násl.; Iz 20,2), kterými se těsně 

obtočila bedra. Pytel se nosil přímo na těle a sahal až do 

oblasti kolen. Při každém pohybu byl příčinou nepříjemného 

tření. Měl truchlícímu také tehdy, kdyby už chtěl být šťasný, 

neodbytně připomenout, že "nemá žádné právo na to, aby byl 

šťastný. Pytel měl Jákoba při každém příchodu radosti 

napomenout, že Josefa již tu více není. 

Mezitím se všichni shromáždili v domě Jákobově, aby ho 

těšili: Všichni jeho synové a dcery se vydali na cestu, aby ho 

těšili. On se, ale nechtěl nechat utěšit a řikal: "Ne, ve 

smutku sestoupim do řiše mrtvých ke svému synu." Tak ho otec 

oplakával. (Gn 37,35) 

Vyskytují se zde nejen všichni Jákobovi synové, ale i jeho 

dcery. Jménem jez Jákobových dcer známa jen Dína (Gn. 34.). 

Při odcestování Jákoba a jeho rodiny se ale říká: "Přivedl do 

Egypta všechno své potomstvo, své syny a vnuky ,své dcery a 

vnučky." (Gn 46,7). Poněvadž v příbězích otců šlo 

pravděpodobně o kmeny a jejich představitele, byly dcery 

jmenovány jen výjimečně. Z dcer Jákobových 

známa jedině Serach, dcera Ašerova (Gn 46,17; 

synů je jménem 

1Chr 7,30). To 

ale neznamená, že se Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi kromě synů 

nenarodily i dcery. 68 K tomu přistupuj e ještě to, že právě ve 

67 Westermann,GensisI/3,str.36 
68 Podle Braumer H.,cit.dílo(1990), str.40 
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starém čase bylo obvyklé naz~vat i snachy "dcerami" (Rt 1,11 a 

násl.; 2,2.8). Pravděpodobně se kolem Jákoba shromáždila celá 

velká rodina s jedin~ cílem těšit ho. 

Slovo "těšit" je příbuzné s arabsk~ slovesem, které 

znamená tolik co "prudce d~chat". Tak prvním krokem těšení 

není ósilí změnit osud, ale "solidarita s bolestí". Taková 

solidari ta s bolestí byla v domě Jákobově. Všichni byli zde! 

Cílem těšení je "pomáhající znovunastolující zákrok". Jákobovi 

synové a dcery chtěli dosáhnout toho, aby jejich otec ukončil 

smuteční rituály a opět se plně přivrátil k životu. Jej ich 

cílem bylo postavit otci most, aby za sebou nechal stranu 

řeky, na které se nacházel v nebezpečí, že klesne do smutku. 

Nasadili vše pro to, aby ho doprovodili na druhou stranu řeky, 

na které může navzdory Josefově smrti začít nov~ život. 

V upomínku na tento obraz se v G6lanu jeden most, kter~ vede 

přes Jordán, jmenuj e "Most Jákobov~ch dcer". 140* 

Jákob ale odmítl i j en pokusit se o to, aby překročil 

řeku. Jákobovy děti měly zažít, že žádn~ člověk nemá v moci 

utěšit druhého. Utěšovatelé mohou jen b~t truchlícímu nablízku 

a jmenovat mu "důvody ótěchy". Nemohou ale dosáhnout toho, aby 

bolestí ubit~ přijal toto utěšování za vlastní. Všem, kdo 

chtěli Jákoba utěšovat - také dcerám, které nemohly nic vědět 

o zločinu sv~ch bratrů odporoval Jákob sv~m vědom~m a 

nezměniteln~m odporem : "Ve smutku sestoupim za synem do 

podsvětí". (Gn 37,35) Jákob byl rozhodnut truchlit až do své 

smrti. Utěšil by se teprve tehdy, až by ho smrt znovu spojila 

s Josefem. 69 Setrváním ve smutku chce zůstat spoj en~ se sv~ 

* "Most Jákobových dcer" leží na místě, kde stará spoj ovací stezka od 
Středozemního moře do Sýrie (via maris) kříží horní Jordán. Když se 
přichází od jezera Genezaret, leží "Most Jákobových dcer" na cestě, kťerá 
stoupá od dnešního Mishmar Ha Yarden ke Golanským výšinám a přetíná Jordán. 
Podle arabské tradice zde byl za časů otců brod, přes který Jákob táhl zpět 
do země svých otců. Několik kilometrů jižně - v blízkosti dnešní Rosh Pina 

leží sídliště s araským jménem Amiad Jib Yussef, v překladu: Hrob 
Josefův. Zde měl podle arabské tradice být Josef hozen svými bratry do 
cisterny a později prodán. Jákob se podle této tradice zdržoval u starého 
brodu přes Jordán, kde se ho pokoušely těšit jeho dcery. H. Braumer. S.41 
69 Westermann, Genesis 1/3, str. 36 
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synem. Nechce zpět do pokoje, do zdraví. 70 Své úmrtí Jákob 

označuje jako 

sche'ol) . 

"sestoupení do říše mrtvých" (hebrejsky: 

Podsvětí, Šeól, znamená tolik co "klesání, hloubka".144 Je 

to místo, "kam je vyžádáno všechno nadzemské".145 Hebrejské 

uvědomění si jazyka dalo toto sloveso do spoj ení se slovesem 

"vyžádat" (hebrejsky: scha'al). Je to místo, kam budou lidé 

"vyžádáni" poté, co zemřeli. ~íše mrtvých přijímá všechny lidi 

po jej ich smrti. Podle starozákonního svědectví Šeól otevírá 

svůj jícen, aby pohltil všechny lidi. V Šeólu má všechno 

konec, i sama chvála jména Božího. Šeól není nikdy ve Starém 

zákoně představován jako peklo. 

Jákob věřil, že se musí utrápit až do svého hrobu. 

Dřívější židovští vykladači spisů proto přijali výklad, že 

Jákob nosil pytel jako smuteční oděv celých 22 let, dokud 

znovu neuviděl svého syna Josefa. 

Tak oplakával otec Josefa(Gn 37,30). Jákob plakal pro 

svého syna. Formulace "někoho oplakávat nebo pro někoho 

plakat" znamená "někoho jakoby odplakat ,,150 Slzy jsou 

překonání nevysvětlitelného utrpení. Když Chizkijáš na loži 

nemocných obdržel od Izajáše oznámení o blízké smrti, "plakal 

velké slzy" (2Kr 20,3; Iz 38,3).71 

Ježíš se při pohledu na město Jeruzalém rozplakal, protože 

v něm viděli svého nepřítele, kam jim přece chtěl přinést 

jediný trvalý pokoj (Lk 19,41). 

Na křížové cestě, cestě, která vedla Ježíše na Golgotu, 

plakaly jeruzalémské ženy. Příčinou jejich pláče bylo 

nahlédnutí nezměnitelnosti Ježíšovy cesty smrti. "Plakaly, 

protože nechápaly, jak Bůh mohl dopustit, co nyní na Ježíšovi 

viděly. ,,72 

Jákobův smutek ukazuj e, že bratři sice mohli odstranit 

upřednostňovaného bratra, ne ale lásku otce k jeho synu. 

70 Westermann, Die Josef Erzahlung , str. 43 
71 BraumerH. Cit.dílo (1990), str.42 
72 Tamtéž, str. 43 
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"Pokoj v rodině zůstal porušen. ,,73 Bratři nic nezískali. "To, 

oč jim šlo, zpět nedostali.,,74 

Poslední větou přechází vypravěč na egyptské jeviště. 

Josef "nebyl zničen a nezemřel" jako tisíc jiných otroků 

v cizině. Je to právě obávaný Josefův vzestup, který oklikou 

povede k uzdravení rozbité rodiny.75 

Medanšti ale prodali Josefa do Egypta Potifarovi, komořimu 

faraonovu, veliteli tělesné stráže (Gn 37,36). 

3.3 Josef v Egyptě 39,1-41,57 

Příběh navazuje na kap. 37. Je tu líčen smutný úděl 

Josefův v Egyptě (srov. Gn 12,11nn 1z 51,9) Stal se otrokem, 

věcí kterou lze prodávat a kupovat. 

Jméno Potífar je zkratka jména Potífera a znamená: "ten, 

kterému "bůh" dal Ra" .158 Jméno se v Josefově příběhu vyskytuje 

ještě jednou. Asenat, která je faraonem dána Josefovi za ženu, 

je dcera Potífery, kněze zÓnu ( Gn 41,45) .76 

Prvním Potífarovým titulem je "faraonův komoří" . Slovo 

překládané jako "komoří" (hebrej sky: saris) lze přeložit jako 

eunuch, ale obecně také dvorský úředník. 77 Potífar by mohl být 

eunuch. Skutečnost, že byl ženat (Gn 39, 7) , s tím není 

v rozporu. 

Ve Starém zákoně jsou zmíněni rovněž eunuši, kteří měli i 

jiné úkoly než dohlížet na vládcův harém. Mezi velmoži 

babylonského krále byl "velký eunuch" ("vrchní komoří", Menge) 

Samgar-nebú (Jer 39,3.13) . 78 Na dvoře Nebúkadnesara, krále 

babylonského (605 - 562 př. Kr. ) , byl 

73 Westermann, Genesis 1/3, str.37 
74 Westermann, Die Josef- Erzahlung, str.43 
75 Westermann, Genesis 1/3,str.38. 
76 BraumerH., cit. dílo (1990), str.43 
77 Westermann,Genesis I/3,str.57 
78 Podle Braumer H., cit .dílo (1990),str.44 
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komoří") Ašpenaz (Dan 1,3). Potífar byl klidně eunuchem a 

současně vysokým dvorským úředníkem. Ve srovnatelné pozici byl 

každý ministr na dvoře kandaky (Sk 8,27). 790značení "eunuch" 

však charakterizuje člověka podle jeho vykleštění. 

Starý semitský zvyk držet si u dvora eunuchy se 

napodoboval i v královském období Izraele. Ve sdělení práv 

krále říká Samuel lidu, že musí odevzdávat desátky eunuchům 

("dvořanům", Menge) a úředníkům krále (1Sam 8,15). 

Jóšafat, král Izraele, nechal Míkajáše, syna Jimlova, 

vyzvednout eunuchem ("komořím" , Menge) (1Kr 22,9). Dva 

eunuchové ("komoří ", Menge) vystrčili Jezábel z okna jej ího 

paláce (2Kr 9,32 a násl.) Eunuši ("komorníci", Menge) byli 

také na dvoře Jójakína, krále judského (2Kr 24,12). 

Na eunuchovi královny "kandaky", který přešel k Ježíši a 

byl pokřtěn, se naplnila prorocká slova: "Kleštěncům, kteří 

dbaj í na mé dny odpočinku a volí to, co si přej i, kteří se 

pevně drží mé smlouvy, dám ve svém domě a na svých hradbách 

památník s jménem lepším než synům a dcerám. Proti překladu 

titulu "eunuch faraonův" se uvádí, že se mezi četnými tituly a 

označeními, které se vyskytují v popisech faraonova dvora, 

nenachází výraz, který by mohl být přeložen jako eunuch 

(hebrejsky: saris). Na faraonských dvorech Hyksósů vládla 

typická směs asijských a egyptských zvyků a mravů. Eunuchové 

měli na orientálních knížecích dvorech za úkol dohlížet na 

často velmi rozsáhlé harémy (Est 2,14). 

Podobně jako každý králův eunuch, "který měl vrchní velení 

nad bojovníky" (2Kr 25,19), zastával Potífar jako eunuch 

vysoký úřad na faraonově dvoře v období Hyksósů. Byl 

"velitelem tělesné stráže". Titul "velitel tělesné stráže" 

(hebrejsky: sar chatabachim) znamená doslovně: "velitel 

79 Kandaka je titul pro ženu na panovnickém trůnu. Etiopská regentka měla, 
jak to tehdy bylo běžné, eunucha za pOkladníka. 169 
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řezníků" , "velitel popravčích". Potífarovi bylo j ako veliteli 

tělesné stráže podřízeno také státní vězení. 80 

3.3.1 Pokus o svedeni: 39,6-12 

Josef se v domě svého pána Potí fara dopracoval ke cti a 

k vážnosti (Gn 39,1-6). "Paní domu" v užším smyslu ale byla 

Potífarova žena. 

Žena v egyptských vysokých kruzích je nej en paní domu, 

nýbrž i mužovou společnicí. Chodí se svým manželem na lov a 

účastní se slavnostních hostin. Při společenských událostech 

sedí ženy a muži vedle sebe v pestré řadě. K náboženským 

oslavám může žena sama přinášet oběti. 

Vztah mezi mužem a jeho manželkou je ve všech tisíciletích 

egyptských dějin představován jako srdečný a vřelý. Stojí 

vedle sebe nebo spolu sedí na širokém křesle. Žena přitom 

ovíj í paži kolem mužova krku nebo klade ruku na jeho rameno. 

Na jiném vyobrazení je vidět, jak ruce manželů spočívají 

v sobě. Nápisy Staré říše (2040 1785 př. Kr.) po smrtně 

oslavují manželky, že byly svými manželi ctěny, a stará Kniha 

moudrosti vezíra Ptahotepa (kolem 2600 př. Kr.) prohlašuje za 

moudrého toho, "kdo si založí dům a má rád svoji ženu". 

Svědectvím samostatnosti a svobodného postavení ženy je 

jej í oblečení. Ve starém Egyptě ženy nosily úzkou košili na 

ramínka, která sahala až ke kotníkům, ale postavu sotva 

zahalovala a hruď nechávala zcela nebo přinejmenším zčásti 

odhalenou 

Když pohled na krásného mladíka v Egypťance vzbudil zcela 

určité tělesné pudy, tak svoji žádostivost hned uspokojila. 8iNé 

na darmo se v Ptahotepově knize moudrosti říká: "Chceš-li 

uchovat přátelství v domě, do kterého máš přístup jako pán 

80Podle Braumer H., cit.dílo (1990), str. 45, 46. 
81 Podle Braumer H., cit dílo (1990),str.78 
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nebo jako bratr nebo jako přítel, ať již vstoupíš na jakékoliv 

místo, chraň se přiblížit se ženám. Místo, kde jsou, není 

dobré. Tisíc lidí kvůli nim doj de do zkázy: člověk je učiněn 

bláznem jej ich údy hladkými jako sklo, a již tehdy se staly 

Hersinými kameny. Troška, málo, co se rovná snu, a na konci 

stojí smrt." Takzvan~ Hersin kámenB2 platil v Egyptě jako 

znamení podvodu. 

Na tomto podkladě je třeba rozumět jednání Potífarovy 

ženy. U ní k tomu přistupuje, 

vykleštěn~ tedy eunuch. B3 

že Potífar, její muž byl 

Josef byl, tak jak bylo řečeno i o jeho matce Ráchel (Ge 

29,17), krásné postavy a krásného vzhledu. K jeho kráse 

patřila i jeho zdatnost a jeho úspěch, které přitahovaly obdiv 

všech. "B4 Žena vidí Josefa, z jejího pohledu vyroste 

žádostivost. Její žádostivost se stupňuje k požádání. Žena 

řekla: "Spi se mnou !" Bez okolků žena říká, co od Josefa 

chce: "Spi se mnou" (takto doslovně). Josefova odpověď bylo 

rozhodné Ne, on to ale odmitl. Sloveso odmítnout, "odepřít" 

(hebrej sky: me' en) j e v~razem "rozhodnutého nechtění". Josef 

neříká jednoduše: "Já nechci", n~brž tvrdě a bez obalu: "To 

vůbec nepřichází v úvahu", "to se tedy vůbec nestane." 

Odůvodnění jeho neotřesitelné odpovědi je dvojí: "Pokud mě 

tu můj pán má ,nestará se o nic ,co je v domě ;, svěřil mi 

všechno co má. V tomto domě neni nikdo vyšši než já. Nevyňal 

mé správy nic jen tebe, protože jsi jeho manželka. Jak bych se 

mohl dopustit takové špatnosti a prohřešit se proti Bohu?" 

Josef naz~vá soulož s ní kterou požaduje Potífarova žena, 

vinou proti svému pánu, jež mu věří, a hříchem před Bohem. B5 

82 Hersé byla dcera krále Kekropa, do které se zamiloval Hermes. Když se 
bůh vydal do paláce, potkal nejprve Hersinu sestru Aglauru (1. p. Aglauros) 
a prosil ji, aby se za něj přimluvila. Svou ochotu si podmínila množstvím 
zlata, slíbila mu pomoc a poslala ho pryč. Později mu dokonce chtěla, zcela 
naplněná závistí, zabránit, aby vstoupil do paláce. Za trest byla proměněna 
v kámen s ošklivými skvrnami. Hersé pak svému milenci porodila Kefala 
(blíže Ovidius, Proměny II 708 - 832 - ffAglauros") 

83 BraummerH., cit.dílo (1990), str.79 
84 Westermann.GenesísI/3,S.60 
85 BraummerH., cit.dílo (1990), str.79 
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Potí far stanovil Josefovi jen jednu hranici. Josef může 

disponovat vším, jen ne paní domu. Ženin požadavek v sobě pro 

Josefa zahrnoval rozhodnutí proti Potífarovi. On byl ale 

rozhodnut nedopustit se porušení důvěry. Byl-li by Josef 

podvedl svého pána s jeho ženou, pak by byl zpochybnil 

Potífarovu vládu. Byl by ho zradil a sebe samého by byl zcela 

vydal do rukou ženy. "Na to řekl Josef ne. Respektuje hranici, 

protože za ní vidí přízeň svého pána, přízeň, kterou nalezl 

v jeho očích. ,,86 

Pro Josefa je manželství neporušitelné. V později sepsaném 

zákoně se cizoložství zakáže jako j eden z nej těžších přečinů 

(Ex 20,14; Le 18,20; De 22;22). Kdo se dopustí cizoložství, to 

znamená že udržuje pohlavní styk s vdanou či s ženatým, hřeší 

proti Bohu. 

V obrazné řeči židovského v9kladu se sloveso "hřešit" 

převádí jako: "Něco vyjmout z okruhu, do kterého to patří, 

zejména ale: brát hořící uhlí z ohně." Oheň je přitom obrazem 

pro vztah k Bohu, uhlí znázorňuj e lidi se všemi jej ich údy, 

které bez v9jimky patří Bohu. Kde se člověk se vším, co je a 

co má, nepřenechá Božímu ohni, hřeší. Přirovnává se k uhlí, 

které je vyjmuté z ohně a zhasíná. "Pokud něco nepřipadne 

. tomuto ohni, ztmavne to, zkazí se to." Je-li například jako u 

Potífarovy ženy žádostivost oddělena od vazby na Boha, "stane 

se nelidskou", to znamená, stane se z ní čistě požadavkem 

kreatury. "Co je odňato žáru Božského, propadá žáru vášně".87 

Přes rozhodnou Josefovu odpověď a jeho dvoj í zdůvodnění 

Potífarova žena vytrvala ve svém požadování. Neupustila od 

svého úmyslu. Denně znovu útočila. Josef setrval při svém 

odmítnutí. A třeba, že se Josefovi nabizela den co den 

nevyhověl ji ,aby k ni ulehl a byl sni. Nakonec Potífarova 

86 Westermann,Die Josef- Erzahlung, str.49 
87 Braummer H.cit.dílo (1990) str.80 
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žena sáhla k činu. Poněvadž Josef nemohl pozdvihnout ruku 

proti paní domu, nezbyla mu jiná volba než úprk. 88 

Josefův útěk byl ale zároveň "úprkem před pokušením". 

"Utekl, aby nepodlehl pokušení. "Při pokušení k cizoložství 

"není nic nutněj šího než spěšný úprk". 371 Korintským dává Petr 

radu: "Varujte se smilstva !" a zdůvodňuje tuto výzvu slovy: 

"Žádný jiný hřích, zůstává vně jeho těla, necudný ale hřeší 

proti svému tělu." Tělo je "chrámem Ducha svatého který ve 

vás přebývá a jejž máte od Boha? Nepatříte sami sobě!" (1Kor 

6,18.19) . 

Žena Potífarova zkusila všechno, aby Josefa svedla. Jejím 

cílem bylo dovést Josefa k tomu, aby se vydal všanc. 

Josef byl jako představený domácnosti závislý na 

Potífarovi. Byl nesvobodný a byl muž. Josef přestál pokušení. 

Nepřekročil hranice stanovené mu jeho pánem. Zdržela ho od 

toho věrnost jeho pánu. Pro Josefa existovaly dostatečně 

rozumné důvody, které mluvily pro to, aby nezneužil Potífarovu 

důvěru a nevydal se do rukou ženy; avšak vnímavěji než rozum 

reagovala jeho víra. Josef věděl, že je vázán na Boha. "Rozum 

může být vyvrácen rozumnými důvody", víra ale má základy 

v Boží vůli stvořitele a v Božích nezrušitelných příkazech. 89 

3.3.2 Moudrý rozsudek: 39,13-20 

Když žena vidí Josefem zanechané šaty, přemění se jej í 

neuspokojená vášeň v nenávist. Je nyní rozhodnuta Josefa všemi 

prostředky zničit. Zanechaný oděv je pro ni ví tanou indicií. 

Stává se pro ni viditelným důkazem, neboť jak by přišla 

k Josefovým šatům, kdyby je tu nebyl zanechal!9o 

88 Westermann,Genesis.I/3S.63 
89 Braummer H., cit dílo (1990), str.8l 
90 Tamtéž, str. 82 
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Prvním krokem v jejím zchytralém plánu je, že ze 

služebnictva v domě učiní svědky. Poněvadž nikdo nemohl nic 

vidět ani slyšet, prohlásila se za solidární s domácími 'lidmi. 

"Postavila se na stranu služebnictva", spoj ila se s nimi, a 

sice proti představenému domácnosti a proti domácímu pánu. 91 

"Hleďte, přivedli nám Habreje, a on se bude u nás miliskovat!" 

Slovo "přivedli nám" obviňuje skrytě Potífara, pána domu. 

Cílené označení Josefa jako hebrejského muže je apelem na 

závist, jakož i na nenávist egyptských lidí v domě k cizinci. 

"Používá tak trochu antisemitismus." Pak obžaluje Josefa, že 

se sní chtěl "miliskovat". Sloveso, které je na tomto místě 

přeložené jako "miliskovat" (hebrej sky: zachak) znamená tolik 

co "eroticky si pohrávat" Josef, prohlašuj e, že se k ní 

přiblížil tak, že byly nade vší pochybnost rozpoznatelné jeho 

sexuální úmysly. Aby dokázala svoji vlastní nevinu, pokouší se 

jim namluvit, že křičela. Křik znásilněním ohrožené ženy je 

také v později sepsaném předpise Starého zákona (Dt 22,24.27) 

znamením toho,že se bránila. 92 Žena, která se bránila, platí 

za nevinnou. Potífarova žena poukazuje na svůj důkaz, Josefův 

oděv, a dělá, jako kdyby jej í křik donutil Josefa uprchnout. 

K tomu všemu služebnictvo mlčí. Stali se němými svědky. 

Druhým krokem je, že se připraví na návrat pána domu. 

Dělá, jako by na místě činu nebyla nic změnila. Zůstává ležet 

na své posteli, Josefův oděv vedle sebe. Svému muži vypráví 

stejnou povídku, na kterou již udělala generální zkoušku před 

domácím personálem. Vypráví jen s nepatrnými rozdíly.93 Přitom 

svého muže přímo obžaluj e: "Ty j si ho přivedl" a dává mu tím 

podíl na vině. Ještě jednou poukazuje na šaty, které "může 

předložit jako reálný důkaz". Její muž "má nejen slyšet, on má 

i vidět". Šaty vedle ní mají dokázat, že Josef přišel docela 

blízko k ní. 94 

91 Westermann,Die Josef- Erzahlung ,str.51 

93 Westermann , GenesisI/3, str. 64 
94 Westermann, Die Josef Erzahlung, str. 52 
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Potífarově ženě byl každý prostředek vhod, pokud sloužil 

k tomu, aby Josefovi nactiutrhala. Nactiutrhač je v řeči 

Starého zákona člověk se "zlým jazykem" "Být hostem ve svatém 

stánku a bydlet na hoře Pána" smí jen ten, kdo druhé 

"neprodrbává" jazykem (hebrejsky: ragal) a svému bližnímu 

nepřivodí zlo (Ž 15,1.3). Nactiutrhání je zlá pomluva, dojde 

k ní tehdy, když "zlý jazyk" (hebrej sky:· 1 eschon hara') 

informuj e o nedostatcích na charakteru a na způsobu jednání 

někoho jiného. Nactiutrhač, "člověk jazyka", používá jazyka 

jako smrtícího šípu. "Smrtonosným šípem je jejich jazyk, 

klamem jsou slova jejich úst; člověk přátelsky hovoří se svým 

bližním, ale v srdci mu chystá past" (Jer 9,7). Překonává 

všechny ostatní druhy zbraní, které usmrcuj í jen na blízko. 

Jazyk může usmrtit stejně jako ruka. "Smrt i život jsou v moci 

jazyka" (Př 18,21). Podle židovského zákona se trestají nejen 

ti, kdo rozšiřují "zlé řeči", nýbrž také ti, kteří jim 

naslouchají a mlčí k nim. Oba mají být hozeni psům. Posuzováno 

pod tímto úhlem pohledu, nactiutrháním se provinila nejen 

Potífarova žena, nýbrž také její služebnictvo, které ke všemu 

mlčelo. Stej ně i Potífar byl v nebezpečí, že se stane nej en 

obětí, nýbrž i účastníkem pro Josefa smrtonosného 

nactiutrhání. Ukázalo se, že Potífar je schopen si s těžkou 

situací poradit. Potífar vynáší moudrý rozsudek. 

Potífarova reakce ukazuje, že slovům své ženy a ukázané 

indicii tak docela nevěří. Byl-li by slovům své ženy věřil, 

tak by byl Josefa musel odsoudit k smrti nebo zmrzačit nebo 

přinejmenším prodat k nejnižší otrocké službě. 

Popravení se slovy: "Když mu necháte život, tak umřu." 

Podle starého asyrského práva byl muž, který znásilnil ženu, 

vykastrován, a kromě toho mu byl uříznut nos a uŠi. 95 

Po nactiutrhačné kampani své ženy, právě také s ohledem na 

němé svědky nacházející se v paláci, Potífar již nemůže Josefa 

95 BraurnmerH., cit. dílo (1990),str.84 
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ponechat v jeho óřadě. uDává" ho jen do vězeni. Z druhu trestu 

vypl~vá, uže neni o Josefově vině přesvědčen".96 

Jako veliteli tělesné stráže podléhalo Potifarovi také 

vězeni, ve kterém byli vsazeni královi vězňové jako trestanci 

nebo jako vyšetřovani. Pravděpodobně bylo dokonce přičleněno 

k jeho rozsáhlé domácnosti. 97 

3.3.3 Josef ve vězeni 39,21-40,23 

Číšník a pekař zastávali vysoké óřady na dvoře faraonově. 

Nic určitého nečteme o jej ich poklesku. Jen několika málo 

slovy je vypsán jejich přiběh , aby bylo hned patrné, že střed 

vyprávění leží jinde. Oba dvořané byli v žaláři , kde byl i 

Josef. Jednoho jitra Josef vidí ,že jsou sklíčeni. Jistě 

hledali znamení , čekali na něj ak~ proj ev božstva. Když jim 

bylo konečně dáno orákulum ,nemají nikoho, kdo by jim je 

vyložil. Věří v božsk~ původ snu. V~klady snů patři k Egyptě 

k tradiční moudrosti. Na královsk~ch dvorech žili vedle 

rozmanit~ch věštců také vykladači snů .V~klad snu je boží věc 

dar od Boha. Vlastně všecko co se t~ká budoucnosti je v Božích 

rukou .Jenom ten ,komu Bůh zjeví, může mluvit (Da 2,226-28.) 

Dvořané přij imaj í Josefovu nabídku.. Josef jim vykládá 

jejich sny. Má mimořádn~ dar. Zná Boži vůli, zbavuje tak sen 

jeho děsivé a zneklidňujicí tajemnosti. Jednomu vykládá, že 

bude pov~šen, druhému že bude popraven. Cel~ orient znal 

symboliku stromů. Vinná réva byla pokládána za strom života; 

víno je tedy přízniv~m znamením. V číšníkově snu vůbec 

převažují představy, které připomínaji obnovu života. Také 

slova, že podává číši do faraonovy ruky, ukazují na vladařovu 

milost. Ve snu pekařově je ptactvo znamením nepřízniv~; 

připominá mrchožrouty a jiné odporné okřidlence. Poněvadž 

96 Westermann, Die Josef- Erzahlung, str.S3 
97 BraumerH., cit. dílo (1990), str.8S 
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nejhorší koš byl určen pro faraona, je to znamení velice zlé. 

Trojka je v obou případech znamením naplnění doby. 

Josefův výklad se splní do písmene. Po třech dnech farao 

uspořádá slavnost k oslavě svých narozenin. Památné a významné 

dny vladařů a národů byly odedávna naplněny hodokvasem. Farao 

povýší oba královské vězně. O obou je užito stej ného výrazu, 

skoro až ironicky; povýšit hlavu. V pozadí je představa 

prosebníka, který klečí nebo stoj í se skloněnou hlavou před 

trůnem. Vladař se dotkne jeho brady, a tak mu pozvedne hlavu; 

to je projev milosti. O pekařovi je však navíc řečeno, že jeho 

hlava bude povznesena nad něho. Byl popraven, zatímco 

číšníkovi byl úřad vrácen. Pro pekaře to byl trest neobyčejně 

krutý, připomeneme-li si víru Egypťanů, podle níž osud duše je 

těsně spjat s údělem těla. 98 

3.4Moudrost Josefova: 41,1 - 57 

S překotnou rychlostí je zavolán Josef z vězení a 

připraven pro audienci. Musí se podrobit zvyku, že poddání 

předstupuj í před faraona náležitě upraveni podle egyptského 

dvorského obyčej e. Poté, co Josef vyložil sny faraonovy, řekl 

ten Josefovi: "Není žádného, který by byl tak rozumný a moudrý 

jako ty" (Gn 41,39) . Toto bylo v Egyptě to nejvyšší 

vyznamenání, které mohlo být Josefovi uděleno. V Egyptě byli 

mudrci váženi, ceněni a ctěni. Moudrost platila za moc ducha, 

a "člověk pod ní rozumí stejně tak vědu, učenost, vzdělání, 

filosofii, zkušenost a životní moudrost, jako i umění, 

98 Podle Výklady ke starému zákonu I., Zákon (Gn- Otl, Praha 1991, str.168 
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šikovnost a dovednost". Je§tě v klasickém Aecku byla moudrost 

Egypta ve velké vážnosti. 99 

Oba královské sny jsou jako dva sny Josefovy jakož i sny 

číšníka a pekaře sny obrazovými, popř. výkladovými. Mezi sny, 

o kterých jsou zprávy z antiky Předního Východu, hrají 

královské sny obzvláštní roli. K tomu se počítá také sen 

Thutmose IV. (1401-1391 př. Kr.), který měl sen ve stínu velké 

sfingy. 

Ze Starého zákona je známý jen j eden královský sen (1Kr 

3,4-15). Bůh se zjevil Šalamounovi ve snu (ver§ 5). Na ve snu 

zaslechnutou výzvu Boha: "Prosím, co ti mám dát" (ver§ 5) 

Šalamoun odpověděl: "Dej svému služebníku rozumné srdce, aby 

uměl spravovat tvůj národ a uměl rozlišovat mezi dobrým a 

špatným" (ver§ 9). U Šalomounova snu se nej ednalo o snový 

obraz, ale o rozhovor ve snu. 100 

Oba sny faraonovy v čase Josefově jsou jako všechny sny 

v Josefově příběhu sny výkladovými. Poněvadž oba sny faraonovy 

byly spolu obsahově příbuzné, podtrhuje druhý sen pouze 

důležitost toho prvního. Druhý sen je "jen zesilujícím 

doplněním". 101 Faraon toto pozná sám. Proto se po faraonově 

probuzení říká: Hleď, to byl sen. Sny faraonovy zrcadlí 

"kolorit Egypta" .102 

Faraon stoj í u Nilu, Nil je pramenem plodnosti. Faraon 

hledí na tepnu života své ří§e. "Jde zj evně o hospodářství 

země skrze zásobení jeho lidí zemědělstvím a chovem dobytka." 

Jako král nese faraon odpovědnost za svoji říši a má povinnost 

k péči o ni. Je odpovědný za blaho země. 

Ve svém prvním snu vidí faraon sedm tučných a sedm 

hubených krav. Z Nilu vystupuj ící krávy j sou egyptská "vodní 

telata", která jsou chována až dodnes. Tučné krávy našly 

pastvu. Než z řeky vystoupily hubené krávy, stály však znovu 

99 Podle Braumer H. cit.dílo (1990),str.97 
100 Tamtéž, str. 98 
101 Westermann, Genesis 1/3, str. 88 
102 BraumerH., cit.dílo(1990), str.99 
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na kraj i řeky. Vše bylo spaseno. Hubené krávy sežraly tučné 

krávy. Ve druhém snu viděl faraon sedm plných a dobrých klasů. 

Byly z jednoho stébla, tak jako krávy vystoupily z jedné řeky. 

Poté vyrašilo sedm nemocných, scvrklých, popř. sežehlých 

klasů. Tyto hubené klasy do sebe nechaly "vklouznout" 

(hebrejsky: bala') sedm plných klasů. 

Vykladačem snu je Josef (41,17-32) . Josef přeloží 

v obrazech obsažené pokyny pro budoucnost. Pozná, že sny 

faraonovy nejsou žádné "přací sny", ale "pravdivé sny", které 

obsahují varování. Poslechne-li se tohoto varování, tak je 

možné ujít špatným následkům, na které sny poukazují. 103 

Následujícího dne byl faraon nanejvýš znepokojen. Jeho 

duch byl v nepokoji. Faraon tušil a obával se, že jeho sny 

v sobě osahují něco ohrožujícího pro jeho říŠi. 104 Udělá to, co 

je,nasnadě, a nechá svolat všechny egyptské vykladače písma a 

všechny své mudrce. 

Znalci písma jsou na egyptských pomnících označeni pery na 

spánku a psacím náčiním v ruce. Patřili ke kastě kněží, 

ovládali hieroglyfy a byli odborníky pro hvězdopravectví. Měli 

pověst, že mohou předpovídat budoucnost. Označení "znalec 

písma" se stalo egyptským pojmem pro kněze zabývající se magií 

Jednalo se o "egyptské pravdomluvné kněze". 

Mudrci jsou svojí vlastní skupinou vedle vykladačů písma. 

Vyznačuj í se znalostí v Egyptě po vše'chny časy vysoce ceněné 

moudré literatury. Ve svých citátech připomínají mudrce 

předešlých časů. Odkaz, že faraon nechal svolat veškeré 

mudrce, není žádným pohádkovým přeháněním. Faraon nechal na 

svůj dvůr svolat vykladače' snů a učitele moudrosti ze všech 

škol. 

Tak faraónem povolaní vykladači snů nebyli jistě tupí. 

Přednášeli nejrůznější výklady snu, aniž by některý měl odvahu 

uvést, že faraónovy sny ohlašují nezdar. Za výrazem nikdo 

103 Tamtéž S.100 
104 Westermann, GenesisI/3 str. 89 
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nemohl faraónovi jeho sny vyložit se konečně skrývá nechtění, 

strach říci, co přinese budoucnost, očividně tušili, že za 

sny se skrývá hrozba. Podivná řeč Boží si však najde cestu, 

aby se stála srozumitelnou. 

"Bude poslouchat tvé rozkazy", jímž je Josef pověřen 

správcovstvím nad lidem, není zcela jasný. Vyskytuje se jen 

zde a jiný překlad by mohl znít "Na ústa tě bude líbat všechen 

můj lid". To ovšem neodpovídá Egyptským zvyklostem 

Hebr. výraz al-pí však neznamená jen ústa nýbrž má význam 

na příkaz (GB;sr Gn 45,21) 

Na potvrzení tohoto vyjímečného postavení je Josef vybaven 

faraonem odznaky vladařské moci. Dostává faraónův prsten jako 

symbol, že je zplnomocněn ke správě (srov. Est 3,10-8,2) .Šat 

z jemné látky a zlatý řetěz, o němž čteme již jen v Ez 16,11, 

ukazuj í na výsadní postavení a na mimořádnou přízeň, jíž je 

Josef zahrnut. Týmž směrem míří také zmínka, že farao jej bude 

vozit ve voze pro svého zástupce, doslova ve svém druhém voze. 

První byl určen pro faraona. Přesný význam výzvy "Na Kolena" 

není jasný. Snad je převzat z egyptštiny. Znamená patrně výzvu 

ke klanění jedinečné a výsadní postavení Josefovo je vyjádřeno 

také novým jménem "Safenat Paneach". Je to titul, který 

připomíná Josefovu funkci:"zachránce světa.,,105 

U Josefa se zvláštně jedná o důležitý akt dvorního 

ceremoniAlu prostřednictvím, kterého byl Josef začleněn do 

egyptského dvorního života. Stal se Egypťanem. Jinak se 

jednalo v knize Danielově (Dan 1,7), kde nové jméno je proti 

ohrožujícím opatřením pohanského dvora. Jediným nedostatkem 

pro Josefa zůstává fakt ,že o novém jménu nevěděli ani bratři 

ani otec. Pokus o zvýraznění vedl k převedení následuj ícího 

utaj ení. V roce 1889 komentáře uzavíraj í G. Stundorfem 

navržený překlad "Hovoří Bůh on žije".Jeroným (347-419 po Kr.) 

jej překládá jako "zachránce země společenství." Do dnešního 

\05Výklady ke starému zákonu, Praha 1991 
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dne se vede diskuze k přibuznosti s překladem "zachránce 

života" jako nejpravděpodobnějši. 106 

"Dal mu za manželku Asenatu, dceru Potífery, kněze z Onu." 

Sňatek s Potiferovou dcerou má utužit požehnaného Hospodina 

s Egyptem. Josef vzešel jako slunce. 

Staroegyptské Heliopolis je sidlo kultu slunce Ra. 

Kněžská kasta Heliopolisu vždy platila jako lepši, vznešená. 

Vrchni kněz z Heliopolisu byl považován jako jeden z přednich 

mužů řiše. Titulován byl tak i vrchni stavitel Džosérův. 

Imhotep byl považován jako jeden z přednich mužů řiše. 

V Heliopolis se nacházel chrám Slunce. Ústřednim mistem tohoto 

kultu byl obelisk jako nosi tel Boha, na kterém se paprsky 

slunce jako na prvnim mistě zobrazovaly. V důsledku sňatku se 

stal Josef zetěm slunečniho kněze z Onu. Byl přijat do kněžské 

kasty, která všechny faraony ať již od narozeni nebo při 

jejich nástupu na trůn přijimala. V důsledku svého sňatku je 

Josef spoj en s nej vyšši aristokracii země. Stal se Egypťanem 

Egypta, pán pohanů. Při tom neexistuj e žádná zpráva o změně 

Josefova náboženstvi. Určitě neziskal své nové jméno 

v souvislosti s egyptským božstvem. 

Asenat se již ve Staré řiši(2640-2155 př.Kr.) často 

vyskytuje jako ženské jméno. Asenat byla uctivaná jako bohyně 

války již v době Thinitů(2950-2640 pf-Kr.). 107 

3.5 Cesty bratrů do Egypta 42,1-45,28 

Sedm let trval hladomor, který se neomezil jen na Egypt, 

nýbrž zachvátil i okolni země. Odevšad přicházeli trpici "k 

Josefovi, aby koupili obili" (41,57). Bylo jen otázkou času, 

106 Braumer H., cit. dílo (1990),str. 140 
\07Braumer H., cit dílo (1990) str.141 
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kdy se před Josefem obj eví i jeho bratři žij ících na syrsko

palestinském území. 

3.5.1 První cesta: 42,1-38 

Jákob a jeho jedenáct synfi neměli ani ponětí o vzestupu 

Josefa v Egyptě. Josef nenechal k Jákobovi a jeho rodině 

proniknout žádnou zprávu. Taková informace by "uvedla v dfim 

jeho otce rušivý nepokoj". Aby tomu zabránil, čekal Josef, až 

nouze hladových let přiměje bratry následovat příkladu praotce 

Abraháma. Už Abrahám se vydal na cestu do obilných sýpek 

tehdejšího světa v Egyptě, aby přežil (srov. Gn 12,10-20) .10B 

Jákob a jeho synové nevěděli nic o Josefovi, avšak viděli 

vozy, které se vracely z Egypta a byly naloženy obilím. Tehdy 

se Jákob chopil iniciativy a stal se středem dění, které bude 

následně vylíčeno. Zeptal se svých synfi: "Co se díváte jeden 

na druhého?", což znamená: "Proč čekáte tak dlouho?" Jákobovy 

synové byli bezradní. Každý čekal na to, kdo z nich se chopí 

iniciativy. Měli strach táhnout do Egypta. Egyptští vládci 

byli známí svou tvrdostí vfiči cizincfim. Jako žadatelé by byli 

plně vydáni na milost mocnému. 109 

Jákob ale věděl, že pokud chce svou rodinu udržet na živu 

a nenechat ji zemřít hladem, tak mu nezbývá jiná volba než 

poslat své syny do Egypta. Nařídil, aby Benjamin zfistal, aby 

snad nepřišel o život. Přitom vyvstávaly Jákobovi před očima 

dvě události. Ráchel, matka Josefa a Benjamina, zemřela na 

cestě (Gn 35,16ff; 48,7). Josef byl, jak bylo líčeno, na cestě 

roztrhán divokým zvířetem (Gn 37,33) .110 

108 Tamtéž, str.148 
105Podle Westermann C., GenesisI/3str .109. 
110 Braumer H., cit.dílo (1990), str.148 
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3.5.2 Prvni setkáni s Josefem: 42,5-24 

V Egyptě se setkali Josefovi bratři, synové Izraele, se 

svým bratrem, který se mezitím stal řišským vládcem země 

Egyptské. V označení "synové Izraele", které se zde vyskytuje 

poprvé, spatřuj í židovští interpreti změnu v chování bratrů. 

Již se mezi sebou nehádaj í jako při prodej i Josefa, naopak 

jsou při vstupu na egyptskou půdu jako "synové Izraele" 

jednotní. 

Zde uváděné označení óřadu "vládce" (hebrejsky: šalit) 

připomíná prvního hyksóského faraóna, Salitise. V jednom 

svědectví o hyksóském vpádu stojí: "Nakonec prohlásili jednoho 

z nich jménem Salitis králem, sídlil v Memfisu a vybíral 

poplatky z Dolního a Horního Egypta,,·lll 

Před druhým nejvyšším v zemi, se nacházeli bratři Josefa 

ve stej ně nepříj emné situaci jako všichni cizí kupci. Byli 

nuceni pokořit se kvůli chlebu před mocným. ll2 Jedinečný je 

však rozhovor mezi egyptským panovníkem a Jakobovými syny. 

Pomalu vyvstává ve vědomí bratří už neexistuj ící, ale skoro 

již přítomný Josef, pro ně stále znovu nepoznaný. "Temný stín 

nezapomenutého Josefa padá na duše bratří, zatímco za mrtvého 

považovaný stoj í před nimi otřesen". V průběhu rozhovoru lze 

pozorovat 12 etap.ll3 

Josef rozpoznává bratry. 

Lze předpokládat, že Josef své bratry již očekával a že 

dopředu udělil speciální příkazy ohledně jejich příchodu. 

Josef je poznal ihned. Jak jinak vypadalo poslední setkání! 

Nyní leželi jeho bratři před ním na zemi, tehdy byl jej ich 

111 Tamtéž, str.150 
108 Vgl. Westerman Genesis 113, str .111 
113 Braumer H., cit. dílo (1990), str. 150. 
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pohled naplněn hněvem vůči němu a poznamenám rozhodnutím 

odstranit bratra bez ohledu na žal otce. 

Josef předstírá, že je cizí 

Předstírat, že je cizí, může stejně tak znamenat "chovat 

se jinak", "vydávat se za cizího", "falešně se jevit". Josef 

se na své bratry tvrdě obrátil, ukázal se jim jinak, něž jakým 

ve skutečnosti byl. Vystupoval jako krutý, ale v j eho nitru 

byl pohnutek radosti ze znovushledání. 114 

Josefovo chování bylo jiné než u člověka, který se 

navenek přetvařuje, ale v nitru je naplněn hněvem. O posledním 

platí: "Svými rty se přetvařuj e ten, kdo nesnáší, ve svém 

nitru chová, ale klam" (Př 26,24). 

Bratři nepoznají Josefa 

Nehledě na tvrdou řeč, pomocí které Josef 

ni terní pocity, ho jeho bratři nemohli poznat i 

skryl své 

díky jeho 

vzhledu. Josef měl egyptské jméno. Stál před nimi v šatu a s 

odznaky hodnosti vezíra. Mimoto s nimi nemluvil jejich vlastní 

řečí. Na Josefovi nebylo nic, podle čeho by jej bratři mohli 

poznat. 

"Josef myslí na své sny 

Pokora bratrů musela Josefovi připomenout jeho první sen, 

v němž se snopy spojí před jeho snopem. Skrytým výkladem 

druhého snu byla Josefova sláva a čest, které Josef mezitím 

dosáhnul. Pro Josefa to byl Bůh, který nechal sny uskutečnit. 

Vzpomínka na sny nenaplnila Josefa hrdostí a nenávistí, nýbrž 

vděčností za cestu, po které ho Bůh vedl. 

114 Tamtéž, str.151. 
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Zkouška Josefových bratrů 

Sloveso zkoušet, charakterizuje řeč Josefa od jejího 

prvního slova. Josef nechce bratry potrestat nebo se snad 

mstít. 115 Josef zkouší bratry, "aby poznal jej ich smýšlení". 

Chce vědět, jestli se jeho bratři prokáží jako poctiví. Cílem 

jeho zkoušky je ověřit,zda se bratři opravdu změnili. 

Slovo "zkoušet" (hebrejsky: bachan) znamená: třením ověřit 

na zkušebním kameni. O zkušebním kameni se píše v Božím slově 

v knize Izajáš: "Já to j sem kdo za základ položil na Sionu 

kámen, kámen osvědčený úhelný a drahý, základ nejpevnější; kdo 

věří nemusí spěchat, který je položen skálopevně: "Kdo věří, 

nebude zmařen" (Iz 28,16). "Zkušební kámen" (hebrejsky: 

bachan) je z egyptštiny vypůjčené slovo označující druh 

horniny tzv. "břidličnou rulu". Ten, jehož pravost je 

potvrzena třením na zkušebním kameni, může obstát. Zkoušení je 

kritické šetření substance zkoušeného. Cílem zkoušky je 

prokázat pravost. 

Zkušební kámen, na kterém Josef své bratry "tře", je 

obvinění: "Vy jste vyzvědači. Přišli jste, obhlédnout 

nechráněná místa země." Podezření z vyzvědačství je vědomé 

křivé obvinění". Právě severovýchodní hranice je jedním z 

nejzranitelnějších míst egyptské říše. Proto byla nedůvěra 

vůči všem, kteří přišli z tohoto směru adekvátní. 

Bratři ujišťuji o své nevině 

Proti obviněním Josefa staví bratři jednoduchou výpověď: 

"Jsme poctivi lidé". Jsme pravdomluvní. Pojem poctiví "upřímní 

lidé" (hebrejsky: kenim) 116 pochází ze slovesa, které ve svém 

základním významu značí 

odvozena potvrzující 

"být pevným přímým" a 

odpověď 
" 

pravda", 

od kterého je 

stejně jako 

novohebrej ské "ano" (ken). Když Josefovi bratři říkaj í: "Jsme 

pravdomluvní", pak důrazně potvrzují: naše "ano" je nezvratné 

115 Braumer 8.151 
116 Tamtéž, str.152. 
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"ano". Neodvrátíme se od naší pravdivosti žádnými úmysly nic 

nás nedonutí lhát. Naše výpověď je zakotvena v pravdě. 

Své ujištění "jsme poctivý lidé" umocňují bratři poukazem: 

"My všichni jsme synové jednoho muže." 

Josef zůstává u svého obviněni 

Odpověď: "Ne, vy jste určitě přišli, aby jste o nás 

vyzvídali. Praví Josef svým bratrům, aby si, nyní vysoko 

postavéný muž, uchoval pravdu. Josef taky nezamýšlí obžalované 

zlomi t neustálým opakováním, aby je přiměl k doznání. Spíše 

sleduje trváním na svém obvinění zcela jiný cíl. Do teď jeho 

bratři mluvili jen o tom, že jsou synové jednoho otce. Josef 

chce ale vědět, jestli jeho otec ještě žije, jak se vyrovnává 

se zármutkem, zda Benjamín ještě žije nebo jestli i jeho 

odstranili! Přesně na to odpovídají Josefovi bratři 

v následujícím textu. ll7 

Bratři referují o svém rodném domu 

Deset bratů vypráví, že jich je ve skutečnosti dvanáct. 

"Nejmladši je teď u otce ", a o druhém říkají: "ten už neni" 

(hebrej sky: enanu), což doslovně znamená: "On už neexistuj e", 

on "zmizel". Chtějí utajit zločin. Dbali, aby neřekli nic, co 

by mohlo posílit Josefovu nedůvěru. Zároveň·, ale mluví z 

jejich slov určitá upřímnost. ~íci "on zemřel" (hebrejsky: 

meth), by bylo proti jejich srdci a svědomí. 

Josef žádá důkazy 

Nejdříve Josef opakuje ještě jednou svá obvinění: "Vy jste 

zvědové ". Potom mluví o zkoušce, které chce bratry podrobit. 

Bratři mají jako důkaz jejich pravdomluvnosti přivést 

Benj amína do Egypta. Protože bratři stáli před Josefem 

neschopni slova, nechal jich všech deset zavřít na tři dny do 

117 Tamtéž, str.153. 
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vězení, aby jim tak dal příležitost přemýšlet. Třetího dne jim 

Josef navrhnu 1 , že si jednoho z nich ponechá jako záruku. 

Ostatní se mají vrátit a zaopatřit rodinu a příbuzenstvo 

získaným obilím. Poté mají přivézt Benjamína do Egypta. 

V jednom okamžiku mohli bratři pojmout podezření, jestli 

se za vezírem neskrývá někdo, kdo je jejich rodině blízký. 

Josef se neptá, jak by bylo u neznámého pochopitelné, na toho 

"zmizelého". Celý jeho zájem patří bratrovi, který zůstal u 

otce. Tento případný pohled za svou masku ukrývá Josef za svou 

přísahu: "Jako živ j e faraón". Tím říká: "Faraon žij e jako 

mstitel, až odsud potáhnete pryč". "Egyptská přísaha dělá jeho 

masku ještě neprůhlednější. 

Slovy: "Bojím se Boha!" zdůvodňuje Josef své rozhodnutí. 

Nechá odej í t devět bratrů a dá jim obilí pro jej ich rodiny. 

Formulace "boj ím se Boha" je myslitelná i z úst Egypťana. 

Josef tím prohlásí: "Já jen nerozkazuji a nehrozím, nýbrž 

radím k lepšímu, bojím se hříchu a nechci ohrozit život vašeho 

otce. ,,118 

Bratři přijimaji/poznávaji svou vinu 

Protože Josef se svými bratry mluvil pomocí tlumočníka, 

mohli bratři vycházet z toho, že říšský vládce nerozumí 

jedinému slovu jej ich řeči. Bratři vyhrkli: "Jistě jsme se 

provinili proti svému bratru.Viděli jsme jeho tíseň, když nás 

prosilo smilování, ale nevyslyšeli jsme ho." 

První slovo, které bratři mezi sebou použijí, ukazuje, že 

teprve teď došli k poznání své viny. Ono malé slovo "vskutku", 

"jistě" (hebrejsky: 'abal) odporuje dřívější domněnce, která 

říká, že se bratři dosud nemuseli považovat za vinné. Každý 

člověk může svoj i vinu potlačit. Vina ale člověka provází. 

Hlas svědomí nelze zadusit navždy. 

Celé desetiletí bratři sami sebe stále znovu omlouvali. 

Nyní, když stoj í v obdobné situaci jako tehdy a opět maj í 

118 Tamtéž, str .154 
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předstoupit před otce v menším počtu, hroutí se jejich 

ustavičná sebeobrana. Bratři chápou situaci, do které se 

dostali na dvoře faraóna, jako "proj evení se viny za zločin 

spáchan~ na Josefovi". (hebrejsky: 'ascham) zahrnuje stále 

moment "bytí povinen odčinit vinu". "Ve strachu sv~ch srdcí 

rozpoznají bratři spravedlivou pomstu za čin,kter~ spáchali na 

svém bratru, aniž by vyslechli jeho prosby." V této situaci se 

chopí slova Ruben a posílí doznání viny bratrů. Prvorozen~ 

Ruben může právem bratrům vyčítat odporn~ zločin. 119 On 

zachránil Josefovi hol~ život a rovněž nebyl u toho, když byl 

Josef prodán. On přinejmenším formálně učinil zadost své 

povinnosti prvorozeného a vystoupil jako "varovatel". ~íká, 

bude krev Josefa potrestána. 

Josef pláče 

Josef, kter~ vše slyšel, se od nich odvrací a pláče. Ono 

"odvracení se" je opsáno slovesem, kter~ rovněž znamená 

"tvořit okolo sebe kružnici" (hebrejsky: sabab) 120, což 

znamená, že Josef jde do místnosti, kde je sám a nepoznán. Tam 

pláče. Není řečeno, jestli. Josef pláče kvůli utrpení svého 

mládí, někdejší zlobě na své bratry, či jejich nynějšímu 

doznání viny a lítosti, tísni jejich duší nebo pro opuštěného 

otce. Proč Josef pláče, "musí čtenáři zodpovědět jeho vlastní 

srdce." 

Josef nechává spoutat Š~eona 

Po té, co se Josef vrátil ke sv~ bratrům, nechává druhého 

nejstaršího syna Šimeona spoutat. V roli druhorozeného měl 

Šimeon v nepřítomnosti prvorozeného odpovědnost za Josefa. 

Tento závazek nesplnil. Podle rabínské tradice to byl dokonce 

119 Vgl. Westermann, Genesís I/3,str.117 
120 Braumer H., cit.dílo (1990l,str.155 
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on, kdo jako první řekl: "Poj ďme, zabijme Josefa." Není to 

každopádně náhoda, že si Josef ponechává právě Šimeona. Přitom 

ho nenechává jen uvěznit, ale nechává ho i před zraky svých 

bratrů spoutat. Mají vidět, že Josef svou výhružku myslí 

vážně. Spoutáním Simona jsou také bratři "spoutáni a zavázáni 

k návratu. 121 

3.5.3 Cesta zpět a přichod k otci 42,25-38 

Josefovo jednání je tvrdé, ale jeho cílem je usmíření. 122 

Zaopatří bratry proviantem na cestu a vrátí jim peníze. 

Jídlo na cestu (hebrejsky: zidah) doslovně přeloženo 

znamená: "Strava na určitou dobu". Vrácením peněz ukazuje 

Josef, že bratři byli jeho hosty. Pro bratry však zůstává 

nález peněz hádankou, která je vyděsila. Jeden z nich nalezl 

náhodou v jejich nočním ležení svůj vak s penězi určenými na 

nákup obilí. Každý musel cestovat s vícero osly, pokud mělo 

obilí po určitou dobu vystačit a zásobovat rodinu každého z 

bratrů. Na každém oslu visel jeden dvojitý ranec, to znamená 

dva dohromady svázané pytle, které visely přes hřbet osla, aby 

se rozmístila váha nákladu. 123 Ten, který našel ony peníze, 

zděšeně zvolal: "Mé penize byly navráceny. Leži v mém vaku." 

Ono dvakrát se opakující "mé", "mé peníze, můj vak", může být 

interpretováno, že nálezce byl mínění, že onen neznámý, který 

u něho schoval peníze, zamýšlí obvinění jeho osobně. Zděšení 

se zmocnilo, ale i ostatních osmi bratří. Tu se zastavil 

jejich rozum. Bezradně se na sebe dívali. 

Obrat: "Tu se zastavil jej ich rozum" doslovně přeložen 

znamená: "Srdce se jim zastavilo", "uniklo jim jejich srdce." 

Hebrej ský poj em "srdce" obsahuj e veškeré dimenze lidské 

existence. Srdce je duše, střed, jádro člověka, sídlo životní 

síly, pocitů, vůle, plánování, 

121 Braumer H., cit. dílo (1990) ,str. 156 
122 Podle Westermann, Genesis 1/3, str.118 
123Braumer H., cit. dílo (1990), str.158 
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spatřili ony peníze v ruce svého bratra, nemohli více vyjádřit 

žádnou myšlenku. "Bezradně se ohlíželi" (hebrejsky: charad) 

může být rovněž přeloženo jako: Chvějící se dívali kolem sebe, 

zhroutili se. 

V celé situaci nespatřovali obvinění jednoho z nich, ale 

všichni se cítili postiženi a řekli: "Co nám Bůh udělal!" To 

znamená , že ve hře je trestající ruka boží. Tím se nepřímo 

znovu přiznali ke své vině, po které nyní zcela zjevně 

následovala rána osudu. 

Okamžitý návrat do Egypta s cílem odevzdat nalezené peníze 

nebyl pro Josefovy bratry možný. Vládce Egypta jim neúprosně 

zakázal obj evi t se před ním ještě jednou bez Benj amína. Tak 

nejprve jeli za svým otcem Jákobem. Když dorazili k otci 

,pověděli mu vše, co se stalo, přičemž dbali, aby vše, co 

řeknou, "bylo vůči němu co nej šetrněj Ší". Ve své zprávě se 

omezili jen na "podstatné". Nepadne jediné slovo o tom, že 

nejdříve měli v Egyptě zůstat všichni. Spoutání Šimeona 

zmírňují pomocí slov, které vkládají do úst vezíra: "Nechte ho 

zůstat u mě. "124 Pohrůžky pro případ, že by nepřivedli 

Benjamína, zamlčeli. 

Nalezení všech vaků s penězi při vyprazdňování pytlů s 

obilím muselo na Jákoba působit jako potvrzení zprávy jeho 

synů. Zármutek a zděšení se ho však zmocnily. Opět vyvstal 

před jeho zrakem stín ztraceného Josefa. Jákob naříká. Jeho 

nářek je výkřik bolesti. 

"Suknice mého syna! Sežrala ho divá zvěř. Rozsápán, ano 

rosápán je Josef!" (Gn. 37,33) 

Nyní zvolá: 

"Připravujete mě o děti! Nemám Josefa ani Šimeóna a 

Benjamína mi chcete vzít. To všechno na mě dolehlo! 

Dvakrát mluví Jákob o tom, jak se ho to celé podivným 

způsobem dotýká: "Mě činíte bezdětným. To vše na mě dolehlo. 

124 Podle Braumer H., cit dílo (1990) , str. 159 
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"Tím říká svým synům: "Dobře jste mluvili, vždyť se jedná o 

moje, ne o vaše děti, já sám musím nést břímě těchto 

událostí." Jako odpověď na otcův nářek nabízí Rubeh jako 

záruku své vlastní syny, jednoho za Josefa a jednoho za 

Benjamína, neboť jako prvorozený je rovněž za Benjamína 

odpovědný, jako byl kdysi za Josefa. Pokud by se událo 

nejhorší je ochoten své syny zabít. Těmito slovy ukázal Ruben, 

že by radši to nejhorší vyřídil ve své vlastní rodině, než aby 

ještě jednou musel zažít nářek otce nad ztrátou syna Ráchel. 

Na Jákoba neudělala řeč Rubena žádný dojem. Zakroutí 

hlavou a prohlásí: "Můj syn s vámi do Egypta nesestoupi. 

Jeho bratr je mrtev , zůstal sám.Kdyby na cestě , kterou se 

budete ubirat , přišel o život, uvalili byste na mé šediny žal 

a přivedli mě do podsvěti." Těmito slovy řekne Jákob svým 

synům: Nemůže mi mít za zlé, že nenechávám Benjamína jít s 

vámi! Vůbec to nesmím, protože pro mě se u Šimeona mnohé 

zopakovalo jako u Josefa a všechno mluví pro to, že se 

Benj amínovi stane přesně to samé jako Josefovi. "Nesmím být 

svým souhlasem nápomocen podobným událostem." 

Z Jákobova rozhodnutí vyvozují židovští mudrci: "Pokud se 

někomu stanou opakující se věci stejným způsobem a pokud nemá 

ani náhled v jejich příčiny, neměl by znovu vstoupit do 

podobného vztahu, předtím, než se mu stane jasným. Měl by vzít 

opakující se fakt na zřetel a střežit se podobného, dokud 

nebude mít jasno. ,,125 

Stejně jako při smutku za Josefa, tak mluví Jákob ve svém 

strachu, že by se vše mohlo opakovat s Benjamínem. Mluví o své 

cestě do říše mrtvých. Říše mrtvých není zmíněna na žádném 

místě Starého zákona ani peklo jako "místo odplaty". Jákob ale 

považuj e za špatné umřít v soužení a né v naplněném životě. 

Očividně se bojí, že ten, který umře v soužení, nenajde žádný 

pokoj ani v říši mrtvých. 

125 Podle Braurner H. cit. dílo, (1990) str.159 
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3. 6 Druhá cesta: 43,1-34 

Josef věděl o neobyčejně dlouhé době, po kterou hladomor 

trval. Počítal s tím, že životu nebezpečný hlad a vůle přežít 

přiměj e jeho bratry vydat se ještě jednou do Egypta. Mimoto 

měl ještě Šimeona jako rukojmí. 

Vyrážej í jeho 

Benjamínem. 126 

synové na druhou cestu, tentokrát i s 

3.6.1 Odjezd bratrů s Benjamínem: (43,1-15). 

Stejně jako při první cestě ( Gn 42,1) i teď se Jákob 

chopí iniciativy a nabádá k odjezdu do Egypta. Přitom je 

možné, že Jákob se domnívá, že svým jednou řečeným "ne" k 

účasti Benjamína tuto záležitost jednou pro vždy vyřídil. 

Opět Juda, který stejně jako při diskuzi, co se má stát s 

Josefem, vysloví rozhodující slovo po neúspěšném Rubenově 

pokusu o zprostředkování. Nyní vypráví otci o všem, co mu při 

jejich příjezdu zamlčeli. Ten muž nás důrazně varoval a 

prohlásil "Mou tvář nespatříte, nebude- l.i s vámi váš bratr." 

Tato podmínka, vysvětluj e Juda svému otci, je "bezpodmínečně 

závazná." Odpověď otce je uvedena slovy:" I zrael se otázal." 

Jákob je 

"Izrael",to 

zde poprvé od ztráty Josefa nazván svým jménem 

hraj e v židovském výkladu velkou roli. Od svého 

smutku za Josefa byl otec pouze "Jákob", to znamená někdo, kdo 

126 Tamtéž str. 160 
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jen "pokulhává" za událostmi, kdo neví, co by měl dělat. 

Stává se "Izraelem", to znamená tím, kdo se plně svěřuj e v 

"moc Boha". 

Ve své první odpovědi 

neodporuje, aby Benjamín jel 

na Judovu řeč, již Jákob více 

se svými bratry do Egypta. Pouze 

svým synům vyčítá, proč vůbec cizinci v Egyptě vyprávěli o 

svém mladším bratru. Ještě jednou vysvětluje Juda situaci při 

jejich audienci v domě vezíra. Následně se zaručuje za 

Benjamína: "pusť toho chlapce, ať můžeme jit. Tak zůstaneme 

naživu a nezemřeme -ani my ani naši maličci 

Na první pohled to tedy vypadá, jakoby při nabídce svého 

ručení za Benj amína šel Ruben dále, zaručuj e se svými 

syny(Gn42,37) . 

Juda se zaručil svou osobou, která odchází do Egypta. Ve 

skutečnosti se ale o Judovo ručení nejedná, ale o jemně 

zesvětštělé sebe zatracení v případě, že se Benjamín nevrátí. 

Svým ručením přejímá Juda zodpovědnost za Benjamína. 

Než Jákob defini ti vně řekne: "Vezměte s sebou i svého 

bratra", určí dar, který mají jeho synové vzít tomu muži, 

"neznámému" v Egyptě. "Trochu mastixu a trochu medu, ladanum 

a masti, pistácie a mandle. V Egyptě velmi oblíbené zboží, 

které do Egypta vezla i ismaeli tská karavana, která koupila 

Josefa. Dar egyptskému vládci se tedy skládal z "karavanního 

zboží" pochutin oné země ~ Od toho všeho měli trochu vzít s 

sebou jako dar. Výslovný důraz, který je v opakovaném 

"trochu", neměl svůj důvod v hladomoru, vyjmenované speciality 

byly právě v časech hladomoru ceněnými směnými předměty. Ono 

"trochu" má spíše dar charakterizovat jako dar hostů. Dar 

hostů se nemá vyznačovat svou "kvantitou", 

skromností. Hojný dar vytvoří trapnou situaci, 

je pozorností, kterou hostitel rád přijme. 

nýbrž svou 

skromný dárek 

Na rozdíl od darů mají být synové velkorysí, co se týče 

objemu peněz, který mají vzít s sebou. Mimo navrácený obnos z 

prvního nákupu se maj í na druhou koupi vybavit dvoj násobnou 
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sumou peněz. Při koupi nesmějí Jákobovi synové zůstat cizinci 

v Egyptě nic dlužni. 

Před odjezdem žehná Jákob svým synům na cestu: "Sám Bůh ať 

Vás obdaří před tváří toho muže slitováním, aby propustil 

vašeho druhého bratra i Benjamína. 127 Jákob propouští své syny 

na druhou cestu do Egypta s důvěrou ve "všepostačuj ícího", v 

toho, který dá v pravý čas "cíl" všemu, i jeho utrpení. O 

utrpení, které může postihnout jeho samého, říká Jákob na 

závěr: "Teď zůstanu úplně bez dětí! " Není žádným výkřikem 

zoufalství, nýbrž podrobením se nezměnitelnému. Jákob nemluví 

v smutné rezignaci, pokud to tak lze nazvat,ale spíš o klidu, 

s kterým se podrobuj e všemu, co k němu osud přináší. Jákob 

prohlašuje, že by mohl být okraden o všechny své děti, chce 

být na vše "předem připraven". Jákobova smutná slova, kterými 

prohlašuje, že je připraven, vše vzít tak, jak to přijde, jsou 

ale podřízeny naději, se kterou své syny propouští. 

Judovi se tedy podařilo svého otce přimět k ústupku. 

Benjamín směl s nimi jet do Egypta. Od této chvíle až do konce 

Josefova příběhu bude Juda "mluvčí bratrů".128 

3.6.2 Rozhovor se správcem domu: (43,16-25) 

Už když se bratři blížili, rozpoznal Josef svého bratra 

Benjamína. Svému správci domu udělil rozkaz připravit vše pro 

slavnostní hostinu. Vše mělo působit dojmem, jako by se 

jednalo o slavnostní hostinu na počest "obchodních přátel". 

Správce domu byl "vyšším úředníkem paláce, kterému 

podléhaly audience u vezíra". Byl, jako z jeho slov určených 

bratrům: "Upokojte se ,nic se nehojte," napovídá o tom, že byl 

do všeho Josefem zasvěcen. Těšil se bezmezné Josefově důvěře. 

127(Gn,43,14)V něm.textu je uveden El Schaddai, Jákob žehná svým synům, 
znamená "Bůh je dost"Tamtéž str.163 
128Podle Braumer cit. dílo (1990) str.163 
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Vztah mezi ním a jeho pánem je srovnatelný se vztahem mezi 

Abrahámem a Elieserem. 129 

U Josefových bratrO vyvolala "obzvláštní vřelost" nepokoj 

a strach. Protože při své první cestě s nimi bylo zacházeno 

vysloveně tvrdě, nedokázaly ony náklady na jej ich pohoštění 

interpretovat jako své vyznamenání. Spíše se obávali, že 

pozvání do vezírova domu je léčka, do které mají být vlákáni. 

Snad měli být ti, kteří mohli být na základě záhadně 

znovuobjevených peněz považováni za zloděje, v domě vezíra 

zotročeni. Proto zOstali stát na nádvoří u vchodu do domu a 

odhalili své obavy správci domu. Ujistili ho, že jejich peníze 

j sou "plnohodnotné", což znamená, že s sebou přinesli právě 

ony peníze a žádné jiné, aniž by cokoliv chybělo. Mimoto měli 

u sebe další finanční prostředky na druhý nákup. 

Odpovědí správce domu bylo požehnání, které je mělo zbavit 

strachu. "Pokoj buď s vámi! Neboj te se." Poté správce domu 

pravil: "Bůh váš a Bůh vašeho otce vám dal do žoků ten skrytý 

poklad. Vaše střibro jsem přece přijal." Těmito slovy se 

správce domu dotýká "nejvnitřnějšího tajemství Josefova 

příběhu, skrytého vedení Boha". Stále ještě stáli u vchodu do 

domu, když jim byl přiveden Šimeon. Propuštěním Šimeona bylo 

stáhnuto podezření z vyzvědačství. Josef dodržel své slovo. 

Prokázal se jako spolehlivý a dOvěryhodný. Nyní mohli bez obav 

vstoupit do domu. 

V domě j sou bratři přij ati jako ví taní hosté. Byla jim 

přinesena voda, aby si mohli omýt své nohy. Jako Elieser v 

Labanově domě tak i v Josefově domě je před jídlem nej dří ve 

postaráno o zvěř. Po té, co se Josefovi bratři očistili pro 

přivítání, zOstal jim ještě čas a klid připravit dary, které 

chtěli předat "vysoko postavenému muži". Nyní byli hosty ve 

vezírově domě. lW 

129 Damašský Elíeser , správce domu, jehož Abraham před narozením Izmaela a 
Izáka ustanovil za svého dědice (Gn 15,2n )in: Nový biblický slovník 
(1996)str.212 

130 Podle Braumer H. cit. dílo, (1990) str. 165,166 
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3.6.3 Druhé setkáni s Josefem: (43,26-34) 

Poté, co Josef vstoupil do místnosti, kde se mělo hodovat, 

přinesli bratři své dary dovnitř a padli před Josefem na zem. 

Předtím čekali v předpokoj i, než se vezír obj evL Po předání 

darů se Josef vyptával jak se jim a otci daří. 

Při tom se jich přímo zeptal: "Zda-li pak se vede dobře 

vašemu starému otci, o němž jste mluvili? Je ještě na živu? 

Z otázek mluví Josefovy obavy a starosti, že by jeho otec 

mohl umřít ještě před jejich opětovným setkáním. Bratři 

potvrdili Josefovi, že se jejich otci daří dobře a že je stále 

naživu, a při tom padli na kolena a klaněli se mu. Toto druhé 

poklonění je důkaz díku vůči Bohu, který udržel otce při 

životě a snad i nadále udrží. 

Před tím, než Josef svým hostům nechal přidělit místa, 

obrátil se na Benj amína se slovy: "Bůh ti buď milostiv, můj 

synu!" Slova požehnání, které Josef dává Benj amínovi, zněj í v 

později vyjeveném požehnání Boha ,Aronovi . V Josefově nitru 

se odehrává zvláštní pocit. Byl hluboce pohnut a dojat nad 

bratrem k pláči. Slovo, které je na tomto místě zpravidla 

překládáno jako "poci ty", doslovně přeloženo znamená: "matčin 

klín". 

Matčin klín, šekína131 jsou ve strarozákonním myšlení 

orgány citů. V Josefovi splanula lítost nad Benj amínem. Jeho 

city byly nejmladšímu z bratrů nakloněny, "byl plný soucitu a 

lásky." Ona "lítost" (hebrejsky: racham) je síla, která 

131 Nestvořená sláva, přítomnost Boží sama, sestupující a přebývající 
uprostřed jeho lidu. TargÚffiy a rabíni tento termín používali jako opis Boží 
existence, neboť zákonický judaismus se vyhýbal přímému popisu 
Hospodina , jeho podoby a citů. Proto byl Bůh zákoníků chladný , 
abstraktní a vzdálený, zatímco nejsilnější prorocká slova se nevyhýbají 
ryzím antropomorfismům. Šekína ,'nejbližší židovský ekvivalent Ducha svatého, 
spojuje lidskou stvořenost s Boží transcendentností .Nový Biblický 
slovník(1996) str.l004 
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nenechává na pokoj i toho, koho zachvátila, dokud není, tomu 

komu ona "lítost" patří, §ťastn~. 

Jelikož Josef nebyl daleko od toho ztratit kontro'lu nad 

sv~ rozru§ením, které ale je§tě nechtěl ukázat, stáhnul se do 

oddělené místnosti. Dal sv~ slzám voln~ průchod. Poté, co 

opět získal sebeovládání, vrátil ze zpět a přikázal přiná§et 

jídlo. Protože Egypťané nesměli jíst s cizinci u jednoho stolu 

a Josef se nechtěl je§tě sv~ bratrům odhalit, nechal si 

pokrmy naservírovat odděleně. Stále je§tě zůstával pro své 

bratry • I ,\ "C1Zlncem . Dodržování egyptského předpisu bylo dal§ím 

§ikovně zvolen~ maskováním, takže bratři nemohli z toho, co 

se následně stalo, vůbec nic vyvodit. Zůstal jim proto jen 

údiv nad sedacím pořádkem a zvlá§tními poctami, které se 

dostali Benj amínovi. Při víně pak nastala "uvolněněj§í 

nálada". Oni s nim pili, což znamená, že se cítili dobře v 

jeho blízkosti a opili se. Poukaz: "Oni se opili" (hebrej sky: 

schachar) je překládán velmi různorodě: "Oni s ním popíjeli." 

"Oni byli dobré'mysli." "Vesele si připili." "Oni pili vydatně 

v jeho společnosti." 

Sloveso "opít se" nepopisuj e ve Starém zákoně v§ude jen 

opilost. Tak například v (Ag 1, 6) : "Jen, pijte žízeň 

neuhasíte. (Pís 5,1): "Jezte přátelé a pijte opájejte se 

laskáním." Vezmeme-li v úvahu tato místa, pak je zcela 

myslitelné, že opojení Josefov~ch bratří nebyla žádnou 

opilostí z alkoholu, n~brž opojením z radosti či blaženosti.132 

132 Braumer H. cit. dílo (1990), str.169 
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3. 7 Josef se nechává poznat: 44,1-45,28 

Než se Josef dá poznat, hraje s bratry "hru". Je to 

poslední zkouška, kterou si Josef vymyslel. Pokud bratři ve 

zkoušce obstojí, pak se bezpochybně stali jinými lidmi. 

3.7.1 Pohár: ( 4 4 , 1-1 7) 

V noci po hostině udělil Josef správci domu příkaz, aby 

stejně jako prvně vrátil bratrům peníze, za které koupili 

obilí. Mimoto měl správce ještě dát do Benjamínova pytle 

Josefův stříbrný pohár. 

Josefův pohár nebyla vzácná věc, byl to stříbrný a ne 

zlatý pohár. Ale nebyl obyčejným pohárem na víno, nýbrž 

nádobu na pití (hebrejsky: gabi'a). Nebyl ani žádným 

oblíbeným předmětem. Byl pohárem, z kterého Josef při hostině 

pil. Ztráta poháru není Josefovi lhostej ná. Tento obrat je 

celou řadou překladatelů překládán, jako by se u stříbrného 

poháru jednalo o věštecký pohár Josef měl ve zvyku "z něho" 

věštit, "měl ve zvyku v něm pozorovat znamení". Podle těchto 

nebo podobných překladů provozoval Josef určitý druh 

hydromantie, což znamená 

obsah poháru, když se 

"věštění z jevů, které nabízí tekutý 

dovnitř hodí jiný předmět". Takové 

věštění z poháru existovalo již velmi dávno na území starověké 

Mezopotámie. Udrželo se podnes ve formě lití olova o 

štědrovečerní noci. V Egyptě je věštění z poháru doloženo až 

v helénistických dobách (3. stol. př.Kr.). Otázka, jestli 

Josef skutečně provozoval věštění z poháru, není "textu 

přiměřená", což 

věštěním, nemůže 

znamená, že domněnka, že se Josef 

být doložena první knihou Moj žíšovou 

Doslovnému znění a smyslu řeči správce domu 44,5). 
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odpovídá překlad: "Josef uvidí ve ztrátě poháru špatné 

znamení." Pohár, i když byl pouze ze stříbra, měl pro Josefa 

zvláštní hodnotu, byl pro něho nenahraditelný, což znamená, že 

to byl pohár, z kterého měl ve zvyku pít. 

Správce dohnal bratry ,j en co opustili území města. V 

okamžiku, kdy byli mimo území města, platilo za prokázané, že 

chtěli vzít pohár s sebou. Když je správce osloví, reagují 

Josefovi bratři uraženě a odkazují na jejich upřímnost 

projevenou vůči jemu. Kdo chce vrátit peníze, o kterých má 

dojem, že mu nenáleží, není schopen žádné krádeže. 133 

3.7.2 Spoluvina 

Při absolutní důvěře, kterou bratři k sobě navzájem mají, 

a při vědomí své neviny jsou bratři v případě usvědčení 

srozuměni s nejvyšším myslitelným trestem. "Ten ze tvých 

služebníků, u kterého to bude nalezeno, má zemřít, a i my 

chceme pak být otroky u mého pána." U koho bude pohár nalezen, 

má zemřít, ostatní se pak stanou otroky faraóna. Správce domu 

navrhuj e jiný trest: Pokud bude j eden z vás usvědčen jako 

zloděj, pak se on stane "mým otrokem, vy budete bez viny." S 

velkým zápalem chtěj í bratři dokázat svou nevinu. Jeden po 

druhém otvírají své pytle. S prohlídkou začíná správce, 

kterému bylo pořadí Josefových bratří podle věku známo ještě 

ze zasedacího pořádku při hostině, u nejstaršího. Tak se mohla 

stále více zvyšovat jej ich jistota ve vítězství. "Už chtěli 

triumfovat, že se prokázala jej ich nevina, když se nakonec 

pohár našel v zavazadle Benj amína." Rozměr jej ich zděšení a 

leknutí nelze popsat. Nikdo ale neměl v úmyslu vydat 

Benjamína. Aniž by řekli jediné slovo, obrátili se. Vrátili se 

zpět do města. "Chtěli před pána." 

133 Podle Braumer H. cit. dílo (1990)str. 169-170 
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Událost před městem a na ní navazující rozhovor v Josefově 

domě je základní model pro spoluvinu a urovnání sporu. 

Josefovi bratři j sou rozhodnuti, ať již přij de cokoli, 

držet pohromadě. Převzali odpovědnost za sebe navzájem. Nikdo 

neřekne Benjamínovi, který tak to minimálně vyplývá z řeči 

důkazů se provinil, jedinou výčitku. Naopak, všichni si 

roztrhnou jako znak svého smutku své ošaceni, příčinou je 

kolektivní stud. Stoj í si za svým slovem, pokud bude j eden z 

nich usvědčen z krádeže, chtějí všichni přijmout trest. Myslí 

na jednotu, s kterou Josefa kdysi nenáviděli a na něm spáchali 

zločin. 

Josefovi bratři mohou na základě zločinu kdysi společně 

plánovaného a provedeného říct: "Jsme spoluvinní za momentální 

situaci. Proto jsme rozhodnuti k nápravě. Chceme teď, když se 

jeden z nás provinil, ručit společně." 

Kolektivní vina a kolektivní ručení, ale odporuje právnímu 

citu všech těch, kteří si říkají: "Já jsem se na zločinu při 

záhubě Židů v časech nacistického režimu nepodílel! Jakpak se 

mám tedy cítit spoluvinný a proč mám spoluručit?"134 

Ale i tam, kde podle platného práva nemůže být přidělena 

kolektivní vina nebo nemůže být požadováno kolektivní ručení, 

existuje stále ještě kolektivní stud a kolektivní 

zodpovědnost. Přit6m je třeba' kolektivní stud 

zármutek nad tím, že v mém okolí, v mém národě, 

bezpočetně dětí v mateřském lůně. 

134 Tamtéž ,str.I7I 
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3.7.3 Urovnáni konfliktu 

Zděšení a smutek ještě neustoupily, když každý z bratrů 

nakládal svého osla. Sloveso "balit, nakládat, vléci" 

(hebrej sky: ' amas) zahrnuj e obraz vzpěracího kamene. Takzvaný 

"vzpěrací kámen" byl těžký kámen, s kterým mladí lidé 

zkoušeli svojí sílu. 

Na začátku každého urovnání konfliktu stoj í odvážný čin. 

Rezignace a nečinnost konflikt prohlubují. 

Když bratři přišli před Josefa, vzdali se jakéhokoli druhu 

omluvy a veškerých vysvětlení. Svůj úděl přijímají bez nářků a 

divokých gest. Mlčky se vrhaj í na zem před vezíra. Pak se 

vydají Boží vůli napospas slovy: "Bůh shledal vinu tvých 

služebníků." Tímto doznáním, říká Juda ve jménu všech: "Daleko 

důleži těj ší než ten pohár, který nalezl správce domu, jeto, 

co shledal Bůh." "Konflikt leží hlouběji, nejde o záležitost s 

pohárem, nýbrž o vinu, která leží na nás všech." "Je to něco 

zcela jiného, co bylo hledáno a nalezeno, a někdo zcela jiný, 

kdo vše vynesl na světlo boží." 

Obrat v konfliktu nastává tehdy, když se postižený vydá až 

k samotné prapříčině, která konflikt vyvolala. 

Josef nepřistoupil na nabídku bratrů, že by se všichni 

stali otroky. Zvětšuj e příkoří tak, že se pokouši izolovat 

Benj~mína od svých bratrů. Chce tím zkoušet své bratry, jestli 

přece jen nevyužijí příležitosti volně odejít zřeknutím se 

Benjamína. Krádež poháru by byla podstatným důvodem, aby mohli 

před svým otcem mluvit o Benjamínově vině. Aby je této zkoušce 

podrobil, prohlásí Josef: "Benj amín bude mým otrokem, ale vy 

půjdete v pokoji ke svému otci!" Zde zvolený obrat "Vy půjdete 

v pokoji!" (hebrejsky: beschalom) má na zřeteli cíl chůze. Mají 

se vydat na cestu, aby svému otci přivezli obilí, aby mohl žít 

nadále v pokoji ,tedy šťastný. Tato provokativní formulace 
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dala Judovi popud k jeho řeči, ve 

stojí štěstí a pokoj otce. 13S 

3.7.4 Judova řeč: (44,18-34) 

středu jeho vyprávění 

Juda převzal zodpovědnost za Benjamína tím, že se za něj 

zaručil svým vlastním životem. Od toho okamžiku byl Juda 

mluvčím svých bratrů. Pod Judovým vedením se bratři po té, co 

byl pohár nalezen v Benjamínově vaku, vrátili do Josefova 

domu. Žádný z bratrů neodporoval Judově rychlému rozhodnutí. 

Svou obsáhlou řečí se nyní Juda pokouší pohnout Josefa k 

vydání Benjamína. Je to nejdelší řeč v knize Genesis. Judova 

řeč je "malým uměleckým dílem". Několik markantních slov se 

neustále vrací, například šestkrát slovo "bratr", sedmkrát 

"můj pán", dvanáctkrát "služebník" a třináctkrát "můj otec". 

Vyvaroval se vyzývavému. Upustil od své námitky proti 

podezření Josefa, že j sou zvědové. Rovněž nezmiňuj e původní 

Josefův záměr ponechat si všechny bratry a ani slovem se 

nezmiňuje o zajetí Šimeona nebo o události s penězi. Juda nemá 

v úmyslu s vezírem zúčtovat. Chce si ho naklonit. 136 Svou řeč 

dělí do třech snadno rozpoznatelných částí. 

• Zdvořilý ale rozhodný úvod 

Oslovení: "Prosím, můj pane!" (hebrejsky: bi'adoni) je 

pevně stanovená formulace, která doslovně přeložená znamená: 

"Na mě, můj pane", (přijde - tj. já budu zodpovědný, pokud 

moje řeč vyvolá něco nepříjemného či nepříznivého). 

Po oslovení vysloví Juda prosbu: "Ať proti tvému otroku 

nevzplane tvůj hněv" (Gn 19) neznamená apelovat na ci ty, nýbrž 

na jeho intelekt a rozum. Nebojácný způsob, jakým Juda 

Tamtéž, str.174 
136 Podle Westermann, Genesis I13, str.146 
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vstupuj e před vezíra, 

neponižuje se. 

• Líčení situace 

ukazuje, že ho sice prosí, ale 

Z beznadějné situace, ve které se nalézá se svými bratry, 

dává vlastní popis dění: "Pouze na tvoji prosbu, vezíre, jsme 

tě zpravili o rodinné situaci, o našem starém otci, o 

nejmladším·z nás Benjamínovi, a o bratrovi, který je mrtev. 

Ačkoliv jsme tě při našem prvním setkání upozornili, že náš 

otec nepřežije odloučení od Benjamína a už vůbec ne jeho smrt, 

chtěl si, abychom ti Benjamína přivedli. Ano, ty jsi dokonce 

vyřkl výhružku, že před tebe bez Benjamína nesmíme 

předstoupit. Benjamín má u otce zvláštní postavení. Narodil 

se mu ve stáří a jako jediný má stej nou matku, jako bratr, 

který je nezvěstný. Snad si vysvětlíš, proč otec řekl striktní 

ne,. když uslyšel o tvém požadavku. Teprve po dlouhé době a 

velkém tlaku zvětšuj ícího se hladomoru svolil. Předtím ještě 

jednou zazpíval starý smuteční zpěv: "Roztrhán, ano roztrhán 

je on, a já jsem ho dosud znovu nespatřil." Pak se podíval na 

Benjamína a řekl: Pokud se s Benjamínem zopakuje to, co se 

stalo s jeho rodným bratrem, pak jistě nepřežiji!" 

Pane, když nám otec toto řekl, věděli jsme, že v tom 

okamžiku, kdy se vrátíme bez Benjamína, padne mrtvý. Neboť 

jedno je jisté:Jeho život je s Benjamínovým životem spjat. 

Kdybychom se vrátili bez Benjamína, umřel by náš otec na 

místě. Neměli bychom ani čas mu vše vysvětlit. Protože smrt 

našeho otce za těchto okolností by byla nejhorší, co bychom 

si mohli představit, zaručil jsem se. Odpřísáhl jsem "Pokud se 

s ním nevrátím zpět, tak chci před svým otcem nést vinu po 

celý svůj život." 

• Stručná formulace žádosti/prosby 

Judova žádost: 
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"Proto dovol, aby tvůj otrok zůstal u svého pána 

v otroctvi namisto tohoto a chlapec ať smi se svými bratry 

odejit."(Gn 44,33) 

Juda se sám stavi před Benjamina, "druhého Josefa", aby ho 

chránil. Benjamin se nestal jako Josef "oběti závisti bratrO". 

Mlčky poslouchal Benjamin, jak Juda řikal: Chci se za 

Benj amina obětovat. Chci se stát misto něho otrokem. Juda má 

na mysli pouze jedno: "Benj amin musi zpět ke svému otci." Musel 

i kdyby při tom ztratil svOj vlastni život. Juda byl odhodlaný 

nejen "spolupykat", nýbrž se vyj ádřil být připraven k 

"zastoupeni v trpeni". 137 

"Zřeknuti se vlastniho života" je nabidka oběti, a sice 

jak za vinu, která tkvěla na Benj aminu na základě dOkazu z 

indicii, tak i za zločin na Josefovi, na kterém se Juda stejně 

jako ostatni bratři podilel. O zločinu řekl ve svém rozhovoru 

s Josefem, který se odehrál před jeho řeči: "BOh shledal vinu 

tvých služebnikO". 

Pomoci Judovy řeči se Josef poprvé podrobně dozvěděl, co 

se odehrálo v rodině od jeho odvlečeni. Znal nyni slova, 

kterými otec nad nim, nařikal. Věděl, že zármutek otce nad nim 

stále ještě trvá. Z Judovy řeči pochopil, že bratři zcela 

jinak hovořili než tehdy o otcově zálibě v dětech Ráchel_ Teď 

si byl Josef zcela jistý, že bratři svého skutku litovali. 

Změnili se. Již "nejsou jako dřive. 138 

3.7.5 Poznáni: (45,1-15) 

Josef už neměl žádných pohyb o obráceni bratrO a pravosti 

jejich lásky vOči Benjaminovi a svému otci, mohl se podvolit 

svým citOm. Hranice jeho schopnosti ovládat se byla dosažena, 

nemohl se prostě již déle schovávat za masku vezira. Poslal 

137 Braumer H. cit. dílo (1990) str.178 
138 Podle Westermann"Genesis 1/3, str.149f. 
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všechny pryč, potom tak hlasitě plakal, že o tom věděl celý 

faraónův dvůr, aniž by kdokoliv věděl, co se vlastně stalo. 

V místnosti byl jen se svými bratry. Na poli při plánu 

vraždy i při prodej i stáli bratři proti sobě beze svědků. U 

Josefových slov nesměl být přítomen žádný Egypťan, ani 

tlumočník. První slova, která Josef řekl svým bratrům v rodné 

řeči, zněly: "Já jsem Josef!" Pak ještě jednou položil otázku 

na zdraví otce. Přitom mu nezáleželo 

(43,28, ) ale chtěl se zeptat jako 

na odpovědi, 

syn, poté co 

představil jménem."Žije ještě můj otec?" 

tu už znal 

se bratrům 

Bratři nevěřili. Byli jako z kamene. Nehýbali se z místa, 

takže je Josef musel požádat, zrušili odstup, který 

zachovávali před cizincem. Když se k němu blížili, pronesl 

Josef malou řeč, která je zcela rovnocenná Judově řeči. 

"Tvoří úžasný kontrast jako temná mračna a zářící slunce." ~eč 

začíná minulostí, popisuj e přítomnost a poskytuj e výhled do 

budoucnosti . 

• Minulost 

Josef musí znovu vzpomenout minulost. Bolestivá vzpomínka, 

ale nemá bratry zahanbit. Je to spíše Josefův úmysl pomoci 

svým bratrům při vyrovnání se s minulostí, která je stále 

zatěžuje. 

výpověďmi 

Z tohoto důvodu je Josefův pohled zpět určen třemi 

se teď a o důvěře v Boha: "Avšak netrapte 

nevyčitejte si, že jste mě sem prodali, neboť mě před vámi 

vyslal Bůh pro zachováni života." (Gn 45,5) Bůh mě sem poslal, 

aby mě před vámi ochránil. 

Z "krutého" obchodu se stalo "požehnané poslání". Bratři 

maj í prodej ve vzpomínkách stále jako brutální a bezsouci tné 

opuštění. Dokud ale vaše oči vidí jen vaše provinění, oddáváte 

se jen bolesti. Sebeobviňování a sebelítost se navzájem 

střídají. Vy se ale můžete naučit dívat se na vše jinýma 

očima. K tomu je zapotřebí víry v Boha, 

dění, na jehož počátku byl zlý plán, avšak 
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v dobro. "Bůh mě poslal před vámi, aby zajistil vaše potomstvo 

na zemi a aby vás zachoval při životě pro veliké vysvobozeni 

."(Gn45,7) 

Bratři, Bohu nezáleží na ničem víc než na záchraně lidí. 

Skutečný hladomor začal teprve teď. Ještě pět let bude půda 

zcela neplodná. V těchto letech neuživí člověka obvyklé polní 

hospodářství. Aby byla umožněna další existence na světě a v 

neposlední řadě také, aby vás nechal přežít, poslal mě Bůh do 

Egypta. Mou přítomností se pro vás stane Egypt "archou", ve 

které přežijete hladomor. Tak mohu jen ještě jednou říci: "Vy 

jste mě sem nepřivedli, nýbrž Bůh." Nepřipusťte, aby vás 

myšlenky na vaší vinu a na způsob, jakým jsem se sem dostal, 

připravily o radost z mé přítomnosti! 

Minulost - tak to říká Josef a tak to platí dodnes - lze 

překonat jen ve víře, že Bůh může obrátit zlo v dobro. 139 

• Přitomnost 

Aby Josef svým bratrům popsal své postavení v Egyptě, 

překládá své vznešené tituly do tří jmen/přízvisek "otec, pán 

a vládce". Říká: Bůh "On mě učinil otcem faraónovým, pánem 

celého jeho domu a vladařem celé Egyptské zemi ." 

Mezi mnou a faraónem je nejdůvěrnější vztah. V jeho domě 

jsem pánem. Jsem spoluvládcem Egypta, v celé zemi se nestane 

nic bez mého souhlasu. 140 

• Budoucno s t 

Třetí část řeči pojednává o Josefových vytoužených přáních 

do budoucnosti. Ze svých bratrů udělá posly. Dává jim úkol: 

"Pospěšte! Jděte k mému otci a podejte mu zprávu." 

139 Braumer, cit. dílo (1990), str.1BO 
140 Tamtéž, str.1B1 
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Poselství, které mají doručit svému otci, je srdečné 

pozvání. Bratři, vyprávějte otci o mém vysokém postavení 

v Egyptě. Má přijít co možná nejrychleji, nemá 'se co 

rozmýšlet. Zařídím, že bude žít zcela v mé blízkosti v zemi 

GÓŠen. 141 Chci se o něj starat, o něj a o celé příbuzenstvo. 

Udělejte mi pouze jednu laskavost: "Pospěšte si! stěží se mohu 

dočkat, až uvidím otce!" 

Když se Josef nechal bratry poznat, pronáší před nimi 

poučnou řeč. Co se odehrálo za zavřenými dveřmi, po vyloučení 

Egypťanů, není v první řadě žádná dojemná rodinná scéna, nýbrž 

vyrovnání se s minulostí a otevření nové perspektivy do 

budoucna. Nové se otvírá jen tehdy, 

minulost a přítomnost. 

když je uspořádána 

Teprve po své řeči přistupuje Josef k Benjamínovi, padá mu 

kolem krku a pláče. Potom políbí a obejme všechny své bratry, 

vyhasla bratrská nenávist. Mnoho ještě jednou vyvstalo před 

zraky bratrů. M.Luthera obzvláště fascinuje bratrský polibek 

mezi Josefem a Šimeonem: "Neboť není to obrovský zázrak, že 

Josef mohl plakajíc a s velkým soucitem políbit Šimeona, svého 

nepřítele a vraha?" 

Bratrským polibkem byla zlomena stará kletba. Opět spolu 

hovořili jako bratři. 

3.7.6 Pozváni faraóna 

Naplnila se budoucnost. Zpráva o příchodu Josefových 

bratrů se brzo dostala i do paláce. Byla uvítána faraónem a 

celým dvorem. Do této chvíle ležel na Josefově původu "temný 

141 Území přidělené Izraeli a jeho potomkům během jejich pobytu v Egyptě. 
Jeho přesné umístění a rozlohu neznáme, ale s jistotou lze říci, že byl 
v Egyptě v V nilské deltě: Gn 47,6.11 
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stín". Byl "cizincem, z vězení propuštěným otrokem", který si 

na dvoře získal postavení a jméno. Teprve objevením se bratrů 

v Egyptě se stalo známé všem lidem že Josef pochází ze 

svobodného kmene nomádů. Nyní neměli už ani ty nejpředněj ší 

mezi Egypťany, pro které měl cenu jen svobodný původ, žádný 

důvod podezírat Josefa. Je rovněž myslitelné, že faraón a jeho 

dvůr viděl~ pro Egypt výhodu, že s otcem a bratry "přijde do 

země ještě více takových Josefů". Faraón mohl vycházet z 

toho, že se Josef "bude o zemi a její obyvatele starat s ještě 

větší oddaností, když bude se svými považovat Egypt za svou 

vlast." 

Faraón Josefovo pozvání přijal, že ho potvrdil jako svůj 

vlastní, faraónův rozkaz. Když teď Josefovi bratři přivedou 

otce, učiní tak z pověření samotného faraóna. Do Egypta mají 

přijít všichni, otec a rodiny bratrů. Až dorazí do Egypta, má 

jim být za bydliště přiděleno to "nejlepší země Egypta", aby 

"jedli tuk země". "Tuk" je obrazný výraz pro to nejcennější. 

Představuje to nejlepší z plodů země, například obilí a olej. 

Protože faraón sám ještě nepřijal bratry ve svém trůnním 

sále, nechal Josefa, aby jim vyjevil svou vůli. Formulace: "Ty 

ale jim nařid'" je "nej silněj ší výraz pro zmocnění". Nařízení 

faraóna, které má Josef předat svým bratrům, obsahuje pozvání, 

převzetí cestovních nákladů - bratři se mají do Kenaanu vrátit 

s naloženými osly, budou jim také dány k dispozici vozy. 

~olokočovné kmeny na syrsko-palestinském území neměly 

nedostatek vozů, na kterých vozily své náklady. Egyptskými 

vozy byl Jákob a rodiny jeho synů poctěni jako hosté krále. Na 

egyptských vozech mají děti, ženy a starý otec urazit cestu do 

Egypta. Ohledně jejich majetku vzkazuje faraón Josefovým 

bratrům:Nemějte s vašimi věcmi žádné slitování, což znamená,že 

bude zbytečné brát věci sebou, neboť v Egyptě naleznou všechno 

dobré a hodnotné. 142 

142 Tamtéž str.182+183 
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3.8 Návrat bratrů a uvědomění Jákoba (45,21-28) 

Na začátku zprávy o návratu bratrů stojí: Synové Izraele 

byli rozhodnuti vyplnit příkazy faraóna. Do formulace "synové 

Izraele" jsou bratři "nyní opět zahrnuti i s Josefem". K tomu 

přichází dar svátečních šatů. Je to "dárek na usmířenou", 

kterým Josef své bratry vyznamenává a do určité míry klade 

vzájemně na stejnou úroveň. 

Sváteční roucha j sou drahocenné šaty, které se oblékaj í 

při slavnostních příležitostech. Takový svátečný šat měl na 

sobě Josef, když vyhledal své bratry na poli. Tehdy vyvolala 

pestrá suknice s rukávy u bratrů zášť. Nyní maj í v takových 

svátečních šatech stanout před otcem. 

Když Josef Benjamína štědřeji obdaroval, tak se spoléhá na 

to, "že ostatní bratři toto dávání přednosti/nadržování 

akceptují". Benjamín obdrží pět svátečních šatů a tři sta 

stříbrných mincí, což znamená tři sta stříbrných kusů 

odseknutých z mincovního prutu. Rovněž otci posílá Josef dary. 

Naložená nákladní zvířata nesou proviant na cestu pro celé 

Jákobovo příbuzenstvo. Při loučení nabádá Josef své bratry, 

"kteří se navzdory proměně nestali žádnými anděly", slovy: 

"nerozčilte se po cestě!". Bratři nemaj í po cestě začít s 

žádnou hádkou o své vině vůči Josefovi. Nemaj í si navzáj em 

dělat výčitky, kdo je více, či méně na vině. Že se bratři po 

cestě budou ještě jednou zabývat svou vinou, bylo očividné. Až 

se vrátí k otci, budou mu muset povědět, jak kdysi naložili s 

Josefem. 
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Zpáteční cesta je zmíněna jen krátce. Váha je kladena 

zcela na setkání s otcem. Znenadání začínají bratři svou 

zprávu slovy: "Josef ještě žije. Je vládcem celé země 

egyptské." Reakce otce je dvojí: 

• Jákobovo srdce ochladlo, neboť jim nevěřil 

Lež, kterou bratři zakryli svou vinu, neztratila ještě 

sílu. Zničili pokoj společenství, ve kterém žili jako rodina. 

Pokud je společenství na jednom místě rozvráceno, "tak se tato 

trhlina projeví na všem. Po té, co Jákob uslyšel slova: "Josef 

ještě žije, vzdálilo se jeho srdce a nevěřilo; jeho srdce se 

neobrátilo k těm slovům ". Jákob byl zaražený. Nevěřil ničemu. 

Jeho srdce ochladlo, "upřeně se zahleděl nad zprávou, aniž by 

ji mohl přijmout za pravou". "Když je jednou nedůvěra v 

člověku, zůstane a sžírá dál. Zpráva jeho synů nemohla Jákoba 

z tohoto stavu vysvobodit. Teprve když uviděl egyptské vozy, 

které Josef poslal, aby ho odvezl, praví se: 

• Tu ožil duch jejich otce Jákoba 

Egyptské vozy, které by nemohli synové odvézt z Egypta bez 

povolení, byly pro Jákoba již určitým "stínem samotného 

Josefa". Vstoupil do něho "život radostný". Přišel konec 

dvacetiletého smutku. Ono společenství, které bylo kdysi 

rozerváno zprávou: "Josef je mrtvý", byio opět zdravé. Jákobův 

duch znovu ožil. 

Obě Jákobovi reakce, "jeho srdce ochladlo" a "jeho duch 

znovu ožil", ukazují, "jak hluboká byla trhlina v jejich 

společenství a jak zázračné je nyní uzdravení". 

Pro Jákoba začal život ještě jednou. Ne bez zvláštního 

úmyslu stoj í v textu obě jména otce Jákob a Izrael za sebou. 

Od té doby, co byl Josef nezvěstný, bylo otcovo jméno "Izrael" 

používáno, když se jednalo o spojení bratrů. V důsledku oné 

strašné zprávy, že Josef už není, "se stal otec opět Jákobem a 

jako Jákob roztrhal svůj šat (37,34). Radostná zpráva, že ten, 
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jenž byl považován za mrtvého, žije, probudila Jákoba k 

dřívějšímu životu a mění ho opět na "Izraele". Stařec, který 

si zoufal nad svým životem, se stal pánem svých pochyb a je 

rozhodnut jet do Egypta. "Stači, zvolal Izrael ,můj syn Josef 

žije! Půjdu, abych ho před smrti ještě uviděl." Jákob, který 

chtěl kdysi v soužení a smutku s Josefem umřít, je nyní 

ovládán pouze jednou jedinou myšlenkou uvidět Josefa. Ono 

vyslovené stačí, (hebrejsky: rabl zde znamená tolik co: "Nyní 

nepochybuji již více", já ho uvidím dříve, než umřu. Jákob 

už nechtěl více zemřít. Jistota, že bude moci znovu uvidět 

svého syna, mu dává sílu k dlouhé cestě. Až uvidí znovu 

Josefa, bude moci umřít v pokoj i. "Uvidí své dí tě a v tom 

zakusí svátost svého životního koloběhu, takže bude moci 

zemřít v pokoji." 

Josef a jeho bratři se opět shledali. Usmířili se mezi 

sebou. "Izrael je otec jich všech a oni zůstanou a zůstávaj í 

syny Izraele. ,,143 

3.9Izra~~ovo setkání s Josefem(46,1-50,26) 

Jákobovo rozhodnutí odejít do Egypta je spojeno s úzkostí. 

Egypt je přece zemí cizí a jeho útočné pohanství je v Jákobově 

rodu dobře známé. Jeho otec Izák byl výslovným příkazem Božím, 

před Egyptem varován (Gn 26,2). Není to ona neblahá země, kde 

potomky Abrahamovy čeká pokořuj ící otroctví (Gn15, 13) . Se vším, 

co má, přichází do Beer-šeby , zpřítomňovala se tam zkušenost 

víry v Boha chránícího v cizím prostředí. V Beer-šebě přináší 

143 Převyprávěno podle Braumer H. cit. dílo (1990) .str.186+187 
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oběť, Bohu Izákovu. Jen zde je Bůh takto jmenován. Jákob chtěl 

slyšet pokyn od Boha ,který jeho otci Izákovi cestu do Egypta 

nedovolil, toužil po slovu od Boha,který se osvědčúje na 

místech ohrožených. Na jediném místě zde čteme v Josefově 

příběhu o Božím zjevení. Já jsem Bůh, Bůh tvého otce. 

S nadějnou vyhlídkou, že zemře mezi svými a že jeho milovaný, 

hořce pohřešovaný syn mu poskytne poslední službu, vydal se 

Jákob na cestu. Jel s dětmi a ženami na vozech, které poslal 

pro něho sám faraón. Celý Jákobův rod se vydal na cestu v síle 

Božího zaslíbení, které přijal v Kenaanu. Následuje výčet 

Jákobovců, seřazený podle matek (Gn 46, 8-27). 

Na Josefův pokyn se Jákobovci usadí na pastvinách 

v GÓŠenu144
• Josef sám jim jede vstříc. Jákob je naplněn 

hlubokým doj etím i uspokoj ením, že je Josef živ. Nyní rád 

zemře neboť pominul zármutek ze ztráty a snad i bolest 

z nepřímo zaviněné smrti, za kterou nese odpovědnost. 

3.10Požehnání synů Josefo~ch 48,1-22 

Josefovi je oznámena zpráva o Jákobově nemoci. Přichází k 

otci se svými syny. Adopce synů Josefových a jej ich zařazení 

do kruhu praotců má vysvětlit, proč dva kmeny v Izraeli se 

jmenovaly jej ich jmény , nikoliv jménem Josefovým. Dosud byla 

totiž všecka pozornost soustředěna jen na Josefa, nyní pak 

dochází i na jeho syny. Oni se maj í stát přes svá zrození 

v Egyptě a přes poloegyptský původ částí rodu Izraelova. 

Po pohnutém uvítání a osvojení dochází k vlastnímu 

požehnání. Úvodem je ponížená Josefova poklona před otcem, 

144 ,Uzemí přidělené Izraeli a jeho potomkům během jejich pobytu v Egyptě 
Jeho přesné umístění a rozlohu neznáme, ale s jistotou lze říct, že byl v 
Egyptě (Gn47,6) ve V nilské deltě. Hebrejové bydleli v zemi Gošen až do 
exodu a byli zde chráněni před morovými ranami (EX 8,22) 
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poněvadž otcovým prostřednictvím mluví a jedná Bůh. Josef 

staví syny po obou stranách tak, že s nimi tvoří jednotu, 

požehnání dané jemu, patří i synům a naopak. Josef staví syny 

po obou stranách tak, že s nimi tvoří jednotu, požehnání dané 

jemu, patří i synům a naopak. Přitom jednal Josef podle 

běžného obyčeje v souladu se zákonem (Dt21,15), poněvadž 

Efrajim je mladší staví ho Josef nalevo k Izraelcovi,a 

staršího Manasesa napravo. Pravá strana představuje sílu, 

proto i požehnání z pravice bude mocnější. Ale Izrael 

schválně klade pravici na hlavu mladšího a levici na 

prvorozeného. Požehnání, které v této chvíli Jákob pronese, je 

výrazně formulované vyznání víry. Bůh otců je nazýván Pastýřem 

Andělem a Vykupitelem. Pastýřská činnost byla v Izraeli častým 

a obsažným obrazem pečlivé ochrany a laskavé péče Boží (Ž 

23,1) . 

Josef chce zabránit případnému omylu, ale otec ví co 

dělá a setrvává na tom. 

Jako by se opakovalo, co se stalo při požehnání jemu 

samému, druhorozenému. Podání neuvádí důvod, proč si Jákob 

takto počíná. Starší syn nebude potlačen, mladší však přesto 

bude větší. Efraim vskutku předstihne Manasesa, jeho pokolení 

v Izraelské pospolitosti zástupně představuje celého severního 

Izraele vůbec. V zaslíbené zemi dostane Josef dva díly 

(Efrajim a Manases), kdežto ostatní bratři jen po jednom. 145 

145 Podle Výklady ke Starému zákonu I. Zákon (Gn-Dt), Praha 1991 
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3.11Smrt Jákobova: 49,29-33 

Obratem "budu brzy připoj en ke svým soukmenovcům" 

poukazuje Jákob na svoji smrt, která stojí bezprostředně před 

ním. Poté dá synům jako svoj i poslední prosbu pokyn, aby ho 

pohřbili u jeho otců. Poloha hrobu je Jákobem přesně popsána. 

Při tom jmenuj e Jákob předchozího maj i tele, po kterém má pole 

jméno, označení nivy Makpele naproti Chebronu v zemi Kenaan, a 

prohlašuje pozemek za Abrahamem právoplatně nabytý majetek. Je 

to pohřební místo Abrahama a Sáry (Gn 23,19; 25,9) a Izáka a 

Rebeky (Gn 35,29). Jákob sám tam pohřbil Léu, takže ze tří 

párů patriarchů chybí již jen on sám. Vztahy jsou uspořádané, 

i když od koupě pohřebního místa mezitím uplynulo 200 let. 

Umírání Jákoba samotného je popsáno střízlivě několika 

málo slovy. "Co se týče smrti, chybí každé patetické gesto." 

Jákob se stahuj e zpět do svého tábora a tím uzavírá chvíli 

odloučení, která začala okamžikem, kdy se Jákob vzchopil na 

svém lůžku (Gn 48,2). Jákob zemřel při plném vědomí a bez 

smrtelného zápasu. 146 

3.12pohřeb Jákobův: 50,1-14 

Jedinečný vztah mezi Josefem a jeho otcem se stává ještě 

jednou zřetelným v bezprostřední reakci Josefa na smrt svého 

otce. Josef padá na tvář již zesnulého, pláče nad ním a líbá 

ho. Je to "spontánní výraz jeho bolesti v gestu lásky". Poté 

přebírá Josef odpovědnost za smuteční a pohřební ceremonie, 

které probíhají ve čtyřech etapách. 

146 Braumer. H. (1990)str.245 
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• Smutek v Egyptě 

Josef rozkázal lékařům, kteří u něj byli ve službě, aby 

jeho otce nabalzamovali. O lékařích se v Josefově příběhu 

hovoří poprvé zde. Lékařská péče byla v Egyptě již ve Staré 

Říši (2640-2155 př. Kr.) v rukou lékařů, jejichž jména a 

tituly zčásti předávaly tradicí. Již dříve existoval lékař 

faraónův, kter~ se naz~val uvrchní lékař lékařů. Jako všechna 

moudrost a učenost souvisela i medicína v Egyptě úzce 

s náboženstvím a s kněžími. Toto ukazuje vedlejší titul 

egyptsk~ch lékařů, ve kterém jsou označováni zčásti jako kněz 

božstva, zčásti jako upředstaven~ kněžích Web". Kněží Web byli 

učistí kněží", kter~ už od Staré říše náležel úkol, aby 

vyšetřovali, zda zabitá obětní zvířata byla čistá. Balzamování 

(hebrejsky:chanat) se v tomto speciálním v~znamu vyskytuje jen 

na . tomto místě. V Písni se toto sloveso musí překládat jako 

uuzrát" (Pís 2,13). Ze slovesa unabalzamovat" se nemůže dospět 

k závěru, že Josef nařídil Jákobovu mumifikaci. 

Poněvadž jeho pokyn mířil na adresu lékařů a nikoli 

otvíračů těl, a poněvadž balzamování trvalo 4 O a nikoli jako 

mumifikace 70 dní, je možno přijmout závěr, že Jákobovo tělo 

nebylo mumifikováno, n~brž jen nabalzamováno. Josef se rozhodl 

pro ritus vykonávan9 již v čase Thinitů (2950-2640 př. n. 1.). 

Při mumifikování těla mohli lékaři, kteří se počítali k třídě 

učist~ch kněží", převzít pouze úkoly, které byly označovány 

jako učisté". Mumifikování sestávalo ze dvou úkonů: v otevření 

těla a v nabalzamování. Přitom prv~ úkon platil za unečist~", 

druh~ za učist~". Jak tomuto rozlišení odpovídalo, rozdělovaly 

se úkoly mezi dva cechy, taracheuty, to znamená otvírače těl, 

a kněze balzamovače, tak zvané uovinovače". 

Ačkoliv pro nabalzamování připadlo 40 dní, byla délka času 

nářku v Egyptě 70 dní. Moj žíš a Áron byli oplakávání 30 dní, 

Saul jen sedm dní. Smutek za Jákoba byl jen o dva dny kratší 

než smutek za krále v Egyptě. Ten obnášel 72 dny. Délka smutku 

byla obzvláštní poctou zemřelému Jákobovi. 
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• Převoz 

Žádost o uvolnění nepřednáší Josef faraónovi přímo, ale 

prostřednictvím dvorských úředníků. Truchlící se musel během 

souhrnného smutečního ceremoniálu dvoru vyhýbat. Tento starý 

zvyk byl živý ještě za časů Ester (5. stol. pře Kr.). 

Mordochaj přišel jen k bráně paláce, neboť on sám nesměl před 

krále předstoupit ve smutečním oděvu (Est 4,2). Josef nechal 

faraona zpravit o přísaze, kterou byl složil svému otci, 

poukázal na již zřízený hrob a výslovně přislíbil svůj návrat. 

Poukaz, že hrob pro Jákoba je již zřízen a že čeká jen na jeho 

tělo, má vztah k egyptské praxi starat se o stavbu hrobu již 

před smrtí. 

Faraón uvolnil Josefa a nařídil současně čestný průvod, 

který se skládal z vysokých úředníků dvora a z vojenské 

eskorty. Josefem vedený smuteční průvod měl odpovídat 

důstojnosti jeho nejvyššího ministra. Z Jákobových potomků 

zůstali doma jen "malí ,,*. Míněny j sou tím ženy a děti. Pro 

"malé" a pro ženy poslal Josef egyptské vozy, aby je dovezl do 

Egypta (Gn 45,19). Nyní mají dohlížet na domácnost, současně 

byly zárukou pro návrat mužů. 

• Nářek nad mrtvým ve východnim Jordánu 

Smuteční průvod netáhl nebližší cestou podél pobřeží přes 

Béršebu do Chebrónu, nýbrž udělal velkou okliku. Karavana 

s Jákobovým tělem táhla severní Sinaj í v oblasti východně od 

Mrtvého moře. Zvolili tuto okliku, protože při průchodu 

například skrze zemi Pelištejců, by se museli obávat konfliktů 

a sporů. Na jednom místě cesty, v Goren-atádu,147 průvod 

* V německém textu Gn (50,9) zni: _~ zemi Gošenu zanechali jen své malé 
(ženy a děti) 000 

147 Goren-atád znamená "mlat s trnitými keři" a popisuje místo olemované trny, 

které sloužilo jako mlat pro mlácení obilí. Poté, co obyvatelé oblasti viděli 

nářek za mrtvého, pojmenovali toto místo "Abel-misrajim", to znamená "Smutek 
Egypta" o Toto místo jeve Starém zákonu zmiňováno jen jednou; a poněvadž se zde 
říká jen, že leží "na druhé straně Jordánu", neexistuje o poloze tohoto místa nic 
jiného než domněnky. Goren-atád je nepříliš známé místo východně od Jordánu 
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zastavil, aby držel sedmidenní velký slavnostní nářek za 

mrtvého. V Goren-atádu držená sedmidenní smuteční slavnost se 

později stala obvyklým smutečním časem v Izraeli a udržuje se 

ještě dnes jako tak zvaná šiva, sedm přísných dní smutku po 

pohřbu. 

• Uloženi do hrobu 

Pochování samotné není popsáno. Je řečeno pouze: Jeho 

synové ho donesli do země Kenaan. Tam ho pohřbili. Zmiňováni 

jsou ještě nyní samotní synové Jákobovi a již nikoliv smuteční 

průvod doprovodných Egypťanů. Je myslitelné, že Egypťané 

zůstali na východ od Jordánu, aby tam čekali na Jákobovy 

potomky. Místo hrobu jej eště jednou přesně popsáno. Synové 

splnili slib, který dali svému otci. 

Poté, co byl Jákob pohřben, vrátili se všichni do Egypta. 

Josef dodržel příslib daný faraónovi. 

3.13Potvrzení oqpuštění: 50,15 

Otcova smrt vzbuzuj e psychologicky velmi živě u bratrů 

Josefových obavu, že by se Josef nyní mohl mstít za kdysi na 

něm spáchané bezpráví. Toto došlo tak daleko, že měli dokonce 

strach objevit se sami před Josefem. Proto se rozhodli, jak to 

byl jednou udělal jejich otec Jákob u svého bratra Ezaua (Ge 

32,4an.+21), vyslat k Josefovi posly, aby Josefovi s odvoláním 

na jejich otce předali zprávu. 

Prosba přednesená Josefovi zní: "Odpusť přeci zločin svých 

bratrů a jejich hřichy, neboť ti učinili zlé. Odpusť přeci 

zločin služebnikům Boha svého otce." 
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Z těchto slov je patrné, že bratři ve svém svědomí přes 

všechna ta léta nedošli klidu. Otázka viny pro ně ještě nebyla 

rozluštěna. O své vině hovoří dvěma rozdílnými pojmy. 

Prvním říkají: Co jsme udělali, je zločin, doslovně 

přeloženo: "popření vlastnictví" (hebrejsky: p~schá). Bratři 

uznávají, že tím, co udělali svému bratru, se rozešli s Bohem. 

Tím že vztáhli ruku na bratra, odňali, uloupili, zpronevěřili 

Bohu, to co bylo jeho. 

Druhým pojmem bratři mluví o svém hříchu. Výraz, kterým je 

zde vyj ádřen hřích (hebrej sky: chattát) odkazuj e na sloveso, 

které znamená tolik co "chybit cíl". Nic, co udělali, 

nesměřovalo k cíli. Cíl předurčený jim Bohem chybili. 

Ve svém uznání viny jsou si bratři plně vědomi, 

zločin a jejich hřích není pouze věcí mezi nimi 

bratrem, nýbrž současně provinění se před Bohem. 

že jejich 

a jejich 

Poněvadž se toto v každém případě shoduje s vinou, nemůže 

být ani odpuštění "být čistě vnitřně lidským uspořádáním". Jak 

vina, tak i 6dpuštění zasahuje "hluboko do vztahu lidí 

k Bohu". 

Dvakrát se v prosbě, kterou přednášejí bratři Josefovi, 

vyskytuje sloveso "odpustit", a sice ve smyslu "zrušit", 

"odstranit" (hebrej sky: nasá). Bratři se dovolávaj í Josefova 

odpuštění a odvolávají se přitom na svoji společnou víru. Tím 

vyjadřují, že si jsou vědomi toho, že odpuštění je stejně málo 

jako vina čistě vnitřně lidská záležitost. 

Josef pláče. To, co ho k tomu pohnulo, je "očividně znovu 

probuzená nedůvěra bratrů vůči němu". Josefovy slzy ale 

povzbudí bratry k tomu, aby se před Josefem sami ukázali. 

Nemají zapotřebí opakovat znovu svou prosbu. Stačí gesto 

pokleknutí. Ve svém strachu nabídnou Josefovi, že se stanou 

jeho otroky. Bezpochyby si v tomto okamžiku Josef ještě jednou 

vzpomene na oba svoj e sny, na sen se snopy (Gn 37,5-8) a na 

sen o slunci, měsíci a hvězdách (Gn 37,9-11). 
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Nyní následuje Josefova odpověď: "Nehojte se! Copak jsem 

na mistě Boha? Vy jste proti mně zamýšleli zlé, Bůh ale 

zamýšlel dobré, aby učinil to, co je dnes, totiž aby zachoval 

mnoho lidi při životě." 

Josef začíná s "příslibem zdaru": "Nebojte se!" a vznáší 

potom rétorickou otázku: "Mám právo zasahovat do Boží vlády?" 

Mohu se dosadit na místo Boha? Bůh ale, jak ukazuje příběh, 

již rozhodl. "Bůh už řekl." Zamýšlel všechno k dobrému. "V 

tomto božím úmyslu k dobrému je zahrnuto, že Bůh dovedl vinu 

bratrů k odpuštění; neboť jen tak může bratry opravdu zbavit 

jejich strachu." Bůh jednal, myslel všechno k dobrému. 

Poněvadž on bratrům odpustil, nemůže Josef "za žádných 

okolností vnést na místo Boha nějaký jiný nárok", Zbývá mu jen 

jedno: Může bratrům Bohem poskytnuté odpuštění potvrdit. 

Těmito slovy vyslovuje Josef po všechny časy platné 

taj emství odpuštění. Lidské odpuštění není ničím jiným než 

potvrzením odpuštění Božího. Kdekoliv člověk, podobně jako 

Josefovi bratři, uzná svoj i vinu, může ten, kdo toto uznání 

slyší, říci jen jedno: Bůh již promluvil. Dal svého syna. 

Ježíš zemřel na kříži za vinu všech. Bůh promluvil Ježíšovou 

smrtí. Nikdo, kdo se stane svědkem přiznání viny někoho 

druhého, si nemůže dovolit postavit se na místo Boha a 

obrátivšího se odsoudit. Může učinit jen jedno: Boží odpuštění 

potvrdit. 

Touto odpovědí svým bratrům Josef nezkrášluj e zlo. Zlo 

zůstává zlem. Boží úmysly ale "zamýšlely bratry plánované zlo 

obrátit v dobro, aby jim mohlo být odpuštěno". Účinek Božího 

odpuštění je spojen se "zachraňujícím život", v čemž byli 

zahrnuti také Josefovi bratři. Josefovi bratři patřili 

k podílníkům na zachování života způsobeném Bohem skrze 

Josefa. Josef sám učinil bratry příj emci svých záchranných 

opatření. "v tom je obsaženo také jeho odpuštění." 

Po opakovaném "Nebojte se!" přislibuje Josef svým bratrům, 

že se o ně bude i nadále starat, tak jak byl přislíbil svému 
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otci, když ho pozval, aby za ním přišel do Egypta (Ge 

45,18an.27i 47,11.12). Svou odpovědí (verš 19-21) zbavil Josef 

bratry strachu. Těšil je a promlouval jim k srdci. Tím byl 

vypuzen smutek z jejich srdcí. Jeho slova a jím uvedené důvody 

dostaly moc nad pocity bratrů. Bratři přemohli strach a 

zůstali spolu. 

Abraham měl dva 

Izmaela. Také šest 

Abraham pryč. 

syny, kteří 

synů, které mu 

nezůstali 

porodila 

spolu: 

Ketúra, 

Izáka a 

poslal 

Izák měl dva syny: Ezaua a Jákoba, ti se navždy rozdělili. 

Dvanáct synů Jákobových ale zůstalo usmířeno. 

3. 14 Josefovo stáří a smrt: 50,20-26 

Josef a potomci Jákobovi zůstávají v Egyptě. Josef se 

dožil, jako později Jozue (Joz 24,29), sto deseti let. 

Pro Egypťana je sto deset let obrazem pro trvání plného a 

požehnaného lidského života. Josef zažil rozvoj svých potomků 

až do třetího pokolení. 

Obzvláště vyzdvihován a také poprvé zmíněn je syn Manaseho 

jménem Makíra. Je to Manaseho prvorozený (Joz 17,1). Z něj 

vycházející kmen se stane známý pod jménem "Makírovci". Makíra 

znamená v překladu tolik co "Prodaný". Ve vítězné písni Debóry 

a Báraka je Makíra staven na stejný stupeň jako kmeny Efrajim, 

Benjamin, Zabulón, Isachar a Neftalí, zatímco Manase jmenován 

není (Sd 5,14). Obzvláštní role Makírova se ukazuje už 

v Egyptě na tom, že synové Makíry se narodili na Josefova 

kolena, to znamená, že byli Josefem adoptováni. 

Josefova poslední slova obsahují přislíbení a pokyn. 
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Přislíbení zní: "Bůh vás vyvede z této země do země, 

kterou přisežně slíbil Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi". Na 

počátku příběhu otců stojí vyvedení Abrahama a přislíbení 

země, kterou mu Bůh ukázal (Gn. 12,1). Příběhy otců končí 

příslibem návratu potomků Jákobových do země, kterou Bůh 

přísežně slíbil Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi. Přitom stoj í 

jména Abrahama, Izáka a Jákoba poprvé vedle sebe. Sloveso, 

kterým je přislíbení určeno - Bůh "vyvede" (hebrejsky: phakad) 

tvoří můstek k 2. Knize Mojžíšově, ke zprávě o odchodu 

z Egypta (srov. zvláště Ex 3,16; 4,31; 13,19). Přísahu nechá 

Josef složit své bratry v zastoupení pro jejich potomky, kteří 

jednou odchod zažijí. 

Po své smrti byl Josef nabalzamován a jeho smrtelné 

pozůstatky byly položeny do rakve. Tato rakev, která po 

staletí zůstala známou, byla při odchodu z Egypta Mojžíšem 

vyvezena (EX 13,19). Jozue pohřbil Josefovy kosti na území u 

Šekemu, který koupil Jákob a odkázal svému synu Josefovi (Joz 

24,32) .148 

4 Josef a muslimské texty 

4.1Charakteristika - 12. súra 

Dvanáctá súra Koránu se v arabštině nazývá Sura Yusuf. V 

Koránu je poměrně vzácné, aby se súra jmenovala podle jedné 

osoby. Rozvíjí jediné téma a je nejdelším vyprávěním v 

Koránu. 149 V srovnání s verzí legendy o Josefovi z Genese se v 

148 Podle Braumer H. str.247-250. 
149 Goldman, S.: The Wiles of Women, the Wiles of Man. Joseph and Potiphars 
wife in Ancient Near Eastern, Jewish,and Islamic Folklore.Albany 1995, 
str.7. 
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12. súře nachází méně popisů, a proto je příběh dynamičtější a 

dramatičtěj ší. Súra obsahuj e více témat, ale hlavním tématem 

je Josef a Zulaykha. 150 

Súra se sama označuj e jako "nej lepší ze všech příběhů" 

( 12: 3) 151, podle jej ích vykladačů jeto proto, že potrhuj e 

vedení Boha, a také kvůli tomu, co všechno učí. 152 To vše 

vykládá to, proč súra pro muslimy zaujímá zvláštní postavení v 

Koránu, a proč měla z různých důvodů velký vliv v muslimském 

světě. 

Kdy přesně byla tato súra Mohamedem sepsána, není známo. 

Pravděpodobně se tak událo v pozdní mekské periodě. 153 Josef, 

který má v islámu vysokou pozici proroka, byl chápán jako 

předchůdce Mohameda. Jeho úspěch v Egyptě mohl sloužit jako 

vzor Mohamedových snah v Medíně. Josef se stává Mohamedovou 

inspirací přinést polyteistickým Arabům monotheismus, jak ho 

Egypťanům přinesl sám Josef. 154 Podle mínění některých vědců je 

příběh o Josefovi podobenství, ve kterém Mohamed ilustruje 

svůj triumf nad opozicí. Také on sám musel opustit svůj domov, 

aby se někde jinde dozvěděl svůj osud. Mohamed byl možná 

Josefem inspirován opustit Mekku a založit svou základnu v 

Medíně. Opět ve shodě s Josefovou cestou do Egypta, vrátí se 

Mohamed triumfálně do Mekky. Mnohé episody 12. súry tedy 

blízce souvisí s vlastní Mohamedovou situací a Mohamed se 

cítil být s Josefem osobně spojený. 

150 Johns A.H.Joseph in the Qurran.Dramatic dialogue ,human emotion, and 
prophetic wisdom.in Islamochristiana,7(1981),str.32. 
151 Korán, z arabského originálu přeložil Ivan Hrbek 1972 
152 Goldman S.: The Wiles of Women, the Wiles of men.Joseph and Potiphar's 
wife in Ancient Near Eastern, Jewish, and Islamic Folklore.Albany 1995,10. 
153Johns,A.H. Joseph in the Quran .Dramatic dialogue, human emotion, and 
prophetic wisdom.In : Islarnochristiana 71981,S.42 
154 Goldman, S. The Wiles of Wornen, the Wiles of Men, Joseph and Potiphars 
wife in Ancienit Near Eastern, Jewish, and Islarnic Folklore, Albany 
1995,s.21 
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4.2 Josefův portrét - jeho krása 

Krása je jednou z typických vlastností Josefa, která je 

popsána jak v Koránu tak v Bibli, tvoří hlavní téma perikop a 

rovněž v ikonografii hraje velkou roli. 

Korán dramatizuj e Josefovu krásu, v protikladu k Bibli, 

kde je pouze zmíněna. Tento motiv je rozvíjen také v židovské 

tradici, v muslimské tradici získává velmi významnou roli. 

Další komentátoři Koránu a pisatelé lidových příběhů 

popsali Josefovu atraktivitu. 

Jiné muslimské prameny opěvují Josefův obličej, který je 

často srovnáván s měsícem. 

Také podle al-Thaíabiho udělal Josefův obličej doj em na 

samotného Mohameda při jeho noční cestě. Mohamed se svého 

průvodce Gabriela ptá, kdo to je. Odpověď zněla: "To je Yusuf. 

A jeho vzhled byl jako ten měsíce v úplňku," pokračuje autor. 

Podle (Midraš Hagadol) šlechtičny vyhlížely kvůli Josefově 

kráse z oken, když šel po ulici, aby si jich všiml, házely po 

něm cenné věci. 

V muslimských a židovských 

stěžuje, že byl tak milován, 

legendách si dokonce Josef 

a trpěl tím. V arabských 

komentářích si není nikdo jistý před Josefovou atraktivitou, i 

muži ho považuj í za krásného. Proto u al-Tabarího ve vězení 

volá k vězňům: "Prosím, nemilujte mě!". al-Tabarí (+923) 

rovněž píše, že Josef byl stejně jako jeho matka Rebeka 

krásnější než kdokoli jiný. 

Josefova krása byla nejdramatičtěji demonstrována v Koránu 

ve příběhu o ženách z města tzv. dvorských dámách. Zulaykha 

svolala ženy, které kvůli Josefovi pomluvila. Naservírovala 

jim plody a nože a pak nechala vstoupit Josefa. Scéna 

představuj e skupinu sedících žen se Zulaykhou v čele. Ženy 
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drží v rukou plody a nože. Z údivu před Josefovou krásou si 

ženy místo ovoce pořežou ruce. 155 

Podle jedné muslimské legendy dokonce sedm ze přítomných 

čtyřiceti žen zemřelo z touhy po Josefovi. Nej en Zulaykha, 

nýbrž i ostatním ženám z města připadal Josef neodolatelný. 

Není jasné, odkud tento příběh pochází. Vedle Koránu se také 

objevuje v (Midraš Tanhuma). Je obtížné Midrasšim datovat, 

proto zůstává nejasné, který je z těchto pramenů starší. 

4. 3 Mus~imské texty 

Josefovým životem se zabývaj í legendy obsažené v knize 

Tasfír (tzn. Exegesis), Hadíth (tzn. prorocké tradice) a Qisas 

al-anbiya (tzn. příběhy proroků, které představují muslimskou 

obdobu Midrašim) . 

Také významné texty středověkých muslimských historiků, 

především al-Tabariho (9.-10. stoL), al-Talabího (11. stol.) 

a al-Kisa'ia (rané 13. stol. ) 156 začínají prehistorií 

muslimského národa. Svá vyprávění začínají biblickými příběhy, 

které obsahují i legendu o Josefovi. 

Jak již bylo řečeno, obsahuje 12. súra povíce důležitých 

témat, ale příběh o Josefovi a ženě Potifara je v Koránu 

dlouze a detailně popsán a stal se centrálním tématem súry. 

Příběh jako samostatná povídka nabyl mnoha verzí ve 

španělštině, arabštině, perštině či turečtině a existují také 

155 Korán,12 súra přeložil Ivan Hrbek 
156 Goldman, S: The Wiles of Women, The Wiles of Men, Joseph and Potiphar' s 
wife in Ancienit Near Eastern, Jewish, and Islamic Folklore.Albany 
1995,str.13. 
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rozdílné verze pro jednotlivé sociální skupiny (od vysoké 

literatury až po populární vyprávění. 157 

Příběh se jménem Yusuf a Zalaykha je oblíbeným příběhem 

středověké muslimské literatury, především perské a turecké. 

Má mnoho verzí a je obtížné sledovat jeho vývoj a jednoznačně 

určit jeho autora. 

Příběh o Yusufovi a Zalayce byl postaven na 12. sóře, na 

jejích komentářích a na příbězích proroků. Příběhu nabyl 

dokonce mystické interpretace (např. v perské literatuře) a 

byl v mystickém smyslu interpretován jako "cesta boha, po 

které musí mystik jít", nebo jako "cesta lásky" .158 V perských 

verzích Yusufa a Zulaykhi byla Josefu (a někdy i Zulaykhe) 

připisována role zobrazovat v lidském světě věčnou krásu. 159 

V turecké literatuře dostal příběh perem Hamdího (v letech 

897/1492) formu básně, která byla velmi oblíbená a dočkala se 

rozšíření. 160 

Jinak v Djamově eposu (15. stol.)je Sulejka za své pokusy 

o svedení a nactiutrhání potrestána tím, že je na sedm let 

proměněna ve slepou, ošklivou ženu. Pak vyjeví králi nevinu a 

vrhne se Josefovi, jeho místodržiteli k nohám. 161 

5 Josef a žena Potiphara různé varianty 

příběhu 

Ani v Genesi ani v Koránu nemá biblická žena Potifara 

jménojako Ra'íl (u al-Thalabiho a al-Tabariho) nebo Zulaykha, 

157 Tamtéž. str. 30. 
158 Yusuf and Zulaykha , In.: The Encyklopedia of Islam, XI,2002,str.360 
159 Yusuf and Zulaykha. In The Encyklopedia of Islam, XI, 2002,360-361 
160 Encyklopedia Judaica,volume 10, str.203 
161 Vorword Von Herber, Hagg, Meditationen von Dorothe Sole, Grosse Frauen 
der Bible in Bild und Text,1993.str.99 
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(obě jména u al-Baydawího, v jednom židovském díle a perském 

muslimském folkloru se obj evuj e Zulaykha), zatímco Potifar je 

v Koránu naz~ván Qintírem.1~ 

v islámu postava "Sulejky" někdy naz~vaná také 

"Sephira "- zůstala daleko ži věj šL Početné perské eposy líčí 

konflikt mezi Josefem a svůdnicí, o němž pojednává již zmíněná 

firduza "Yussuf (Josef) o Zuleicha" (1009/20). Zde se stane 

Josefovou ženou, po uzavření manželství, ale vede ctnostn~ 

ži vot. 163 

5. 1 Konf~ikt mezi Josefem a svůdnicí 

V židovsk~ch komentářích k Starému zákonu nabyl příběh s 

ženou Potifara, ve kterém je Josef mylně obžalován, 

náboženského v~znamu, byl to boží plán s Izraelem poslat 

Josefa do vězení. Poté zaujal vyšší pozici než předtím a mohl 

tak zachránit své bratry a svůj lid před hladem. V biblickém 

příběhu se žena Potifara po falešném obvinění již neobj evuj e 

(její "úkol" dostat Josefa do vězení byl ukončen). 

Midrašim a muslimské legendy zdůrazňují, že i Josef byl v 

silném pokušení, protože žena byla velmi krásná. Tento motiv 

se v biblickém textu neobj evuj e, ale byl zmíněn v Koránu. V 

někter~ch pozdějších textech je sám Josef velmi aktivní a jen 

díky vizi která se mu objeví před očima (otce Jakoba a matky 

Ráchel ) je odvrácen od pokušení. 164 

162 Goldman, S. : The Wiles of Women ,The Wiles of Men. Joseph and Potiphar' s 
Wife in Ancienit Near Eastern,Jewish, and Islamic Folklore.Albany 1995,str. 
84-85. 
163 Vorword Von Herber Hagg, Meditationen von Dorothe Solle, Grosse Frauen 
der Bible in Bild und Text, 1993 str.98 
164 Kalimi Isac Biblischer Notizen str 56. 
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Podle některých pramenů byl egyptský pár bezdětný, proto 

zvažoval Potifar přijmout Josefa za dítě. Podle jiných pověstí 

to nebyli Izmaelci, nýbrž sedm medanských obchodníků, kteří 

Josefa vytáhli ze studny. Medanci pak Josefa prodali 

Izmaelcům, kteří s ním táhli dále do Egypta, zacházeli s ním 

ale špatně, protože stále plakal a naříkal. Potífar prý Josefa 

koupil za 400 stříbrných mincí, protože ho chtěl necudně 

zneužít, a jako trest za to byl prý andělem Gabrielem učiněn 

eunuchem. Podle pozděj ších legend se Josef oženil s dcerou 

ženy Potifara. Toto se patrně zakládá na krátké biblické 

poznámce, že si Josef vzal za ženu Asenat, dceru Pothiphera, 

kněze z Onu. Texty pak identifikují Potifara a Pothiphera. Pro 

židovské komentátory byla skutečnost, že se Josef oženil s 

Egypťankou a měl s ní děti, problematická. 

Podle jiných legend se samotnému Potifarovi Josef velmi 

líbí a shledává sexuálně přitažlivým (tak to stojí i v Talmudu 

a u Jeronýma a v latinském překladu Genesis). Odtud pocházejí 

i spekulace o Potifarově sexualitě, které vystupuj í v 

Midrašim. Vyvstává otázka, jestli byl Potifar eunuch. Pokud 

byl, měla jeho žena o důvod navíc svést Josefa". 

Nepatří k raritám, že byl eunuch ženatý. Na to poukazuje 

také rabínský předpis, že s vdovou po vykleštěném nemá být 

vykonáno manželství se švagrem. Otázka zda byl Potifar 

eunuchem není ani v Genesi ani v Koránu jasně zodpovězena. 

Podle jedné z mnoha židovských legend byl Josef v Egyptě 

nejprve zanechán u jednoho maj itele krámu v Memfisu, kterého 

během tří měsíců svou šťastnou rukou učinil bohatým. 

Podle jedné povídky v Midraši byly pokusy Zulaykhy svést 

Josefa způsobeny špatně pochopeným horoskopem. Zulaykha se 

dozvěděla od astrologů, že se má stát matkou Josefových 

potomků. Teprve později pochopila, že se předpověď týkala její 

dcery Asenath. 165 

165 Goldman, S. : The Wiles of Women, the Wiles of Men, Joseph and Potiphar" s 
wife in Ancienit Near Eastern, Jewish, and Islamic Folklore.Albany 1995,str.87 
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V protikladu k tomu není v muslimských textech zmiňována 

žádná Asenath. Podle al-Tha'abího a al-Bayadáwího jsou na 

konci Yusuf a Zulaykha oddáni, po té co učinila pokání za své 

hříchy, když trefila Josefa coby faraónova vezíra. 

Podle mnohých legend ji Josef před faraónem promine, 

přizná se k své slabé chvílí a Zulaykhu si vezme za ženu. 

V době svatby byla Zulaykha podle legend ještě panna a 

porodila Josefovi dva syny. Podle al-Kisa'iho se mohli Josef a 

Zulaykha vzít, protože svazek Zulaykhy s al-Azizem 

(Potipharem) byl kvůli jeho impotenci neplatný.166 

Jako hlavní postava tedy v legendách vystupuje Potífarova 

žena, která v Bibli nemá žádné jméno, ale v muslimském světě 

se většinou jmenuje Sulaj ka. Toto je nikoliv egyptské, nýbrž 

arabské jméno, které znamená "svůdnice".l~ 

5.2 Židovská ~egenda 

Podle jedné z mnoha židovských verzí hned Josefovi řekla, že 

ho adoptuje, a lehla si k němu, dokud nepočne syna. Více 

orientované na Bibli jsou zprávy o Josefově "desateru 

pokušení": hrozila mu smrtí a nechala ho bičovat; pak mu opět 

slíbila, že by ho pozvedla na Potífarovu úroveň, kdyby jí byl 

po vůli. Potífarovi naopak chválila Josefovu cudnost, neboť ho 

chtěla odvrátit od každého podezření. Mohla proto Josefa 

ubezpečovat, že Potífar nebude pověstem o ní a o něm vůbec 

věřit. Slíbila mu dokonce, že Potí far a ona by se zřekli bohů 

Egypta a přijali by víru Josefových otců; ale Josef odpověděl, 

166 Johns, A. H., Joseph in the Qu'ran.Dramatic dialogue, human emotion, and 
prophetic wisdom.ln Islamochristiana (1981), Str.34, 
167 Vorvort von Herbert Haag,Meditationen von Dorothee Sole, Freiburg 1993 
Str.102 
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že by jeho Bůh neměl z cizoložství žádnou radost. Opět mu 

oznámila, že by Potífara zavraždila a za něj se podle práva 

provdala. On odpověděl: "Nedělej to, neboť bych vyprávěl celou 

pravdu!" 

Následně mu poslala jídlo s magickým kouzlem, které ho 

mělo dostat do její moci, ale Josef měl předtím vidění, že mu 

nějaký muž ~polečně s jídlem předal také meč. Tak nejedl. Když 

se hoo několik dní později ptala, velmi jí to vyčítal a 

oznámil jí, že by jídlo požil před jejíma očima, a jeho Bůh a 

Abrahamův anděl by ho střežili. Tu se před ním sklonila a 

litovala. Ve své vášni vypadala tak nemocná, že Potífar 

zpozorněl a pozval ji k rozhovoru. Odpověděla: "Mám bolest 

v srdci a vzlyky mojí duše mne tíží!" 

Začala hrozit, že se uškrtí nebo skočí do studny nebo do 

propasti. On odpověděl - vycházej e z předpokladů, které není 

možné nalézt ani v Bibli ani ve většině židovských legend: 

"Pak by Asteho, konkubína tvého muže, špatně zacházela s tvými 

dětmi a zničila by vzpomínku na tebe." Ale ona si z těchto 

slov vyložila, že ji miluje, protože měl přece starost o její 

děti i o její po smrtnou slávu. 

Jednou chválila jeho krásu a obzvláště jeho oči, řekl on: 

"Jak ošklivě budou vypadat v hrobě!" Ona: "Jak milá jsou tvoje 

slova! Vezmi harfu a hraj a zpívej pro mě!" On: "Moj e slova 

jsou krásná, jen když chválím svého Boha!" Ona: "Jak krásný je 

tvůj vlas! Vezmi si můj zlatý hřeben!" On: "Přestaň se mnou 

tak mluvit. Neměla by ses raděj i starat o svoj i domácnost?" 

Ona: "Nestarám se o nic v tomto domě, jen o tebe!" 

Začala mu zas hrozit, že by ho postavila před soud, že mu 

nedá najíst nebo by ho nechala uvrhnout do vězení. On 

odpověděl, že by mu jeho Bůh vždy pomohl. Chtěla na něj 

připravit nejtěžší nucenou práci nebo mu nechat vypíchnout 

oči. On: Bůh otvírá oči slepým. 

Opět zas chtěla usmrtit Potífara. Na to Josef: "Chceš ze 

mě udělat nej en cizoložníka, ale i vraha?" Když byli v jej í 
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komoře, otočila obrázek modly, aby nic neviděla, na což Josef: 

"Oči mého Boha j sou všude. Adam byl kvůli svému nepatrnému 

pochybení vyhnán z ráj e, o kolik těžší by byl můj trest! Můj 

Bůh si vybírává nejmilejšího z naší rodiny jako oběť pro sebe. 

Byl by bych to já, tak bych nebyl takové oběti hoden. Bůh se 

nám někdy zjevuje náhle, neočekávaně. Zjevil-li by se mi 

v okamžiku mého hříchu, tak by pro mne bylo všechno ztraceno. 

Obávám se svého otce, který mého bratra Rúbena zbavil práva 

prvorozeného kvůli jeho nekalému činu. To samé by se stalo 

mně. 

Její přítelkyně se jí dotazovaly, proč vypadá tak bledá a 

nemocná. Místo odpovědi je pozvala, předložila jim ovoce a 

nechala je obsluhovat Josefem. Když vstoupil, byly všechny tak 

uchváceny jeho krásou, že si noži pořezaly prsty. Když nad tím 

"Sulejka" předstírala údiv, řekly: "Jak můžeme dávat pozor na 

svoj e prsty, když nám předvádíš tak božsky krásného muže!" 

Ona: "Teď rozumíte moj í nemoci. Neboť já ho mám před sebou 

vskutku celé dny." Nato přítelkyně: "Ale on je přeci tvůj 

otrok! Proč mu nevyjevíš, co tě tak tíží?" Ona: "Já to dělám 

věru každý den, on ale moje city neopětuje." Radily jí, aby ho 

uvedla v pokušení, a tak ho jednoho dne objala, ale on ji 

přitiskl k zemi. Plakala a řekla: "Nikdo přece není tak krásný 

jako já! Slibuj i ti, že se ti od mého chotě nestane žádná 

škoda. Pomoz mi, jinak umřu." Ale on zůstal' zdrženlivý. 

Dotírala na něj denně, po celý rok, nechala mu dokonce nasadit 

železný kruh pod bradu, takže nemohl sehnout hlavu musel jí 

vždy hledět do obličeje. 

Katastrofa se podle legend přihodila o jednom velkém 

svátku, kdy všichni odešly z domu. Ona se stavěla nemocnou, 

lehla si do postele, pak ale vstala, nádherně se ozdobila a 

když se vrátil Josef, předstoupila před něj a opakovala svoji 

žádost. Konečně na okamžik ztratil zdrženlivost, ale pak před 

sebou uviděl obličej své matky i Leyi a dokonce i Jákoba, a 

ten ho oslovil: "Jednoho dne budou jména tvých bratrů vyryty 
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na šperk nejvyššího kněze. Chceš, aby se tam objevilo i tvoje 

jméno? Neboť kdo se spouští s děvkami, ztratí svoji čest!" 

Přestal, a když se ho zeptala, řekl jí: "Vidím svého 

otce." Ona: "Kde je? V domě nikdo není!" On: "Ty a tvfij národ 

nemfižete vidět, ale já patřím k těm, kteří vidět mohou." 

Podle jiných zpráv neupadl nikdy v pokušení, ale většina 

legend říká, že když Josef vyšel ven, vášeň ho znovu přemohla, 

takže se k ní vrátil. Tu se mu ale zj evil Bfih, který ve své 

ruce držel "Eben Shetiya", základ, na kterém stojí Jeruzalém a 

chrám, a řekl: "Dotkneš-li se jí, tak ten kámen odhodím, a 

svět se rozpadne." Dal se znovu na útěk, ona však vykřikla: 

"Tak žije pravý faraón! Když mi nejsi po vfili, tak musíš 

zemřít!" Vytáhla zpod svých šatfi meč, přitiskla ho na jeho 

hrdlo a opakovala hrozbu. Josef přece unikl, a ona políbila 

kus šatfi, který zanechal. 

Když se jej í přítelkyně vrátily do domu, našly j i ve 

velkém zoufalství, vysvětlila jim, co se stalo. Radily jí, aby 

Josefa obžalovala a tvrdila, že ji již dlouho obtěžoval. 

Odložila své šperky a nádherné šaty a ulehla znovu na lože 

nemocných. Nechala přijít několik mužfi a před nimi Josefa 

obžalovala a ukázala jim roztržený oděv. Muži nic neřekli, o 

všem, ale zpravili Potífara a stejně i manželé jejích 

přítelkyň si u Potífara stěžovali, že Josef obtěžoval i jejich 

ženy. 

Potí far šel za svou ženou a ona ho zapřísahala, aby toho 

nevděčného hebrej ského otroka potrestal. Podle některých 

legend od něj prý tento slib získala, když se spolu intimně 

stýkali. Potífar nejprve chtěl Josefa usmrtit, ale jeho žena 

radila, aby byl uvězněn, poněvadž ztráta takového otroka by se 

příliš prodražila, ve skutečnosti ale, protože věřila, že se 

ve vězení stane povolnějším. Nato Potífar nechal Josefa 

bičovat. Josef volal svého Boha, aby ho kvfili křivé obžalobě 

nenechal zemřít. V tomto okamžiku Sulej čino jedenáctiměsíční 

dí tě, které nikdy předtím neřeklo ani slovo, otevřelo ústa a 
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řeklo mužům: "Proč s ním tak špatně nakládáte? Moje matka věru 

lže ... " a vyprávělo jim, co se ve skutečnosti událo. Poté dítě 

již nikdy neřeklo ani slovo. Tu muži užasli a Potífar jim 

rozkázal, aby přestali. Josef byl nyní postaven před kněžský 

soud, kde byl důkaz, roztržený oděv, přesně prohlédnut. 

Poněvadž byl roztržený 

nevinně, neosvobodili 

zezadu, poznali, že 

ho, poněvadž zanechal 

Sulejčině dobrém jménu, byl dán do vězení. 

byl obžalován 

poskvrnu na 

Potífar byl přesvědčen o Josefově nevině, šel k němu a 

řekl: "Musím tě přesto uvrhnout do vězení, aby nebylo 

poskvrněno jméno mých dětí." Josef zůstal ve vězení deset let. 

sám mohl vše oznámit jejímu choti, jež ji donutí k obžalobě. 

Toliko židovské legendy, která nejenže se zčásti velmi 

odchyluje od biblické zprávy, nýbrž si i sama sobě protiřečí, 

např. ve vztahu k Potífarovu eunušství, který však na druhou 

stranu měl mít konkubínu a děti. Josephus uvádí tuto epizodu 

sice ve smyslu Bible, ale zdobí j i dlouhými řečmi, obzvláště 

řečmi ženy. V legendě o Josefovi je obtížné posoudit a datovat 

prameny, protože existují přímé jakož i nepřímé vlivy.Mnoho z 

těchto událostí je líčeno v muslimské knihomalbě. 168 

5.3Proseuche Josef 

Naproti tomu, ale již v čase před Kristovým narozením 

existovala jedna židovská legenda, tak zvaná Proseuche Josephs 

(Modlitba), která se sice ztratila, ale velmi bohatě ovlivnila 

pozdější literaturu. Nenahlíží na Josefa jako na velkého 

židovského hrdinu, 

porobu Izraele. 

protože 

Také 

se stal příčinou 

Philo Judaeus 

pro egyptskou 

v něm vidí 

zprostředkovatele mezi Izraelem a Egyptem, tj. mezi dobrým a 

168 Vorfort von Herber Hagg Meditationen von Dorotce Solle 
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zlým, neboť Egypt platil přímo za symbol nižšího, pouze 

smyslového světa, do kterého byl Josef zavlečen. 169 

5. 4 Texty z románského prostředí 

v románských zemích během středověku vznikla celá řada her 

o Josefovi, tak jedna z Laonu ve 13. století a španělská "El 

sueno y venta de José" ve 13. 14. století. Italská hra 

"Rappresentazione di Giuseppe figliuolo di Giacobbe" a 

josefovská epizoda francouzského "Mistere du vieil testament", 

obě z konce 15. století, zpracovávají totéž téma. Drama 

Pandolfy Collenuciia (1504) se sestává hlavně z modliteb. U 

Micaela de Carvajaly ("Tragedia Llamada Josefina ", 1546) je 

dramatické j edn·ání poj ato napnutěj i a postava trpící Sulej ky 

lidsky a blížeji. Ve stejném čase vzniká celá řada latinských 

her. 170 

U Danteho je Potífarova žena vypovězena do Pekla, ale ne, 

jak by snad člověk mohl předpokládat, s prostopášníky a 

smilníky, nýbrž v osmém okruhu Pekla s křivými žalobci. Tak se 

to říká v 30. zpěvu (přeložil Wilhelm G. Hertz): 

" ... Kdo jsou ti dva, kteří se nehýbou, 

z nichž kouří se, jak v zimě z holé ruky, 

a j sou napravo od tebe, těstě položeni k sobě?" ... 

(Nato Vergilius): "To je křivopřísežnice, která jednou 

obžalovala Josefa, kouří se z ní horečkou, tak jak i ze 

Sinóna, Řeka, který v Tróji mluvil křivě. 

169 Tamtéž. Str. 96 
170 Vorfort von Herber Haag Meditationen von Dorothe Solle, Grose Frauen der 
und Bible in Bild Text, 1996 
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6 Význam umění ve středověku 

Základem křesťanského náboženství je Písmo. Lze těžko 

uhodnout, 

text; zda 

proč křesťané 

přitom 

začali ta-k 

důvody 

záhy ilustrovat biblický 

didaktické anebo hluboká 

potřeba zobrazit 

převládli 

hrdiny a dramatické události biblických 

příběhů. Zachovalo se množství oktateuchů a evangeliářů, 

vyzdobených miniaturami .Jen několik málo rukopisů, např. 

Vídeňská Genesis a Rossánský evangeliář, psané na purpurově 

obarveném pergamonu, pochází z nejstarších období. Většina 

dochovaných rukopisů je až z 10. nebo 11. stol. Každý z nich 

má však za sebou dlouhou řadu předchůdců: z generace na 

generaci byly rukopisy opisovány a ilustrace pečlivě 

obkreslovány. Příčinou nebyl pouze nedostatek představivosti 

nebo napodobovací reflex, nýbrž přesvědčení, že se. i obrazy 

podílej í na posvátném a neporuš i telném charakteru biblického 

textu, jej ž doprovázej í, že vytvářej í posvátnou ikonografii. 

Prvá zobrazení určitých vybraných událostí křesťanské historie 

vznikala současně v malbě knižní, nástěnné i mozaice. Při 

výzdobě architektury se jednotlivé obrazy 

v cykly a někdy je tomu tak i v malířství 

přirozeně řadily 

knižním. Je však 

obtížné posoudit, 

které v malbě 

které schéma vzniklo v oblasti iluminace a 

rozpoznat, 

malířství 

zjišťujeme 

monumentální. 

že si iluminátor 

V některých případech lze 

scénu vypůjčil z nástěnného 

nebo z mozaiky, 

mezi výjevy 

jindy 

shodné 

tomu 

rysy, 

bývá naopak. Často 

nezávisle na tom, 

v kterém výtvarném oboru byly realizovány 

Evangeliáře a oktateuchy bývali bohatě ilustrovány. Každý 

odstavec, ne-li každý verš měl svůj obrazový komentář. Čtenář 

může sledovat vývoj příběhu pohledem na pás za sebou řazených 
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obrázků podobně jako v dnešních novinových seriálech. Ilustrace 

ještě komentují stručně psané poznámky,obvykle jen jména 

OSOb.
l71 

V mnohem větší míře nežli v novověku se středověké 

křesťanství cí tilo být přímým následovníkem starozákonní 

církve. Alegorická znázornění ukazují Synagogu v protikladu 

k Církvi jako zaslepenou a poraženou, v souvislosti s dobovým 

antijudaismem mnohdy pokořenou. Přesto věnovalo teologické 

myšlení i výtvarné umění velkou péči ukazování Starého zákona 

jako předobrazu Nového zákona. 

středověkým způsobem racionální 

V souladu 

argumentace 

s typickým 

shledávala 

biblická exegeze důkazy o vzájemném svazku spíše 

v jednotlivých slovech či obrazech nežli v hlubším teologickém 

významu, jak mu rozumí dnešní teologické studium. Zejména ve 

starším středověku byly velmi rozšířené cykly. Tzv. paralerní 

typologie - názorného propojení vzájemně souvisejících situací 

či osobností starozákonních s novozákonními či s dogmatickými 

náměty. Jejich souvislost se mnohdy ukazovala bytostně 

výtvarným způsoběm, tj. asimilací kompozice výjevu či 

fyzického typu osob. Setkáváme-li se starozákonním výjevem 

mimo přímou ilustraci biblického textu, můžeme zpravidla 

očekávat,že pochází prave ze souboru uplatňovaného 

v typologických cyklech. 172 

6.1 Obrazy s Josefskou tématikou 

171 Lassus Jean, Ranně křesťanské a byzantské umenl, 1971, Arthia Praha 
172 Bártlová Milena ,Průvodce studiem dějin středověkého výtvarného 
umění,Masarykova Univerzita Brno, 2006 S.24 
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6.1.1 Nejstarši jednotlivé scény 

Nejstarší vyobrazení legendy o Josefovi pocházejí z 

židovského a křesťanského prostředí a jsou to obrazy s 

jednotlivými scénami. Vyobrazení s Jákobem, který žehná 

Efraimu a Manasesovi, byly zobrazeny v Dura Europos (245-

256) .173 To je důležitým tématem biblického příběhu, který se 

rovněž objevuje v římských katakombách u Via Latina 

(nejpozději 4. stol., společně s tažením Jákoba do Egypta) a 

na fragmentu víka sarkofágu ze S. Callista (druhá třetina 4. 

stol.). Na fragmentu víka sarkofágu z Vatikánské jeskyně 

(druhá třetina 4. stol.) je mimo jiné znázorněna scéna "Prodej 

egyptského obilí " 174 

6.1.2 Josefské cykly v iluminacich 

První Josefinské cykly dochované ve větších partiích 

pocházejí z byzantské knihomalby. K nejvýznamnějším patří 

knihomalby z proslulých manUskriptů Cottnovy Genese a Vídeňské 

Genese. Spřízněn s nimi je mozaikový cyklus Genesis v nartexu 

Svatého Marka v Benátkách (okolo 1230 a 1260-1280). Všechny 

tři cykly pocházej í ze stej ného archetypu a jej ich původ je 

nejasný. 

Cotton Genesis je křesťanský manuskript o Genesi, který 

asi pochází z Alexandrie a je dochován jen ve fragmentech. 

Mnohé motivy, které j sou nebiblické a které jsou použity ve 

vyobrazeních, pocházejí z židovské tradice. 175 Manuskript o 

Genesi obsahuj e hlavně četná znázornění legendy o Josefovi. 

Zobrazení, byla provedena velmi detailně. Ikonografie legendy o 

173 Weitzmann,K.Kessler The Frescoes oj the Dura Synagogue and Christian Art, Washington, 1989 
174 Lexikon der Christlichen Ikonograaphie , Algemeine 2 Band in Freiburg 
im Breisgau, 1970 S. 
175 Weizmann,K.Kessler,H.L.:Cotton Genesis.Princeton,New Jersey, 1986. 
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Josefovi je velmi bohatá a motivy se později opakovaly. Mnohdy 

byly použity i nebiblické motivy, které pocházej í z židovské 

tradice. 

Videňská geneze je manuskript o rozměrech 260/ 150 mm, 

jej í originál je uložen ve Vídni v Národní knihovně. Jak už 

bylo řečeno pochází z 6. stol.z Byzancie. Videňská Genesis má 

26 listů z toho 24 je dekorováno miniaturní kresbou na 

pergamenu červené barvy, text je nadepsán zlatou a stříbrnou 

barvou. Jej í ilustrace k biblickému textu j sou považovány za 

nestarší dochované. 176J iž pojďme k samotným obrazům (přílohal

obr. 1). 

V levé části je vidět Josefa který se loučí s Jákobem a 

Benjamínem žena se zlatým šátkem je Bilha, která po smrti 

Ráchel nastoupila jako matka Benj amínova. Josef opouští dům 

Jákobův V dolní části je tázán cizincem na cestu a již v dálce 

se přibližuje k bratrům . 

Na dalším vyobrazení (obr.2) je zobrazena Potífarova žena, 

jež se snaží svést Josefa, zůstává jí však v rukou jen jeho 

šat. Vpravo od nezdařilého pokusu o svedení jsou tři postavy 

dvě ženy, postava astrologa a malé děcko. Podle jedné povídky 

v Midraši byly pokusy Zulaykhy svést Josefa způsobeny špatně 

pochopeným Horoskopem. Zulaykha si myslela, že bude mít 

s Josefem potomky, avšak předpověď se týkala její dcery 

Asenat. V dolním páse je již zobrazena Asenat a její potomci. 

Další zobrazení s Josefskou tématikou, ale nebudu se jimi 

zabývat do hloubky j sou cykly nacházej í se v Saint Louis 

Psalter ze 14. stol a v Mary Psalter (Francie 1253-70). 

Další rané cykly 
177 

z 9. stol. j sou fresky v Santa Maria Antica. 

V křesťanské ikonografii je chápán Josefův příběh jako 

předobraz života Ježíše Krista. Typologický cyklus 

176 Dancova and E. Aeschlimann, The Art of iluminations, 1969 Phaidon 
str.49 
177 Encyklopedia Judaica J. vol.10, str. 203 
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vyobrazen z bible Moralisée, Kodex Vindobonensis 255r, fol. 10 

(v příloze 3. ) . V prvním vyobrazení vlevo je Josef křivě 

obžalován Potífarovou ženou. V druhém poli je následně 

potrestán, v Bibli se nepíše, že by byl přímo bit i když 

v legendách ano, pod scénami z života Josefova, vydíme 

vyobrazení z Nového zákona. Obrazy jsou ve vzájemné 

typologické souvislosti. 

Jednotlivá zobrazení tedy mají v~znam v ikonografické 

typologii. Josef chycen od sv~ch bratří, a prodán bratry, 

Josefova smrt oznámena otci Josef prodán Putifarovi jako otrok 

Ježíš zrazen Jidášem. Josef vhozen do cisterny Ježíš 

položen do hrobu. Jákob oplakává znovu smrt= oplakávání 

Krista. Josef obviněn Potifarovou ženou = Ježíš obžalován u 

velekněze. Josef vykládá faraonovy sny = dvanáctilet~ Ježíš 

v chrámě. Faraon nechává Josefa v královském šatu vozit ve 

svém voze vjezd Kristův do Jeruzaléma, Nanebevstoupení Páně. 

Josef plní faraonovy s~pky = seslání Ducha svatého. Josef 

rozdává obilí ze sípek v době hladu = zázračné nasycení 

zástupů Kristem. Josef dává sv~m bratrům honosné šaty 

Poslední soud. Jákob žehná Efraimovi a Manasesovi (ruce má 

skřížené) Ježíš Kristus žehná dětem, (ukřižování Páně). 

Požehnání mladšího Efraima před starším Manasesem = přednost 

křesťanství před židovstvím. 178 

Velislavova Bible je nej obsáhlej ší středověká obrázková 

kniha ve střední Evropě. Rukopis o 188 pergamenov~ch listech 

formátu 30,7 krát 24,5. Je uložen v Univerzitní knihovně 

v Praze pod signaturou XXIII C 124. Jeho vazba s kováním na 

deskách není původní. Seříznutím knihy při převazbě byl 

pozměněn její formát a zasaženy některé ilustrace. Za to 

sestava knihy zachovává podobu, která jí byla dána při první 

vazbě, kdy byli jej í kvaterny očíslovány. Původně měla kniha 

178 Hynek Rulíšek ;Postavy, atributy, symboly - Slovník křesťanské 
ikonografie, Alšova Jihočeská Galerie Hluboká nad Vltavou, 2004, tr.203 
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25 kvaternů o osmi listech; z nich se ztratil ještě před 

převazbou 

dvacátého 

celý 

a po 

osmnáctý 

jednom 

kvatern, 

z kvaternu 

dva listy z kvaternu 

čtvrtého poslédního. 

Velislavova Bible je zvlášť proslulá od roku 1811, kdy byla 

poprvé vydána jej í část. Za tuto proslulost vděčí své bohaté 

ikonografii, je zde ilustrována celá Geneze, příhody proroka 

Daniela, historie Samsonova, kniha Judit, 12 výjevů z cyklu o 

Antikristovy, pašíjové příběhy pak uzavírá christologický 

cyklus a výjevy Nanebevstoupení a Seslání Ducha svatého. 

Zobrazení mučednické smrti apoštolů Petra a Pavla, sv. 

Vavřince a sv. Hyppolita, obrazy korunování a smrt Panny 

Marie, celá Apokalypsa poté následuje výběr scén ze Skutků 

apoštolských, pokud mají vztah k apoštolovi Pavlovi a 

Jakubovi. Další cyklus je věnován českým patronům sv. 

Václavovi a sv Ludmile. Přimiká se vcelku k textu legendy 

Crescendo Fide z 10. stol., která je zde obohacena výj evy ze 

života svatého Klimenta. 179 

Závěrečná ilustrace knihy představuje muže oděného 

v dlouhou přepásanou tuniku, v prosebném pokleku před sochou 

sv. Kateřiny. Skutečnost, že tento Velislav adoruje svatou 

Kateřinu, patronku teologů a filosofů, nasvědčuje nejspíše 

tomu,že byl příslušníkem duchovního stavu. 

Již řečeného Velislava lze považovat za objednavatele 

knihy. Byla nadhozena doměnka, že Velislav na ilustraci je 

totožný se stejnojmenným kanovníkem Jana Lucemburského a 

pozdějším notářem Karla IV. V pramenech je doložen jako 

královský úředník v letech 1341-1354. 

Zřejmá záliba ve vyprávění narati vní tendence, která je 

podle J. Pešiny společným znakem gotického umění výtvarného, 

vedla malíře, když spojovali jednotlivé výjevy a cykly. 

Ilustrace pokrývají všechny její stránky, obvykle ve dvou 

pásech nad sebou, vyjímečně jako celostrané obrazy. Celkem má 

179 Matějček Antonín, Velislavova Bible a jeji místo ve vývoji knižní 
ilustrace Gotické, Praha 1929, str.12 
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dnes kniha 747 ilustrací. Přičteme-li k tomu shora uvedené 

ztráty zjistíme,že původně měla kolem SOD obrazů. Naproti 

psané slovo je zde redukováno na minimum. Omezuje se zde pouze 

na nejstručnější výtahy z latinského textu bible a ostatních 

latinských textů vepsaných do řádků. Jež tvoří součastně horní 

a dolní rámečky obrazů nebo oddělují výjevy v horním a dolním 

páse. Jen výjimečně byly zkrácené texty psány do svislých 

řádků ,rámujících ilustrace po stranách. Jindy byla různá 

slova označující zobrazené postavy a předměty vepsána přímo do 

plochy obrazů. 

V příloze 2. jsou jednotlivá 

bible na Obr.l. je vyobrazen Josef 

bratři Šimon, Ruben a Lévi všichni 

Josef jakoby "donáší" na své bratry. 

vyobrazení z Velislavovy 

v pestré suknici a tři 

diskutují s otcem Jákobem 

Obr. 2. Zobrazený spící Josef, následně vykládá svůj sen, 

jak se klaněly snopy ostatních bratrů jeho snopu. 

Obr.3. Josef vykládá svůj druhý sen je přítomna i Bilha 

všichni jsou v údivu, otec a bratři se hněvají, jeho výklad 

se jim zdá, velice troufalý. 

Obr.4.Jákob posílá Josefa na cestu za bratry, Josef 

potkává pocestného- oráče, ptá se jej na cestu. 

Obr.5. Josef je již u bratrů jak ho vidí jsou rozhodnuti 

zničit jeho protekční suknici a samou zlostí snad i jeho 

samotného. 

Obr.6. Josef je tedy vržen do cisterny zatímco bratři si 

dopřávají svačinu 

Obr.7. Josef je prodán kupcům Izmaelitským, odjíždí s nimi 

na velbloudu do Egypta. 

Obr.S.Jeden z bratrů namáčí suknici do kozlí krve,je 

poslána Jákobovi ten si ze zármutku chce roztrhat šat. 

Obr.9.Jákob má již smuteční pytel a je nešťastný za ztráty 

milovaného Josefa, bratři se ho snaží těšit. 

Obr.lO.Josef je prodán kupci v Egyptě, Potífarovi veliteli 

tělesné stráže. 
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Obr. 11. Josef slouží v domě Potífara,vpravo Josef se 

odklání od Potífarovi ženy té zůstává v rukou jeho šat, za to 

že se jí nepovedlo ho svést, bude křivě obžalován. 

Obr.12. Potífarova žena předkládá Josefův šat jako důkaz 

a obviňuje Josefa ze násilnění,chce mu nactiutrhat. 

Obr.13. Josef je vsazen do vězení. V jednom okně je 

faraónův číšník a ve druhém pekař, Josef jim vyloží sny. Jeho 

spoluvězni odcházejí z vězení. 

Obr.14 Vyplnění snů číšník slouží dál u faraóna a pekař je 

zobrazen s ptáky kolem své hlavy jako oběšený. 

Obr .15. Je zde vyobrazen sen Faraónův. 

Obr.16. Číšník si konečně vzpomněl na Josefa, ten je 

rychle vzat 

Obr.17 

z vězení, vykládá sen faraónův. 

Josef je oslavován, byl schopný rozluštit 

dostává prsten od faraona na důkaz veliké důvěry. 

sny, 

Obr.18. Josef a faraón vjíždí do Egypta. Egypťané se 

klaní. Na kolena! Tato scéna připomíná vjezd Ježíše Krista do 

Jeruzaléma. 

Obr.19.Josef je zde s Asenat spolu pak mají dva syny 

Efrajima a Manasese. 

Obr. 20. Hladoví obyvatelé Egypta přicházejí za faraónem 

prosit o zásoby obilí. 

Obr. 21 Josef dává plnit sýpky na základě snů faraónových, 

dal udělat zásoby na . dalších 7 let, scéna připomíná 

novozákonní naplnění zástupů chlebem a rybami. 

Obr. 22. Bratři před ještě stále nepoznaným Josefem žádaj í o 

obilí.Obr. 23. Josef dává všechny bratry zavřít do vězení jsou 

podezřelí z vyzvědačství, nakonec si nechává jen Šimeona jako 

zástavu, že se bratři vrátí zpět i s Benjamínem. 

Obr. 24. Bratři se chystají na druhou cestu s Benjamínem. 

Obr.25. Dispenzátor dává Benjamínovi do vaku Josefův pohár. 

Obr.26.Bratři se zastávají Benjamína, , Josef pláče v ústraní. 

Obr. 27. Josefovo poznání, pokoj nastává v domě Jákobově. 

Obr.28. Jákob a Josef se sešli v Egyptě. 
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6.1.3 Reliéfy 

Nejkrásnější soubor řezeb do slonoviny se nachází na 

Maxmilianově katedře v Ravenně jej ich vznik je datován okolo 

roku 550.po.Kr. neví se přesně, kde vznikla. Mnozí odborníci 

tvrdí že její původ je třeba hledat v Alexandrii,či 

v Cařihradě anebo dokonce v Ravenně. Názor, že pochází 

z Alexandrie, nejvíce potrhují reliéfy ze života Josefa 

Egyptského, které zabírají 10 postraních desek.Autorství je 

však stále sporné. 180 

Popis jednotlivých vyobrazení na Maxmilianově katedře

obrazy jsou uvedeny v příloze číslo č.4. 

Obr. 130. Dole vpravo nahoře je mladý Josef je dán do 

cisterny dvěma bratry,ty lze rozlišit od obchodníků jejich 

pastýřskými holemi. Házení či spouštění Josefa do jámy a jeho 

opětovné vytahování bylo považováno za předobraz pohřbu a 

vzkříšení J. K .. Jáma bývá zpodobňována v umění jako kamenná 

nádrž, studně nebo prostě skalnatá rozsedlina v zemi. Josef je 

do ni někdy spouštěn provazy. Velbloudy Izraelských obchodníků 

bývá vidět v pozadí. 181 

Třetí Ruben se dívá v pozadí. zář kolem hlavy Josefa 

znamená, že je zde předj ímán jako předobraz Krista. Nalevo 

j eden z bratrů podřezává kozu. Jiný máčí Josefovu suknici do 

krve již podřezaného zvířete, chtějí tak oklamat otce, že 

jejich bratr je skutečně mrtvý. Dva bratři se dívají v pozadí. 

Nahoře tři ukazuj í Josefovu suknici od krve. Vpravo je vidět 

Benjamína a Josefovu nevlastní matku Bilhu. 

131. Uprostřed stoj í Josef, který je právě prodán 

Ismaelitům, kteří stojí v blízkosti velblouda. Dlouhovlasí 

180 Rice David Talbor, Byzantské umeníe, Tatran, Bratislava,1968 str.20 
181 Hall James, Slovník námětů a symbolů ve Výtvarném umění, 1991, Mladá 
fronta Praha, 8.39 
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obchodníci jsou vpravo s velbloudy, jeden podává bratrům sáček 

s penězi. Bratři drží v rukou palice. 

132. Izmaelité odjíždějí s Josefem do Egypta Prodávají ho 

jako otroka Potífarovi , veliteli tělesné stráže. Ve dveřích 

stojí jeho žena a třetí osoba pravděpodobně někdo ze 

služebnictva. 

133. Zleva doprava j sou vyobrazeny tři epizody. V první 

části je Potífarova žena jak se ve slepé vášni snaží svést 

Josefa,ten odmítá a následně je obviněn Potífarovou ženou, 

Josef má svázané ruce za zády a je odveden do vězení, žalářník 

stojí u vchodu a kývá hlavou. 

134. Faraón leží na lůžku, zdaj í se mu sny. Nad ním je 

vidět postavu starého muže s loučí, jeto alegorická postava 

představující sen - snad vliv helénistického prostředí. Vlevo 

se odehrává děj snu. 

135. Mladý Hebrej ec je odváděn ze žaláře k faraónovi na 

audienci, kde interpretuje jeho sny. Faraón sedí na svém trůně 

a je chráněn dvěma strážci se zbraněmi. Na levé straně je jiný 

podřízený sluha a dva starší muži vypadající jako dva antičtí 

filosofové - mudrci, kteří nevyluštili sen. 

136. Josef je ustanoven správcem nad celým Egyptem. Sedí 

na svém trůně obklopen osobní gardou. Nedává se poznat 

bratrům, kteří přicházej í z Kenaanu zničeného hladem nakoupit 

potraviny. Josef vyslechne jejich prosby a bere si do zástavy 

Šimeóna jako rukojmího. Ze svého trůnu dohlíží na prodej a 

následné plnění pytlů obilím. 

137.Josef ze svého trůnu dohlíží na plnění pytlů obilím. 

Egyptský písař zapisuje kolik se prodalo a kolik utržilo. 
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Během této operace j sou peníze a pohár obratně a nenápadně 

dány do pytlů. 

138. Nyní všechny Josefovy zázračné manévry dostaly 

vysvětlení a šťastný konec. Odhalil se svému starému otci a 

kaj ícím se bratrům. Obj ímá svého otce. A Izrael pravil nyní 

můžu zemřít(Gn 46,29-30). 
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závěr 

Příběh o Josefovi, který se poprvé obj evuj e ve Starém 

zákoně (Gn 37-50) ,kde je příběhem především historicko

teologickým. Celým biblickým příběhem se pro líná skryté vedení 

Boha a Josefův příběh je celkem bez přímých zásahů božích, 

toho jakoby se v tomto případě nic nedotýkalo. Avšak plní svá 

zaslíbení. Na situaci, kdy se s bratrů stanou nepřátelé, se 

Bůh odinítá podílet. Je jen divákem. Příběh naplněný křikem, 

slzami, hněvem. Hrdinové jsou válečníci, vězňové žebráci a 

vladaři, kteří se znali ale již se nepoznávali. Josefův příběh 

je plný metamorfóz, je příliš dlouhý, odvíj í se pomalu, je 

jasný nemá žádná velká tajemství. Celý příběh podněcuje 

fantazii, tak nutí lidskou představivost k obrazům. 

V Josefově příběhu se nám zrcadlí krása a posvátno. Celé 

vyprávění bylo v četných legendách obohaceno a dostalo se mu 

více verzí. 

Skrze Korán (12. súra Yusuf) nabyl příběh o Josefovi 

důležitého významu v muslimské tradici. Příběh si zachoval 

vícero interpretací, byl dáván do souvislosti se životem a 

činy Mohameda. Získal i mystickou interpretaci. 

V islámu byla velká pozornost věnována epizodě s ženou 

Potifara (Zulaykhou). Korán, který Josefovi. věnuje celou 

dvanáctou súru, z něj dělá čistého hrdinu, který ve jménu 

Božím přestál všechna pokušení. Ani Potífar ani jeho žena 

nejsou nazýváni jmény, ostatně jsou, ale vyprávěny všechny 

jeho příběhy počínaj e sny. Včetně epizody kde svůdnice hostí 

své přítelkyně a ty si pořežou ruce. Pouze v rozhodujícím 

rozhovoru mezi Josefem a jeho bratry je rozdíl: Josef mluví o 

ztraceném bratru tak dlouho, že se ho jeho bratři konečně 

zeptají: "Jsi snad ty sám Josef?" 

Bible zmiňuje, že se Josef oženil s egyptskou princeznou 

Asenat, dcerou kněze zÓnu (Heliopolis), a ta mu dala dva 

syny, Manaseho a Efrajima, na to se v islámské literatuře 

nedbá. Josef je oproti Potífarově ženě vykreslen docela bledě. 
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Ostatně helénští zpracovatelé dále rozvíjeli Asenatin příběh a 

židovští interpreti se hádali o to, zda Asenatin otec Potífera 

je identický s Potífarem. Podle již v zmíněných legend vznikl 

mezi Josefem a ženou milostný příběh. Milostná zápletka se 

dočkala mnoha literárních zpracování. Příběh byl rovněž 

ozdoben obrazy, které se vztahují na událostí popsané v 

textech. Obrazy zahrnují motivy z rozličných pramenů a jejich 

interpretování není vždy jednoznačné. V židovském a 

křesťanském umění se nacházej í zobrazení Josefa, která 

navazuj í jak na biblické tak i na četné nebiblické texty. 

Příkladem je Vídeňská geneze,kde je vyobrazena postava Asenat, 

hlavní hrdinka z příběhu Josef a Asenat. V křesťanském umění 

je chápán Josefův příběh jako předobraz života J. K. tak se 

s ním setkáváme v typologických cyklech. 

Christologickou interpretaci zaujímají reliéfy na 

Maxmilianově katedře. Významným zdrojem ilustrací o Josefu 

Egyptském je 

která nás 

interpretovaný 

vykreslen. 

velice populární a známá 

doprovází,néjen životem 

středověkou kresbou. Celý 
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Summary 

This text works with the legend of Joseph about Old 

Testament, Ge 37,50 . It is a last family story. 

Comments and paraphrases of latter origin continue from 

that point. The legend is advanced in apocrypha and pseudo

apocrypha. Also the wri ters of early Christian texts worked 

with this legend to whom Joseph serves as an example of moral 

values. 

As a basic approach of the interpretation of the paintings 

with the legend theme comes from the exegesis of OT, Ge 37.50. 

Events from the legend can be hardly dated nevertheless 

some authors see some connection between Joseph' s arrival to 

Egypt and the Hyksosis' invasion. 

Joseph gives us the theological scheme which we may look 

upon his life. Events of the Joseph's romantic life were 

depicted in the Christian -Jewish context since 3rd century 

A.D .. The very first depict is located in Dura Eurpos (245 -

256 A.D.) Another depicts shows not just one scene but mainly 

cycles. These are Cotton Genesis and Vienna Genesis (4 th 

century A.D.); the motives of these cycles were the non

biblical texts. It is interesting how these cycles are rich 

and descriptive. Joseph and his life were given in the 

connection with the event s from the life of Jesus. The art of 

medieval times did a great effort to show Old Testament as a 

predecessor of New Testament. The parallels between Joseph and 

Jesus are depicted in Moralism Bible from the 14 th century. 

Another described artwork is the Maxmillian' s desko We can 

find many common attributes of particular scenes among 

artworks of various techniques. 

The story of Joseph became an important part of Islamic 

tradition because of Koran (12 th sura Yusuv). A periscope left 

various interpretations. The episode about the Potyfar's wife 
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(Zulaykha) attracted a great attention of Islam. According to 

Muslim and Jewish legends, the romance occurred between Joseph 

and the wife. This legend was a topic of various stories and 

also of some paintings. 
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