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1. série tabulek, kterou Mojžíš zdědil
1M 1,1—2,4a

označení: „Potud historie nebe a země o jejich stvoření.“
pointa: „Dílo, které Bůh konal, ale dokončil dne sedmého. 

Teprve v ten sedmý den odpočinul...“ atd.
další vyčleňující prvky:  

• číslování dnů (čísla byla na tabulkách nápadná)
• kompletnost (od „stvořil“ v 1,1 po „dokončil“ ve 2,2; 

od TooHuU WaaBhooHuU (1,2) po dokonalý řád)
kustod: „nebe a země“ → „zem a nebesa“

2. série tabulek, kterou Mojžíš zdědil
1M 2,4b—5,1a

označení: „Potud záznam historie Adamovy.“
pointa: „Tehdy se začalo vzývat jméno Hospodinovo.“
další vyčleňující prvky:  

• předzpěv
• navíc nezávisle na č. 1 začíná znovu od stvoření světa

a zaměřuje se na marnou snahu obnovit vztah k Bohu
kustod: „Adam“ → „Adam“

3. série tabulek, kterou Mojžíš zdědil
1M 5,1b—6,9a

označení: „Potud historie Noachova.“
pointa: „V Hospodinových očích ale získal přízeň Noach.“
další vyčleňující prvky:  

• předzpěv
• navíc nezávisle na č. 2 začíná znovu od stvoření člověka

kustod: „Noach“ → „Noach“

4. série tabulek, kterou Mojžíš zdědil
1M 6,9b—10,1

označení: „Potud historie Noachových synů Šema, Chama a Jefeta. 
Také jim se po té záplavě narodili synové.“

pointa (domnívám se, že): „Noachovi synové byli tři,
(není tedy na konci) tedy celá země pochází od těchto tří.“
(ale možná je to zpěv na konci: 9,26–27)

další vyčleňující prvek:  
předzpěv, v němž navíc svými slovy v 6,9–13 opakuje 6,5–8

kustod: „synové“ → „synové“

5. série tabulek, kterou Mojžíš zdědil
1M 10,1—11,10a

označení: „Potud historie Šemova.“
pointa: (neidentifikovaná, možná „Bábel“—„blábol“)
další vyčleňující prvek:  (zřejmě není)
kustod: „Šem“ → „Šem“

6. série tabulek, kterou Mojžíš zdědil
1M 11,10b–27a

označení: „Potud historie Terachova.“
pointa: (není-li to Abram, Náchor a Háran, pak není žádná)
další vyčleňující prvek:  rodokmen
kustod: „Terach“ → „Terach“

7. série tabulek, kterou Mojžíš zdědil
1M 11,27b—25,19a

označení: 25,12 „Potud historie Izmaela ben Abrahama, ...“
vložena zmínka o Izmaelových synech, vv. 13-16
25,19a „A potud také historie Izáka ben Abrahama.“

pointa: původ Izmaelovců v rozšířeném kolofónu? 
(dodával zprávě legitimitu)

další vyčleňující prvek:  (snad souvislý dlouhý narativ, 
též dlouhý kolofón)

obsahuje možná další vložené celky: •  k. 14, válka králů
•  19,29b–39, potomci Lota
(kustod: „zkáza“ → „zkáza“)

kustod: „Abraham“ → „Abraham“

8. série tabulek, kterou Mojžíš zdědil
1M 25,19b—37,2a

označení: 36,1a „Potud historie Ezauova.“
kolofón rozšířen o další dokumenty:
•  36,1b–9 rámovaný slovy „To je Edom.“ + kolofón
•  36,10–19 nadpis (!) „Toto jsou jména Ezauových synů:“

+ opakování rámce „To je Edom.“
•  36,20–28 nadpis (!) „Toto jsou churritští šejkové:“

+ závěr „To je Ezau, praotec Edomu.“
(Jde o 4 dokumenty s netypickou strukturou.
Důvod může být opět upřednostnění prvorozeného.)
37,2a „Potud historie Jákobova.“

pointa: 35,22c „I nadále však bylo Jákobových synů dvanáct.“
další vyčleňující prvek:  samostatné, nadbytečné uvedení Abrahamova Izáka
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1. série tabulek, kterou Mojžíš zdědil
1M 1,1—2,4a

označení: „Potud historie nebe a země o jejich stvoření.“
pointa: „Dílo, které Bůh konal, ale dokončil dne sedmého. 

Teprve v ten sedmý den odpočinul...“ atd.
další vyčleňující prvky:  

• číslování dnů (čísla byla na tabulkách nápadná)
• kompletnost (od „stvořil“ v 1,1 po „dokončil“ ve 2,2; 

od TooHuU WaaBhooHuU (1,2) po dokonalý řád)
kustod: „nebe a země“ → „zem a nebesa“
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2. série tabulek, kterou Mojžíš zdědil
1M 2,4b—5,1a

označení: „Potud záznam historie Adamovy.“
pointa: „Tehdy se začalo vzývat jméno Hospodinovo.“
další vyčleňující prvky:  

• předzpěv
• navíc nezávisle na č. 1 začíná znovu od stvoření světa

a zaměřuje se na marnou snahu obnovit vztah k Bohu
kustod: „Adam“ → „Adam“



ThF 27 stvoření °jh „Stvoření filologicky“ 21

1. série tabulek, kterou Mojžíš zdědil
1M 1,1—2,4a

„Potud historie nebe a země 
o jejich stvoření.“

pointa: „Dílo, které Bůh konal, ale 
dokončil dne sedmého. Teprve v ten 
sedmý den odpočinul...“ atd.
další vyčleňující prvky:  

• číslování dnů (čísla byla na 
tabulkách nápadná)

• kompletnost (od „stvořil“ v 1,1 po 
„dokončil“ ve 2,2; 
od TooHuU WaaBhooHuU (1,2) po 
dokonalý řád)

kustod: „nebe a země“ → „zem a nebesa“

2. série tabulek, kterou Mojžíš zdědil
1M 2,4b—5,1a

„Potud záznam 
historie Adamovy.“

pointa: „Tehdy se začalo vzývat 
jméno Hospodinovo.“
další vyčleňující prvky:  

• předzpěv
• navíc nezávisle na č. 1 začíná 

znovu od stvoření světa
a zaměřuje se na marnou 
snahu obnovit vztah k Bohu
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Tabulka 
z doby 
Ur III,

seznam polí

[BM 110116]

přes 
30 × 30 cm

11 sloupců
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EA 24 — Mittanský král Tušratta píše churritsky Amenhotepovi III., cca ‒1350
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3. série tabulek, kterou Mojžíš zdědil
1M 5,1b—6,9a

označení: „Potud historie Noachova.“
pointa: „V Hospodinových očích ale získal přízeň Noach.“
další vyčleňující prvky:  

• předzpěv
• navíc nezávisle na č. 2 začíná znovu od stvoření člověka

kustod: „Noach“ → „Noach“
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4. série tabulek, kterou Mojžíš zdědil
1M 6,9b—10,1

označení: „Potud historie Noachových synů Šema, Chama a Jefeta. 
Také jim se po té záplavě narodili synové.“

pointa (domnívám se, že): „Noachovi synové byli tři,
(není tedy na konci) tedy celá země pochází od těchto tří.“
(ale možná je to zpěv na konci: 9,26–27)

další vyčleňující prvek:  
předzpěv, v němž navíc svými slovy v 6,9–13 opakuje 6,5–8

kustod: „synové“ → „synové“
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5. série tabulek, kterou Mojžíš zdědil
1M 10,1—11,10a

označení: „Potud historie Šemova.“
pointa: (neidentifikovaná, možná „Bábel“—„blábol“)
další vyčleňující prvek:  (zřejmě není)
kustod: „Šem“ → „Šem“
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6. série tabulek, kterou Mojžíš zdědil
1M 11,10b–27a

označení: „Potud historie Terachova.“
pointa: (není-li to Abram, Náchor a Háran, pak není žádná)
další vyčleňující prvek:  rodokmen
kustod: „Terach“ → „Terach“
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7. série tabulek, kterou Mojžíš zdědil
1M 11,27b—25,19a

označení: 25,12 „Potud historie Izmaela ben Abrahama, ...“
vložena zmínka o Izmaelových synech, vv. 13-16

25,19a „A potud také historie Izáka ben Abrahama.“
pointa: původ Izmaelovců v rozšířeném kolofónu? 

(dodával zprávě legitimitu)
další vyčleňující prvek:  (snad souvislý dlouhý narativ, 

též dlouhý kolofón)
obsahuje možná další vložené celky: •  k. 14, válka králů

•  19,29b–39, potomci Lota
(kustod: „zkáza“ → „zkáza“)

kustod: „Abraham“ → „Abraham“
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8. série tabulek, kterou Mojžíš zdědil
1M 25,19b—37,2a

označení: 36,1a „Potud historie Ezauova.“
kolofón rozšířen o další dokumenty:
•  36,1b–9 rámovaný slovy „To je Edom.“ + kolofón
•  36,10–19 nadpis (!) „Toto jsou jména Ezauových synů:“

+ opakování rámce „To je Edom.“
•  36,20–28 nadpis (!) „Toto jsou churritští šejkové:“

+ závěr „To je Ezau, praotec Edomu.“
(Jde o 4 dokumenty s netypickou strukturou.
Důvod může být opět upřednostnění prvorozeného.)

37,2a „Potud historie Jákobova.“
pointa: 35,22c „I nadále však bylo Jákobových synů dvanáct.“
další vyčleňující prvek:  samostatné, nadbytečné uvedení Abrahamova Izáka
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9. historie vyprávěná Mojžíšovi
1M 37,2a—2M 2,10? (plynule navazuje, co Mojžíš zažil)

pointa: patrně jména Izraelových synů 
a zdůvodnění pobytu v Egyptě

další vyčleňující prvek:  začíná Josefem, kdežto Jákob hraje vedlejší roli
obsahuje možná vložený celek 46,8–27, zdvojující 2M 1,1–5, úvod 2M:

•  nadpis: „Toto jsou jména Izraelových synů, kteří přišli do Egypta“
•  pointa: „Všech duší domu Jákobova jdoucích do Egypta bylo 70.“



∘  historicky autentická
(a zápis byl možný)



∘  historicky autentická
(a zápis byl možný)

∘ absence orality
(opakování, standardní výrazy)
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◇ pronásledování ⇒ kolegialita
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NZ  vs  apokryfy
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◇



NZ  vs  apokryfy

◇ pronásledování ⇒ kolegialita
◇ apokryfy jsou mladší
◇ motivy si přetvářela gnóze



•  
•  
‣ proč byla Bible důležitá
•  



•  
•  
•  
‣ proč je Bible důležitá dnes



•  
•  
•  
‣ proč je Bible důležitá dnesproč může být Bible

důležitá dnes
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