ERRATA
k přednášce Jiřího Hedánka Bible za zenitem? v Městské knihovně Beroun 16. ledna 2019
Omlouvám se za chybu, která promítla do dvou vět ve dvou improvizovaných vsuvkách.
0:25:56--0:26:14
zní:
"Málo klínopisných tabulek je starších než Ur III tzn. ze 2. pol. 4. tis. př. n. l."
mělo být:
"Jistěže jsou klínopisné tabulky starší než Ur III. Tato je ze 2. pol. 3. tis. př. n. l."
-- protože
jsem o době "Ur III" hovořil, jako by byla "Uruk III". Naleziště Uruk III vydalo mnoho tabulek,
které patří k nejstarším, jaké dnes známe. Jsou psány předchůdcem klínopisu a jazyk ještě nelze
identifikovat. Snad jde o sumerštinu, ale nepozná se to. Tabulky z doby dynastie Ur III pocházejí z
období tzv. sumerské renesance o tisíc let později. Psány jsou klínopisem, což je patrné na první
pohled. Kdybych viděl, co promítám, asi bych tak snadno nehovořil o Ur III, jako by bylo Uruk III.
Bez výhledu na plátno jsem měl na mysli jen základní ideu té chvíle, a to že i hliněná tabulka
obsáhne mnoho textu. V předklínopisném období jde o text implikovaný ve výkladu symbolů (např.
Uruk III aj.), v klínopisech je explicitní v jazykově zapsaném textu (např. Ur III aj.). Z nějaké
předchozí přednášky jsem recykloval obrázek tabulky 30 x 30 cm z Ur III, protože patří k největším
(největší zatím známá měří 30 x 40) a objem textu je vidět. Textově objemné bývaly běžně i malé
tabulky (praktičtější, protože stačil jeden písař), a to tím, že písmo bylo husté a droboučké (několik
málo mm, jako naše drobné tisky). Z obrázku nějaké takové by to ale nebylo tak dobře patrné.
Velký objem textu by bylo možno demonstrovat i na nevelké předklínopisné tabulce, pokud by se
její obsah převyprávěl: Měl jsem na mysli jednu z naleziště Džemdet Nasr, č. BM 116730, kterou
občas používám jako příklad, ale z této prezentace jsem ji nakonec z časových důvodů vyloučil.
Takto komponovaná idea byla příčinou chybné věty.
0:42:08--0:42:12
zní:
"V tom Ur III jsme se dostali až k chalkolitu."
Tato věta neměla zaznít.
Je špatně, protože mi v hlavě stále (z 0:25, viz výše) vězela představa chalkolitického naleziště
Uruk III, zatímco obdobím Ur III končí starší doba bronzová.
Děkuji za shovívavost,
°jh

