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Abstract:  

The article introduces the characteristics of Semitic oral and written tradition 

recorded in the form of epic and poetic texts. It focuses on the western Semitic poetic 

texts concerning victory, namely the selected parts of Ugaritic Baal cycle, on which 

the article is based on, and the Song of Deborah in the Hebrew Bible as a later form of 

this type of political poetry to which the study finally aims. 
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Historie bádání 

Ke kořenům semitské poezie 

Báseň, která je mýtickým příběhem nebo rituálním záznamem, se utváří v ústní tradici. 

V počáteční podobě se jedná o jednoduché písně či rytmické texty, které jsou z generace 

na generaci díky působení kulturní paměti rozšiřovány a vykládány. Paměť, která však 

není věrnou kopií slyšeného, se ovlivňuje sdílením ve skupině, rozličným vybavením 

obsahu i novým záměrem. Po této poměrně tvůrčí fázi nastává stadium memorování 

větších celků ve více či méně nezměněné podobě, a nakonec se utvořený poetický 

materiál za určitých okolností veřejně předčítá,2 respektive recituje. Základní a téměř 

všudypřítomnou charakteristikou starověké předovýchodní poezie jsou kola, nejčastěji 

                                                 
1 Upravená konferenční přednáška z 21. září 2018 z konference „Poetry and Theology“, konané 20.-21. 

septembra 2018. 
2 Wilfred G.E. Watson, Classical Hebrew poetry: A Guide to its Techniques (Sheffield: JSOT Press 1984, 

1986), 66-86. 
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trikola, triplety a paralelismy.3 Mají svou sémantiku, gramatiku, syntaktiku, genderové 

napětí. Shodnou poetickou strukturu mají např. ugaritské náboženské texty, např. 

Baalovský cyklus4 a vybrané úseky Hebrejské Bible.5 Můžeme tedy pozorovat, že velmi 

podobnou poetickou výstavbu nalezneme ve starobabylonských mýtech a hymnech, 

archaické západosemitské literatuře a také v některých vrstvách a skladbách 

zaznamenaných v Hebrejské Bibli.  

Dá se říci, že přibližně od 80. let 20. století badatelé promýšlí, jak charakterizovat a 

vymezit starověkou semitskou literaturu, včetně starověkých hebrejských písemností. 

Někteří soudí, že hebrejská biblická poezie představuje vlastně vyšší stupeň biblické 

prózy. Jiní, kteří do dalších let systematizovali dvě oddělené oblasti, vytvořili základní 

koncepty, z nichž jeden je koncept umění biblického narativu a druhý koncept biblické 

poezie.6  

 

Orální poezie a tématika vítězství 

Ústní tradování, připomínané při výročních slavnostech, se stává ustáleným jevem, který 

je v době písemných záznamů třeba důkladně zapsat a v této formě předávat dál. K tomu v 

minulosti sloužila chrámová skriptoria a v nich pilní a zasvěcení písaři. Nesmíme 

zapomínat, že ústní tradici, a nakonec i tu písemnou doprovázely hudba a zpěv, jež byly 

nedílnou součástí zmiňovaných oslavných písní o vítězství. Zpěv, tamburíny, činely a 

další starověké nástroje podtrhovaly slavnostní a radostný náboj poetického příběhu. Je 

nanejvýš zajímavé a hodné pozornosti, že poezie opěvující válečné vítězství je 

reprodukována schopnými ženami. Pozorujeme to v hebrejské literatuře v knize Soudců u 

Debořiny písně7 či v Exodu, jmenovitě v Mojžíšově a Mirjamině písni,8 s Mirjaminým 

                                                 
3 Richard Abbot, Triumphal accounts in Hebrew and Egyptian: A structural and literary comparison (Matteh 

Publications, 2012), 10-12. 
4 Manfried Dietrich, Oswald Loretz and Joaquín Sanmartín, Die keilalphabetische Texte aus Ugarit, Ras Ibn 

Hani und anderen Orten (KTU): The Cuneiform Alphabetic Texts from Ugarit, Ras Ibn Hani and Other 
Places (Münster: Ugarit Verlag, 2013), KTU1.4 VII. 49.  

5 Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS), https://www.academic -bible.com/en/online-bibles/biblia-hebraica-

stuttgartensia-bhs/read-the-bible-text/.  

Bible: Písmo svaté Starého a Nového zákona (včetně deuterokanonických knih): Český ekumenický 
překlad, 3. přeprac. vyd., (Praha: Česká biblická společnost, 1993).  

6 Robert, Alter, The Art of Biblical Poetry (New York: Basic Books, 2011), 296 s.  
7 Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS). 

Richard D. Nelson, Judges: A Critical and Rhetorical Commentary (Bloomsbury: T&T Clark, 2018), 70-116, 

Sd 5. 

Nathan LaMontagne, „The Song of Deborah (Judges 5): Meaning and Poetry in the Septuagint,“ (PhD diss., 

The Catholic University of America, 2013), 1-26. 
8 Bible: Písmo svaté Starého a Nového zákona, Ex 15,1-4.11-13.17-18. 

  Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS). 
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tanečním doprovodem. Písně o vítězství nejlépe dotvářejí ženské reprezentantky příběhu, 

a to právě při tanci a hře s tamburínami.  

Literární epiku tvořil autor či autoři na základě opakovaného memorování a čtení 

příběhu. Díky tomu pak často tvoří celistvý hrdinský příběh. K hebrejské heroické epice 

podobné eposu o Gilgamešovi9, ugaritskému eposu o Keretovi a Aqhatovi10 se formálně 

řadí také úsek Soudcům 13-16, jmenovitě pak literární podoba Debořiny písně, v Soudců 

511. Kromě výrazné semitské obraznosti se po formální stránce biblická poezie, podobně 

jako mnohem starší texty babylónské a ugaritské, vyznačuje paralelismy. Při pozorném 

čtení odhalíme krásná synonyma, která pomáhají utvářet syntetický a antitetický 

paralelismus. Setkáváme se i s genderovým paralelismem, kde se zpravidla v prvním verši 

nacházejí muži, ve druhém jsou jmenovány ženy. Opakovaným paralelismem je 

protikladný pohyb vystupování – sestupování, otec – matka, dítě – stařec, země – prach, 

rozumět – znát, moře – řeky.  

V poetických textech nalézáme rozličné metafory, setkáme se s referenční, 

konceptuální i kreativní metaforou.12 Pracuje se s poetickou formou, technikou, stylem a 

životem. Poetická orální historie se většinou odvíjí od nějakého hrdiny či hrdinky. 

Semitista Wilfried Watson napsal rozsáhlou studii, v níž z písemných pramenů odvozuje 

hypotetickou orální historii, kterou rozebírá v kontextu akkadských a ugaritských tradic. 

Jemu i dalším jeho kolegům, Oswaldu Loretzovi i Manfredu Dietrichovi, je gramatická i 

syntaktická podobnost západosemitských textů zřejmá a věnují jí řadu svých článků. 

Málokdo se však pouští do srovnávání podobnosti obsahové. Určité náznaky se objevují u 

Jitzhaka Avishura i španělského ugaritologa Gregoria del Olmo Lete, oba však zkoumají 

zejména texty rituální.13  Podobnosti s žalmy vykazují ugaritské rituální texty, některé 

jsou jazykově téměř identické s biblickými žalmy o Boží vládě a panství. I velká oslavná 

akkadská báseň na vládce Marduka „Ludlul Bél neméqi“14, česky „Chci chválit Pána 

moudrosti“, naznačuje zmiňované podobnosti. Interpretace je však mnohdy rozdílná. 

Někteří badatelé přehled této poezie s rituálními konotacemi řadí k poezii, jiní mluví spíš 

                                                 
9 A. E., George, The Babylonian Gilgamesh Epic: Introduction, Critical edition and Cuneiform Texts. Vol. 1. 

(Oxford: Oxford University Press, 2003). 
10 Frank Moore Cross, Canaanite Myth and Hebrew Epic: Essays in the History of the Religion of Israel. 

(Harvard: Harvard University Press, 2009). 
11  Nelson, Judges, 70. 
12 Watson, „Classical Hebrew poetry: A Guide to its Techniques,“ 263-272. 
13 Rituální texty podle měřítek některých interpretů patří k textům neliterárním. K takovým se řadí 

religionista Dalibor Antalík.  
14 Amar Annus and Alan Lenzi, Ludlul bel nemeqi: the standard Babylonian poem of the righteous 

sufferer/introduction, cuneiform text, and transliteration with a translation and glossary (Helsinki: Neo-

Assyrian Text Corpus Project, 2010). 
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o modlitbě. Religionisté, semitisté a filozofové náboženství mluví o výpovědi člověka o 

bohu na základě finální pozitivní zkušenosti. Teologové zkoumají žalmy a vyjadřují se o 

nich jako o formě modlitby, mluví o reflexi vztahu mezi člověkem a Bohem, dá se říci, ve 

smyslu JÁ – TY.  

 

Specifický záměr poezie o vítězství ilustrovaný na Baalovské poezii 

Semitský mýtický text pracuje s poetickými prostředky, zejména s paralelismy se záměrem 

probouzet v posluchači či později v čtenáři určitou náladu a volní pohnutky. Takovým 

vzorem je ugaritský mýtus o bohu Baalovi „l b‘l“, který byl velice dlouho vykládán jako 

určitý typ stvořitelského mýtu, při jehož četbě pozorujeme, jak Baalův rostoucí vliv 

zrcadlí uspořádávání kosmického prostoru. Tvrdilo to hodně ugaritologů a starozákonních 

badatelů jako Mark Stratton Smith, v podobném duchu psal i Dennis Pardee. Když si 

mýtus pročítáme podrobně a vidíme téměř pravidelné opakování věty „b‘l mlk“15 „hj alijn 

b‘l“16, vidíme, že Baal z původně podřízené pozice postupně získává nadvládu. Spíš, než 

boj s chaotickým živlem, představovaný Jamem, pak někteří současní badatelé vidí 

v poetické stavbě politickou objednávku určité ideologické či spíš teologické vlivy 

ugaritské vládnoucí dynastie.17 Připomeňme si stručně obsah mýtu.18 Na začátku 

vyprávění je legitimním vládcem bůh Jam, „jm jdd il“19. Jamova suverenita trvá, což je 

krásně vyjádřeno poetickou formou, Baal se protivníka Jama oprávněně bojí a tváří v tvář 

konstatuje v překladu do češtiny následující: „k zemi padá síla má, do prachu se hroutí 

kosti mé“.20 Jam jasně podmaňuje Baala, který se musí podřídit jeho autoritě. Interpreti, 

kteří berou v úvahu model politické poezie,21 uvažují například o dočasné nadvládě říše 

Chetitů nad Ugaritským královstvím. Nicméně báseň čili mýtus „l b‘l“ vypovídá o 

národním vzepětí dosud podřízeného Ugaritu a vykresluje postupnou krizi i pád Jamovy 

vlády. Zcela záměrně se v mýtu opakuje spojení „lim b‘l“, „lim bn dgn“.22 Baal koná 

                                                 
15 Baal je král.  
16 Žije vítězný Baal. 
17 Aaron Tugendhaft, Baal and the politics of poetry (London: Routledge, Taylor & Francis Group, 2018), 10-

45.  
18 První souborná studie o ugaritských textech v češtině pochází od Ondřeje Stehlíka. Ondřej Stehlík, 

Ugaritské náboženské texty: Kanaanské mýty, legendy, žalmy, liturgie, věštby a zaříkávání pozdní doby 
bronzové (Praha: Vyšehrad, 2003). 

Na druhé studii pracovali čtyři autoři, z toho Dalibor Antalík a Pavel Čech se věnovali překladům a 

komentáři k ugaritským textům. Dalibor Antalík et al., Na stezkách domu Baalova: Náboženské texty 
literární a kultické (Praha: OIKOYMENH, 2014). 

19 Jam, Ilův milovaný.  
20 Viz kritická edice KTU 1.2 I 13-19. 
21 Tugendhaft, Baal and the politics of poetry, 11. 
22 Lid Baalův, lid syna Daganova. 
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jednotlivé kroky osvobozující z nadvlády jiné země kvůli svému lidu. Baal je „Alijan“, tedy 

vítěz. Jeho cestu k vítězství skvěle dokresluje postava bohyně Anat, bohyně lásky a války, 

nositelka vítězného boje s protivníky. Anat svou energií, nadšením a odvahou nabíjí 

Baalův lid a vzbuzuje v něm touhu po vítězství. Je-li Baal vítězem, pak je jeho souputnice 

a družka jasnou osvoboditelkou.  

Dynamické Anatiny texty23 vypovídají o obrovské síle, kterou rozsévá mezi sebe, 

demonstraci jejího zaujetí v Baalův prospěch. Při jejich četbě člověka zasahuje hrůza, 

odpor a následně krása i vzrušení, vyvěrající z metafor evokujících život a jeho obnovu 

typu spojení „šepotání kamenů“. Svým konáním vzbuzuje touhu po vítězství se všemi jeho 

poetickými výjevy. Po boji se Anat účastní rituálního zápasu v chrámu a následně 

navozuje náladu plynoucí z vítězství. „Vnáší pokoj do nitra země, klid do středu polí“.24 

Její činnost je pro Baalův úspěšný mocenský start hodně významná. Podporuje 

sebeuvědomování ugaritského, potažmo Baalova lidu, neboť Baal je pánem svého lidu, 

dívka Anat, „jbmt limm“25, burcuje národní identitu. Taková interpretace mýtu, obhajující 

politickou osvobozující poezii, ukazuje na neomoderní euhemerismus. Národní hrdinové 

svými mimořádnými činy v paměti svého lidu povstávají na božský piadestal.  

 

Debořina píseň jako politický zpěv  

Uri, uri Debora 

Píseň o Deboře či Debořina píseň vykazuje tři základní části sylabické a metrické poezie. 

1. část 5,1-5, obsah sdělení 5,6-23, závěr 5,24-31.26 Je to píseň o vítězství a oslavná báseň. 

Jedná se o specifický literární žánr: chvály, které traduje ve své sociální paměti am Adonaj 

– am haArec27. Je to píseň, která obsahuje heroické prvky, ale jako celek ji do hrdinské 

narativní literatury zařadit nemůžeme. Může se jednat o politicky laděnou píseň, která 

probouzí – uri – vědomí o nutnosti královské záštity a povědomí o davidovském 

království. V psané podobě tedy nepřímo poukazuje k instituci, která byla z historického 

hlediska mnohem pozdějšího data, než pravděpodobný vznik Debořiny písně 12.-11. stor. 

ante. 

Prorocký potenciál v textu dosvědčuje Debořina exhortace: „uri, uri, Devora, 

                                                 
23 Viz kritická edice KTU 1.3. 
24 Viz kritická edice KTU 1.3 III 16-17. 
25 Družka národů.  
26 Nelson, Judges, 76.  
  LaMontagne, „The Song of Deborah (Judges 5): Meaning and Poetry in the Septuagint,“ 12,  
27 Překlad: „Lid Hospodinův, lid (té) Země“ (Myslí se obvykle na zemi zaslíbenou). 
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                                                                                                           uri, uri, davri šir“28 

Někteří badatelé usuzují, že tato píseň reflektuje mýtus o západosemitské bohyni 

lásky a války – Anat. Zatímco Anat je družka či milenka národů, Debora, žena Lapidotova, 

vystupuje jako matka Izraele. Debora je prorokyně, která patrně doprovází armádu svého 

lidu, aby jí mohla vybavit prorockým slovem pro rozhodný čas. Především však je mluvčí, 

vystupujícím ve jménu Hospodina – boha Izraele. Její dílo taktéž souvisí s lidem, který 

ukrývá budoucí zdroje rozvoje a vymezení identity. Debořin příběh a píseň byly možná 

inspirovány poetickými texty, v nichž stěžejní aktérkou byla bohyně války, avšak jako je 

Anat zejména ugaritskou národní bohyní, tak i Debořina píseň seznamuje s jedinečnou 

politickou a národně – náboženskou situací hebrejských kmenů. Krystalizuje z politické 

polemiky kenaanských obyvatel a hebrejského obyvatelstva. Debořin příběh dokonce 

patrně předkládá zrcadlový obraz zavedených topografických modelů kenaanských 

božstev. Zatímco kenaanští bohové obvykle působí ze severu, v Debořině písni je 

Hospodin označen jako bůh, který přichází opozičně z jihu.29 Velkou pomocnicí a 

realizátorkou Debořina prorockého zření je Jáel, žena Kénijce Chebera. Také v textu 

zmiňovaný Šamgar30 může představovat heroickou osobnost. V návaznosti na mnohem 

starší sumerské mýty z Isinu, Šamgar vyjadřuje politickou pozici kmenů Izraele ve velmi 

staré době jejich vývoje. Nutno poznamenat, že o Šamgarovi se mluví formou poetické 

hyperboly. Je klidně možné, že Šamgar – „Šamgar, ben Anat“, je jakýmsi prototypem 

osvoboditele od jiných národů a říší, třeba Pelištejců i Egypta. Někteří badatelé dokonce 

tvrdí, že Debořina píseň je jakousi reimaginací Anatina ugaritského příběhu spojeného se 

sluneční bohyní Šapaš, která velí své hvězdné armádě, jíž na výkonné úrovni vede Baraq – 

„blesk“.31 Blesk je přitom jedna z hypostazí boha počasí, kterým Baal je. K oslavné 

hrdinské básni plné mýtopoetických prvků je v Hebrejské Bibli připojena modlitba 

k Hospodinu. Báseň o Deboře (a Barákovi) či Debořina píseň se tradovala patrně delší 

dobu samostatně, modlitební epilog 5,24-31, tedy rituální text, byl připojen později, 

možná při jedné ze závěrečných redakcí. Odkaz na sluneční symboliku je stvrzením 

osvobození z nadvlády jiného panství, v tomto případě nadvlády kenaanského krále Jabína 

a jeho koaličních partnerů.  

                                                 
28 Vlastní překlad: „Vzhůru, vzhůru, Deboro, vzhůru, vzhůru, promluv písní.“ 

Šamgar mohl být vnímán jako prototyp válečníka, bojujícím pod praporem kenaanského válečného 

božstva.  
29 Sam Tsang, „Violence and Gender: The Ugaritic „Violent Female“ Tradition and the Deborah Story,“ 

(USA: Overseas Theological Seminary, 2007), 9.  
30 „Ve dnech Šamgara, syna Anatova“ (Sd 5, 6a).  
31 LaMontagne, „The Song of Deborah (Judges 5): Meaning and Poetry in the Septuagint,“ 164-167. 



 

 

POETICKÁ STRÁNKA VYBRANÝCH STAROSEMITSKÝCH TEXTŮ – UGARITSKÉ POETICKÉ LITERATURY A DEBOŘINY 

PÍSNĚ O VÍTĚZSTVÍ V HEBREJSKÉ BIBLI 

 

 
19 

Analýza Debořiny písně 

Úsek v knize Soudců 5,6-8 popisuje situaci v Izraeli před Debořiným vystoupením. 

Brandon Hurlbert se dokonce domnívá, že v textu můžeme pozorovat patos podobající se 

popisu vítězství faraona Merenptaha, jehož vojska poničila kenaanská sídla a zotročila 

četné obyvatele.32 Verše 9-11 přerušují epickou báseň liturgickým vstupem, teprve 12. 

verš připomíná primární činitele písně – Deboru a Báraka. Objevují se úvahy, že výroky 

uri „vzhůru“ a qum „povstaň“ jsou pravděpodobně historickým a liturgickým projevem a 

exhortací, odpovídající roli východosemitské bohyně Ištar v eposu o Tukulti Ninurtovi.33 

K aktivitě vybízející obsah 12. verše vede k přirovnání prorokyně Debory ke kněžce, 

reprezentující Hospodina na bitevním poli. Verše 13-15a oslavují Hospodinovo zjevení, 

následující verše 15b-17 zpřítomňují vzkazy vůdcům ostatních kmenů a etnik. Patrně 

mladším příspěvkem do textového rámce je smlouva vybraných kmenů o politické a 

vojenské solidaritě, kde jsou nedůvěryhodné kmeny Ruben, Gilead, Dan a Ašer popsány 

v příkrém kontrastu vůči věrnosti kmenů Isachar, Zabulón a Neftalí. Verše 19-22 popisují 

bitevní scénu s kenaanskými králi, která využívá mýtopoetické vyjádření. Potok Kíšon 

zobrazuje vodní chaotickou a ničící symboliku, která smete Hospodinovy nepřátele. 

Poměrně jednoduchým poetickým vyjádřením se popisuje Hospodinův vpád do světa, 

v podobě návalu vod. Mluvčí přemáhajícího boha je v písni Debora, matka, která 

prorokuje Izraeli dobrou budoucnost. Ve verších 24-27 vstupuje na scénu Jáel, aby 

dovršila vítezství Hospodinova lidu zaslíbené Debořiným proroctvím. Chiastická struktura 

veršů podtrhuje velkolepost jejího odvážného činu. Verše 28-30 odráží polemiku 

s Kenaanci, kteří nedoufají v Hospodina. Závěr, kdy Síserova matka, marně očekávající 

svého syna ve skutečnosti zabitého rukou ženy Jáel, jako navrátivšího se vítězně z bitvy, je 

prodchnutý ironií a sarkasmem. 31. verš povzbuzuje příznivce Hospodina – boha Izraele a 

jeho jedinečné vítězství ohlašuje jako univerzální. Poetická pareneze se obrací 

k posluchačům a čtenářům se zřejmým pedagogickým zřetelem. Má je i do budoucna 

formovat k obdobnému jednání a nasazení pro Hospodinovu záležitost.   

Debořina píseň je jednou z mnoha starých předovýchodních imaginativních textů. 

Není však primárně historická, nýbrž polemická. Především však vyzdvihuje jasnou 

                                                 
32 Brandon Hulbert, „Whose Victory Song is it Anyway? The Political and Theological polemic presented in 

the Song of Deborah,“ (Talbot School of Theology, 2016), 9. 
33 Hulbert, Whose Victory Song is it Anyway? The Political and Theological polemic presented in the Song 

of Deborah, 9. 
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teologickou instrukci, kterou je sebevědomý lid, sjednocený v Hospodinově jménu. 

V tomto směru přesahuje obvyklé vítězné písně.34  

 

Umělecká interpretace narativu o Deboře 

Debořina píseň však žije i mimo biblický hebrejský text novým životem a moderní 

uměleckou popularizací opětovně podněcuje národní hrdost.35 

 

Závěr 

Biblická poetická literatura o vítězství je krásným příkladem obliby tohoto literárního 

útvaru na starověkém Předním východě. Podobně jako jiná staroorientální literatura se dá 

číst obdobným způsobem jako ostatní heroické texty starověkého období. Stejně jako 

připomínané skladby, jmenovitě pak Baalovský cyklus, má také Debořina píseň jedinečný 

okruh adresátů, a to v minulosti, v dějinách i dnes. Debořina píseň, jako zástupce poetické 

výpovědi o vztahu člověka či lidu k Bohu, nese, coby jeden ze stále čtených a 

aktualizovaných poetických narativů, několik odkazů. Prvním je text, kterému velice 

podobně jako textu ugaritskému úplně nerozumíme. Zůstává zahalen do minulých 

interpretací tradicí pozapomenutých. Dále má svou nespornou teologickou sílu a je 

výpovědí a reflexí víry v minulosti i dnes. Nakonec je rovněž vyjádřením kulturní a 

národní identity Izraelského lidu a jeho zvláštní svébytnosti. 
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34 Hulbert, Whose Victory Song is it Anyway? The Political and Theological polemic presented in the Song 

of Deborah, 9. 
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