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SUMERSKÉ MÝTY 
 

PROKLETÍ AKKADU 
  
 Když hněvivý Enlilův pohled 
 lid Kiše jak býka nebeského zabil 1 
 a dům urucký jak mohutný tur srazil, že v prachu leží, 
 tehdy, když Enlil Sargonovi, akkadskému králi, 
5 kněžství a vládu od země horní k dolní předal, 
 tehdy Inanna čistá svatyni Akkadu 
 jako svůj velký ženský palác postavila, 
 v Ulmaši zřídila trůn. 
 Jak mladík, který dům svůj staví, 
  

10 jak slabá dívka budující příbytek žen: 
 aby ve skladištích všechno bylo, 
 aby město stálo na pevném místě, 
 aby lid v něm pokrmy vzácné jedl 
 a vodu vzácnou pil, 
15 aby lidé vykoupaní dvůr naplnili radostí, 
 místa slavností krásně ozdobili, 
 aby obyvatelé města spolu jedli, 
 aby se ve městě procházeli i cizinci 
 tak jako ptáci cizí, co ve vzduchu krouží, 
20 aby lidé z Marchaši přiváděli divoká zvířata 
 a s nimi i slony, zvěř vzdálených míst, 
 jež by se na náměstích mísila 
 s čistokrevnými psy, s šelmami, s osly z hor a s ovcemi 
 s dlouhou vlnou – nemohla Inanna starostí spát. 
25 Tehdy byly domy Akkadu naplněny zlatem, 
 zářící příbytek, kde přebývala, byl plný stříbra. 
 Do skladiště měď a cín a také valounky lazuritu, 
 jako by šlo o pouhá zrnka obilí, dali dovézt. 
 (Inanna) stařenám dávala dobré rady, 
30 starcům svěřila rozumná slova, 
 mladíkům poskytla sílu k boji, 
 děti pak obdařila radostí srdce. 
 (1 řádek fragmentární) 
 (Akkadové) všude na nástroje hrají, 
35 střed města plní zvuk bubínků, 



 z venkova znějí flétny a harfy. 
 V přístavu, kde čluny přirážejí, bujné veselí vládlo, 
 země všechny se nacházely v bezpečí, 
 lidé žili svůj krásný čas. 
40 Jejich král, pastýř Narámsín, 
 na svatém Akkadu trůnu jak slunce zářivě vycházel, 
 hradba paláce jeho jak hora sahala až k nebi. 
 V branách jeho, širokých jako Tigris, co vodu do moře vlévá, 
 otevřela křídla dveří Inanna svatá. 
45 Do země čluny hojnost všeho přivážely. 
 Lidé z hor Martu, kteří obilí neznají, 
 skvělý dobytek a skvělé kozly sem přiváděli. 
 Obyvatelé Meluchy, ciziny černé, 
 zboží všech cizích krajů Inanně přinášeli. 
50 Elamité a Subarejci pro ni jak osli pytle vlekli. 
 Vládci a správci paláců, 
 představení z Gu'edenny 
 předávali Inanně oběti k svátku Nového roku a měsíce. 
 V palácích Akkadu, všude jich bylo nadbytek. 
55 Avšak ty dary všechny přijmout Inanna schopna již nebyla. 
 Lidé se nasytit nemohli rozkoše stavění. 
 Však výrok Ekuru dopadl na to jak hrobové ticho. 
 Tu Akkad byl strachu plný, 
 Ulmaš se začal všeho bát. 
60 Z města odešla ona, která tam sídlila, 
 jak dívka mladá když opouští příbytek žen, 
 opustila Inanna čistá akkadskou svatyni. 
 Jako hrdina, který se rychle zbraně chápe, 
 vytáhne Inanna do bitvy a boje proti městu, 
65 nepřátelským vojskům se na odpor staví. 
 Než přešlo dnů pět, dnů deset, 
 zavedl bůh Ninurta Mansia, 
 syna kněžství a syna království, 
 jemuž byl předán vladařský trůn, do paláce Ešumeša. 
70 Bůh Utu vzal Akkadu všechna slova, 
 Enki mu vylil rozum jeho. 
 Zář jeho kdysi sahala k samému nebi, 
 nyní však nitro nebes opustila. 
 (10 řádků fragmentárních) 
 Jak po prohrané bitvě byl městu určen úděl špatný, 
85 království jeho je sraženo k zemi, 



 jeho dědictví vniveč se rozplynulo, 
 v Domě měsíce pokladnice rozmetány jsou. 
 Narámsín všechno to viděl ve snu, 
 v nitru svém porozuměl, 
90 ústy svými však nikomu o tom nepověděl. 
 Kvůli Ekuru oblékl smuteční šat, 
 vůz svůj rohoží zakryl, jaká jen v člunech bývá, 
 loď nákladní bohatstvím nenaplnil. 
 Vše, co jako král chtěl by mít, stranou dal. 
95 Kdo kdy viděl, aby král roků sedm měl ruce své složeny v klíně? 
 Na svatyni Ekur ptal se věštby. 
 Že chrám však by postavit směl, věštba mu neřekla. 
 Podruhé na svatyni ptal se věštby. 
 Že chrám však by postavit směl, věštba mu neřekla. 
100 Tu počínání své změnil, 
 nedbal toho, co slíbil Enlilovi. 
 Co kdysi mu podmanil, rozmetal nyní, 
 vojsko své k boji vyzval. 
 Jako silák, jenž velikou má moc, 
105 na Ekur vztáhl svou ruku. 
 Jako běžec, jenž pohrdá svou silou, 
 svatyní nippurskou pohrdal, jak stála by jen šekelů třicet. 2 
 Jako lupič, který města plení, 
 dal ke stěnám chrámů přistavit žebříky. 
110 Aby Ekur zničil jako veliký člun, 
 zemi rozkotal jak horu, ve které hledají stříbro, 
 aby se zaryl jak do pohoří z kamene lazuritu, 
 aby svatyni se zemí srovnal jak město zachvácené bouří, 
 na dobývání chrámu – ač hora to není, ve které cedry se kácí – 
115 dal ulít mohutné sekery, 
 zbraně se dvěma břity. 
 Do kořenů je zatínal, 
 otřásal základem země, 
 do větví sekerami bušil. 
120 Jak mladík při popravě sklonil chrám šíji svou níž, 
 šíje všech zemí dolů se sklonila. 
 Dal vytrhat jejich stromy mésu. 
 Déšť pak až k nebi vystoupil, 
 chrámové dveře vyrval a život v zemi byl odříznut. 
125 U brány, kde obilí sekat se nesmí, dal klasy řezat, 
 všem, kdo v Sumeru pracují, poručil obilí kosit. 



 Do brány Míru motykou kopal 
 a všechen mír zemí se změnil, 
 i mír polí osetých na velkých, širokých nivách. 
130 Dům v Ekuru se sloupy vysokými na palivo přeměnil. 
 Na temný chrám, jenž světlo denní nezná, teď lidé se dívají. 
 Nyní i boží tabulku Akkadové vidí. 
 Bohům Lachama ze svatyně Dubla, kteří tam stáli, 3 
 poručil Narámsín o slitování prosit, 
135 ačkoliv nedělali nic, co by se nesmělo. 
 Cedry a cypřiše, strom zabalam i zimostráz, 
 rozličné stromoví nippurské svatyně zporážel. 
 Zlato její do nádob pro karavany vkládal, 
 stříbro její cpal do kožených vaků, 
140 měď její v přístavu sypal jak zrno k odvezení. 
 Její stříbro stříbrotepci tavili, 
 její drahokamy brousili klenotníci, 
 její měď kovali kováři. 
 Nebyla to kořist ze zničeného města. 
145 On však dal přistát velikým lodím, 
 k chrámu Enlila velikým člunům v přístavu přistát dal. 
 Všechno, co ve městě bylo, dal odvézt. 
 Když všechno vyvezl z města, 
 tu Akkadu osud dobrý byl ztracen. 
150 Když člunům z přístavu vyplout dal – nebylo více v Akkadu řádu. 
 Bouře, která vše přehluší a je zemi vlastní, 
 povodeň pěnící, jež obdoby nikde nemá, 
 Enlil – protože Ekur jeho milovaný zničen byl, a co víc mohlo být zničeno? – 
 pohled svůj k horám, ke kraji nepřátel obrátil. 
155 Z pohoří všem jim dal sestoupit, 
 těm, kdo lidem se nerovnají, jež k lidem počítat nelze. 
 Gutejcům, kteří jak pravý národ pouta svá neznají, 
 jejichž slova, ač lidem se podobají, jak psí štěkot zní, 
 Enlil z hor sestoupit dal. 
160 Vlna za vlnou jak kobylky pokryli zemi, 
 jako síť na zvěř stepní ruce své roztáhli, 
 pod rukama nikdo jim neprošel. 
 Posel na cesty obchodní nevycházel, 
 lodník nejel na člunu po řekách. 
165 Kozy uprchlé z Enlilových ohrad 
 šly za svými pastýři, 
 krávy zaběhlé z chlévů šly za svými honáky. 



 Pole na březích kanálů hlídali, 
 na cestách všude seděli lupiči. 
170 Křídla bran městských byla zavřena. 
 Lidé všech zemí plakali hořce za zdmi svých měst. 
 Ač rozlehlých měst už nebylo, jen záhonky zelenin zbyly jim. 
 Města, jež kdysi postavili, zničena byla. 
 Pole širá tehdy obilí žádné nerodila, 
175 v zatopených brázdách nebylo možno ryby chytat, 
 zahrady nedávaly šťávy na sirup a hrozny. 
 Z oblaků nadmutých nepršelo, rostliny nerostly. 
 Za šekel stříbra bylo lze dostat jen půl sily oleje, 4 
 za šekel stříbra bylo lze dostat jen půl sily obilí, 
180 za šekel stříbra bylo lze dostat jen půl miny vlny, 
 za šekel stříbra bylo lze dostat jen deset sil ryb. 
 (1 řádek nesrozumitelný) 
 Kdo ležel na střeše, na střeše zemřel, 
 kdo v domě zesnul, pohřben nebyl. 
185 Z hladu se lidé navzájem požírali. 
 V Kiuru, velkém Enlilově místě, 
 na prázdných ulicích nikdo se neprocházel. 
 (5 řádků fragmentárních) 
 Mladíků mrtvoly se na sebe vršily, 
 krev falešných se mísila se spravedlivých krví. 
195 Namísto svých někdejších velikých chrámů si tehdy Enlil 
 jen malý dům z rákosu vystavěl. 
 Poklady svatyní od slunce východu do západu 
 stále se zmenšovaly. 
 Stařeny od světla odděleny byly, 5 
200 starci od světla odděleni byli. 
 Po sedm dní a nocí sedm 
 bubny mocně zněly jak hrom, 
 činely a puklice jak bouře lomozily. 
 Ženy staré nepřestávaly volat »ach město mé«, 
205 staří muži nepřestávali volat »ach jeho lidé«, 
 zpěváci nepřestávali volat »ach svatyně Ekur«, 
 mladé dívky nepřestávaly volat … 
 (1 řádek zničen) 
 mladí muži nepřestávali volat »ach dýko k boji«. 
210 Jejich nářek byl pláčem nad rodiči Enlila. 
 (1 řádek fragmentární) 
 Tehdy Su'en, Enki, Inanna, Ninurta, Iškur, Utu, Nusku a Nisaba, velcí bozi, 



 pro usmíření Enlilova srdce 
 sami k němu se modlili: 
215 „Enlile, nechť městu, jež město tvé zničilo, jak tvému městu se vede, 
 ať město, jež svatyni tvou vniveč obrátilo, jak Nippur je zničeno! 
 Studnice jejich města ať naplní se lebkami, 
 obyvatelé ať jména svá zapomenou, 
 bratr ať nepozná bratra svého, 
220 dívka mladá ať ve své světnici běduje! 
 Otec v domě svém, kde žena zemřela mu, nechť pláče hořce, 
 jak holubi v děrách svých naříká! 
 Nechť je jak vrabce v koutech pobíjejí, 
 ať jako hrdličky jen strachem vrkají!“ 
225 Podruhé Su'en, Enki, Inanna, Ninurta, Iškur, Utu, Nusku a Nisaba, velcí bozi, 
 pohled svůj na město upřeli, 
 zlou kletbou prokleli Akkad: 
 „Město, které jsi napadlo Ekur, Ekur je Enlil! 
 Akkade, který jsi Ekur napadl, Ekur je Enlil! 
230 Z tvých hradeb čistých, jakkoliv vysokých, nechť zní jenom nářek, 
 svatyně tvá nechť je zasypána, jak byla by jen zemí, 
 v chrámu tvém Dubla, kde stojí, bozi Lachama 
 nechť jak muži zpití na zem si lehnou! 
 Hlína tvá nechť se zpět do oceánu Abzu vrátí 
235 a hlínou, již Enki proklel, nechť opět se stane! 
 Obilí tvé nechť do brázd zaroste zpět 
 a obilím, jež Ašnan proklel, se stane! 
 Trámy tvé nechť zpět do lesů svých se vrátí 
 a stanou se dřevem, jež Ninildumma proklel! 
240 Ten, kdo jen dobytče tloukl, nechť stejně svou ženu tluče, 
 kdo ovce jen zabíjel, nechť zabíjí nyní děti! 
 Tvůj ubožák nechť potomky své drahé do vody vrhne, 
 děvky tvé ať se samy ve dveřích svých domů věší, 
 kněžky a chrámové kurtizány, jež matkami jsou, ať děti navrátí. 
245 Tvé zlato nechť jak stříbro se prodává, 
 tvé stříbro nechť jako špinavý kov se prodává, 
 tvá měď nechť jak olovo se prodává! 
 Akkade! Tvůj silák síly ať je zbaven, 
 tvůj mladík ať silou svou ani košík nezvedne! 
250 Tvůj zápasník ať ze síly své radost nemá, ať leží v temnotách! 
 Lidi toho města ať sklátí hlad. 
 Bohaté děti, jež dříve jen nejlepší jedly chléb, ať nyní i po trávě sahají, 
 muži, co dříve jen nejlepší plody si odnášeli, ať ze stolů sbírají zbytky, 



 ať řemeny z dveří domu otce svého, 
255 ty řemeny kožené, nyní zuby svými žvýkají! 
 Na palác tvůj, jenž pro radost srdce byl stavěn, ať úzkost padne, 
 zlí duchové ve ztichlé stepi ať bez ustání křičí, 
 ve stáji tvé, dříve tak čisté, 
 ať lišky, co v sutinách sídlí, svým ocasem zametají! 
260 V branách tvých, pro zemi stavěných, 
 ať ptáci ustrašení svá hnízda si staví! 
 Ve městě, kde pro víření bubnů nelze již spát, 
 kde nikdo v klidu neusíná, 
 dobytčata Nannarova, jež ohrady plní, 
265 nechť jako zlý, jenž stepí a mrtvými místy obchází, hlasitě bučí! 
 Na březích tvých, po nichž chodili ti, kdo lodě vlekou, nechť vyroste vysoká tráva 
 a na cestách tvých, pro vozy určených, ať plevel bují! 

 A ještě: na březích tvých, po nichž chodili ti, kdo lodě vlekou, kde kdysi se kanálů tyčily 
náspy, 

 ať nikdo za horskými kozami, za ovcemi divokými, za hbitými hady hor nechodí! 
270 Tvá step, rodící kdysi nejlepší trávu, nechť rákos nářku plodí! 
 Akkade, řeka tvá, přinášející sladkou vodu, nechť jen vodu slanou dává! 
 Tomu, kdo řekne »v tomto městě chci bydlet«, nechť toto místo příjemné není, 
 pro toho, kdo řekne »v Akkadu chci se usadit«, nechť není zde vhodný tábor! 
 Nyní, kdy Bůh slunce načíná den, nechť se tak stane!“ 
275 Na jeho březích, po nichž chodili ti, kdo lodě vlekou, vyrostla vysoká tráva, 
 na cestách pro vozy určených vybujel plevel. 

 A ještě: Na jeho březích, po nichž chodili ti, kdo lodě vlekou, kde kdysi se kanálů tyčily 
náspy, 

 nikdo za horskými kozami, za ovcemi divokými, za hbitými hady hor nechodil. 
 Step jeho, rodící kdysi nejlepší trávu, plodila jen rákos nářku, 
280 řeka Akkadu, sladkou vodu přinášející, dávala jen vodu slanou. 
 Tomu, kdo řekl »v tomto městě chci bydlet«, nebylo to místo příjemné, 
 pro toho, kdo řekl »v Akkadu chci se usadit«, nebyl zde vhodný tábor. 
 Za to, že Akkad zničen byl, Inanně budiž sláva! 
 
  
  

 

Báseň o zničení města Akkadu vznikla pravděpodobně ve 21. stol. před n. l. na počátku vlády 
třetí dynastie urské. Sumersky píšící kněží a písaři se v ní vracejí zpět k historii konce raně 
dynastického období, kdy v Mezopotámii byla u moci tzv. „akkadská dynastie“ semitských 
vládců, mezi něž patřil i Sargon (asi 2340–2284 před n. l.). 

Prokletí města Akkadu, vložené do úst osmi velkým sumerským bohům, je reakcí na brutální 
postup akkadské dynastie proti některým střediskům sumerské kultury, především proti 



svatyni Ekur ve městě Nippuru. Nippurská svatyně byla od počátku sumerských dějin 
nejslavnějším poutním místem a její bůh Enlil nejuctívanějším pozemským bohem. Sumerští 
vládci se starali o jeho chrám a tato ojedinělá jednota kultu vznikla zřejmě na základě kdysi 
existujícího politického svazku mezi jednotlivými městskými státy. Nippurský chrám měl v 
raně dynastické době asi podobnou úlohu jako svatyně delfská v řecké amfiktyonii. 

Starobabylónští písaři v básni viní za zkázu krále Narámsína (asi 2260–2223 před n. l.), který 
se kultovně prohřešil proti Enlilovi. Čím, bohužel již nevíme. Bůh zakáže králi výstražnou 
věštbou a zlým znamením obnovit rituály v Ekuru a opouští město. Zajímavá je zmínka o 
ustavení nového vládce v Nippuru, jakéhosi Mansia, kterého prý dosadil sám bůh Ninurta. – 
Porušením kultu vznikl podle představ kněží v zemi zmatek, hlad, bída a drahota. 
Rozzuřeného Enlila uklidňují teprve velcí bozi, kteří proklínají Narámsínovo sídelní město. 
Zdálo by se, že báseň předznamenala osud celé říše. Akkad podle slov v jejím závěru je 
zničen. Jeho ruiny dodnes archeologové nenalezli. 

Historickou pravdivost skladby však popírají jiné klínopisné tabulky, z nichž vyplývá, že sám 
Narámsín v Ekuru stavěl a jeho královské soše v tomto chrámu dávali sami Sumerové ještě ve 
21. stol. před n. l. bohaté oběti. Akkad také nebyl zničen za Narámsína, ale Gutejci ho 
vyvrátili až o sto let později (okolo r. 2150 před n. l.). 

„Prokletí Akkadu“ je tedy cenné nikoliv jako historický pramen, ale jako důkaz o snaze kněží 
vysvětlovat politické zvraty v mezopotamských dějinách hněvem bohů pro údajné porušení 
kultovních předpisů. V této básni je zajímavé i protiakkadské smýšlení, v sumerské literatuře 
jinak ojedinělé. Popis Gutejců jako nevzdělaných barbarů je zde převzat z jiných 
historizujících básní, především z druhého „Nářku nad zkázou Uru a Sumeru“. 

Text je sestaven celkem z 32 fragmentů, pocházejících z vykopávek v Nippuru a Uru. 
Počáteční verš Sag-ki-gíd-da en-líl-lá-ke se jako název básně dochoval ve třech katalozích 
sumerských literárních skladeb. Líčení zkázy Akkadu bylo tedy u Sumerů v 21.–19. stol. před 
n. l. velmi oblíbeno. Ovšem semitští Akkadové byli skutečně strůjci zániku politické a 
kulturní velikosti starosumerské civilizace (26. stol. – 2340 před n. l.). 

 
1 2 „Nebeský býk“ je mytická postava, známá hlavně z Eposu o Gilgamešovi. Bohyně Ištar, 
kterou Gilgameš odmítl jako ženu, poslala prý nebeského býka do Uruku, aby zničil město. 
Gilgameš se svým přítelem Enkiduem nad ním zvítězili. Babyloňané později uctívali 
obávaného bojovníka Ištary v souhvězdí Taurus, s kterým byl v 1. tis. před n. l. ztotožněn. 
2 107 Výrazem „jak stála by jen třicet šekelů“ je vyjádřena nepatrná cena. 
3 133 Dubla byla nejnižší část rozsáhlého komplexu sumerského stupňového chrámu, ležící u 
jeho základů. Bývala bohatě zdobena sochami a reliéfy mytických zvířat. Zbožštělé bytosti 
Lachama, žijící na dvoře vládce oceánu Abzu Enkiho, měly podobu ryb s lidskou hlavou. 
(Srov. též v. 232.) 
4 178–181 Vpád Gutejců do Akkadu vážně narušil chod hospodářství. Pokles hodnoty 
stříbra, vyjádřený v těchto verších vzrůstem cen základních produktů, svědčí o velké inflaci. 
Značné kolísání cen výrobků řešili později panovníci v starobabylónské době (od 18. stol. 
před n. l.) pravidelně vydávanými edikty o jejich základní míře. (Srov. vv. 245–246.) 
5 199–200 „Odříznout, oddělit od světla“ stejně jako „přeříznout život“ je sumerský literární 
obraz pro „nechat zemřít, zabít“. 



 

INANNA A EBECH 
  
 „Inanno divokých božských mocí, hrůzy plná, ty, jež velké moci bohů ovládáš, 
 Inanno, po zářivé zbrani a'ankarra saháš, do jejího lesku se halíš, 
 v bitvách velikých sem a tam přebíháš, štít při tom na zem házíš, 
 ty řídíš bouři i záplavu! 
5 Vládkyně velká Inanno, ve vřavě bitevní jak na cíl ty útočit dobře znáš! 
 Pustošitelko zemí cizích, od boku šíp jsi vystřelila a řekla: »Já cizině chci vládnout!« 
 Na nebi i na zemi jak lev jsi zařvala a národům v tělo udeřila, 
 jak mocný tur ses vítězně nad země nepřátelské postavila, 
 jak lvice divoká jsi pěnu na neposlušné plila! 
10 Má paní! O tom, že veliká jak nebesa, 
 dívko Inanno, o tom, že větší než země budeš, 
 že jako král slunce Utu vzejdeš, rukama máchneš, 
 že po nebi přejdeš a záři hrůznou poneseš, 
 že na zemi světlo denní poneseš, 
15 že potom i do hor půjdeš a síť svou z lazuritu tam roztáhneš, 
 že v horách zářivých se vykoupeš 
 a při tom pohoří čisté, místo nedotknuté, sama zrodíš, 
 že jako bohyně útočící … zbraní šita udeříš, 
 že v oné bitvě kyjem drtícím do hlav budeš tlouci, 
20 o tom všichni černohlavci souhlasně pějí 
 a všechny země ostatní k tomu přizvukují sladce! 
 Ó vládkyně bitvy, velká dcero Su'enova, 
 dívko Inanno, já chci tě oslavit!“ 
 „Když já, Inanna, jsem po nebi šla a na zemi přecházela, 
25 když já, Innin, jsem po nebi šla a na zemi přecházela, 
 když po Elamu a Subartu jsem chodila, 
 když do krajů vzdálených jsem vstupovala, 
 když do nitra hor jsem vstupovala, 
 tehdy mně, Innině, když k horám jsem se blížila, úctu neprokázaly, 
30 tehdy mně, Inanně, když k horám jsem se blížila, úctu neprokázaly, 
 pohoří Ebech, když k němu jsem se blížila, úctu mi neprokázalo. 
 Protože pohoří úctu mi nevzdalo, 
 ústa svá k zemi nesklonilo, 
 svým vousem prach přede mnou nezametlo, 
35 já hory ty vzpurné do rukou vezmu, dám poznat jim strach! 
 Proti jejich síle vyšlu mocného býka, 
 proti jejich slabosti vyšlu býčka malého! 



 Já chci si již pospíšit, na švihadle svatém chci skákat, 
 proti horám chci bitvu vést, bojovný namířit křik! 
40 Šíp z toulce na ně zamířím přesně, 
 kámen z praku řemenem obrovským vystřelím. 
 Větve velikých stromů oloupu, 
 na pohoří vrhnu přesně svá kopí, 
 v lesích, jež hraničí s ním, založím požáry! 
45 Ke zlému, který se skrývá v nich, já sekeře promluvit dám, 
 v lesích Gibila pracovat nechám, 
 strach pohoří Aratta, jež nedostupné je, i tam chci rozšířit! 
 Jak město prokleté Anem se hory již nevrátí na své místo, 
 jako by Enlil nad ním čelo své svraštil, již šíji svou nepozvedne! 
50 Ať pohoří činy mé samo oslavuje, 
 ať mne Ebech velebí, ať mne chválí!“ 
 Inanna, Su'enova dcera, 
 si oblékla královský šat a květy se ozdobila, 
 čelo své ozdobila hrůzyplnou září, 
55 na šíji své bílé zářící karneol upevnila. 
 Kyj s hlavami sedmi si po zvyku mladíků po pravici dala, 
 třpytivé kroužky si na nohy upevnila. 
 Večer pak vyšla pod zářící oblouk, 
 do brány údivu odešla, u ní se postavila. 
60 Anovi přinesla první oběť, modlila se k němu. 
 An, který se nad Inannou radoval, 
 ruku svou vztáhl k ní, na místě svém ji posadil, 
 na vznešeném Anově místě se posadila: 
 „Ane, můj otče, »buď zdráv!« ti říkám, slyš mou řeč! 
65 Ane, tys záři přede mnou dal nést, 
 tys způsobil, že v nebi ani na zemi mé slovo odpůrce nepoznalo! 
 (2 řádky nejasné) 
 Že trůn, ten základ pevný, postavit mohu, 
70 že mohu moc vrchností rozdávat a ohýbat dlouhé dřevo, 
 že jezdím v šestispřeží a zemi rozechvěji, 
 že sedmispřeží řídím a nohy natahuji, 
 tažení válečná připravuji, mocně že na cestu vstupuji, 
 že pro krále na nebi jak měsíční svit vycházím, 
75 od boku střílím šíp a na polích zahradám palmovým vzcházet dávám, 
 že do domů vzbouřenců brány prolamuji, 
 závory z každé brány městské odstranit mohu, že rozrážím křídla dveří 
 – to všechno tys dal mi do rukou, králi můj, moc nad tím jsi mi svěřil! 
 Po pravici ses postavil, abys zničil země vzbouřené. 



 (1 řádek nejasný) 
81 Králi Ane, jméno tvé až na konec země sumerské jak nit chci rozvinout! 
 Všechny kraje hor nechť před tebou jak ještěrky do spár se ukryjí, 
 jak had, jenž z díry vylézá, nechť před tebou se plazí! 
 Na pohoří jsem nyní ruku svou vztáhla, dívala se a poznala, jak dlouhé je, 
85 na světlou cestu nebes jsem vyšla a poznala, jak jsou hluboká. 
 Bohy chci … 
 když Anunnakové šli před … 
 Protože však mi pohoří na nebi ani na zemi úctu nevzdalo, 
 protože mně, Inanně, pohoří na nebi ani na zemi úctu nevzdalo, 
90 pohoří Ebech na zemi ani na nebi mi nevzdalo úctu, 
 protože úctu mi nevzdalo, 
 ústa svá k zemi nesklonilo, 
 vousem svým prach přede mnou nezametlo, 
 já hory ty vzpurné chci do rukou svých vzít, dát poznat jim strach! 
95 Proti jejich síle vyšlu mocného býka, 
 proti jejich slabosti vyšlu býčka malého! 
 Já chci si pospíšit, na švihadle svatém chci skákat, 
 proti horám chci bitvu vést, bojový namířit křik! 
 Šíp z toulce na ně zamířím přesně, 
100 kámen z praku řemenem obrovským vystřelím. 
 Větve velkých stromů oloupu, 
 na pohoří vrhnu přesně svá kopí, 
 v lesích, jež hraničí s ním, založím požáry! 
 Ke zlému, který se skrývá v nich, já sekeře promluvit dám, 
105 v lesích Gibila pracovat nechám, 
 strach pohoří Aratta, jež nedostupné je, i tam chci rozšířit! 
 Jak město prokleté Anem se hory již nevrátí na své místo, 
 jako by Enlil čelo své nad ním svraštil, již šiji svou nepozvedne! 
 Ať pohoří činy mé samo oslavuje, 
110 ať mne Ebech velebí, ať mne chválí!“ 
 An, vládce bohů, jí odpovídá: 
 „Má malá, tobě se zachtělo hor! Jaký to smysl má? 
 Inanno, tobě se zachtělo hor, jaký to smysl má? 
 Inanno, hory jsi opěvovala! Jaký to smysl má? 
115 Ebechu se ti zachtělo! Jaký to má smysl? 
 Na místech bohů teď spočívá strach, 
 jasné sídlo Anunnaků hrůzou je naplněno, 
 strach nyní doléhá na zemi sumerskou, 
 hrůzný lesk pohoří nyní doléhá na cizí země! 
120 Výška jeho až k nebi sahá, nitro jeho je tajemné. 



 Zahrady (hor) nesou plody nádheryplné, 
 koruny jejich kmenů jsou čelenkou nebe, jsou obdivuhodné. 
 Pod větvemi Ebechu plnými listů ve stínu leží páry lvů, 
 prasaty a jeleny se to tam hemží. 
125 Jeho býci se po trávě čerstvé procházejí, 
 pod cypřiši se tam kozorožci páří. 
 Vše je tam strachu plné, k tobě však nepronikne nic, 
 pohoří je plné hrůzy, 
 tebe však, Inanno dívko, se z toho netýká nic!“ 
130 Sotva to dořekl, 
 otevřela kněžka Inanna v hněvu svém, v zlosti pěnící bitvy chrám, 
 rozrazila křídla bran z lazuritu. 
 Co mocné je, vyjít nechala, 
 bouři velkou postavila na zem. 
 (1 řádek fragmentární) 
136 Inanna svatá se zmocnila smršti. 
 (1 řádek fragmentární) 
 Zlý vítr se zvedl, jejž nikdo nespoutá. 
 Paní má na pohoří útočí. 
140 Nohy její, dvě a dvě, pospíchají k němu. 
 Rukama i nohama dokola krouží. 
 Ebechovu šíji do ruky chytila, jako se plevel vytrhává, 
 do těla jeho se zuby jak do masa zakousla. 
 Vrchol velký jak vrchol převyšující nebe vytrhla. 
145 Ebech tělem svým na zem již padl. 
 (1 řádek nejasný) 
 Příšery dračí plily žluč … 
 Inanna proklela jeho les, zavrhla jeho stromy, 
 duby i s kůrou dala žrát dobytku. 
150 Tělo jeho zachvátila ohněm, kouři vysoko dala stoupat. 
 Paní v horách zář hrůznou rozšířila, 
 Inanna svatá jako … tam vrátila. 
 K pohoří Ebech přistoupila znovu a pravila mu: 
 „Pohoří, protože tak vysoko vystupuješ, vysoko čníš, 
155 tak krásné jsi, tak zelené, 
 rukama svýma až k nebi saháš, 
 protože na čistém místě stojíš, 
 ústa svá jsi však k zemi nesklonilo 
 a vousem svým přede mnou nezametlo prach, 
160 – proto tě zabiji i se všemi bojovníky! 
 Jak tura chytnu tě za rohy, 



 jak tura obrovského s velikými rohy tě na zem srazím!“ 

Konec skladby se dochoval jen fragmentárně. Inanna v něm dokonala dílo zkázy, Ebech je 
zničen a hrdinka bitev může v oslavném závěru vzdát hold Enlilovi. Písař připojil i vlastní 
díkůvzdání za porážku nepřátelské země. 

165 Tehdy naříkal Ebech … 
 (1 řádek fragmentární) 
 Inanna však i v hrůzyplnosti své něžně zpívá: 
 „Otec můj Enlil v horách všech strach veliký přede mnou rozprostřel, 
 po pravici kyj mi postavil, 
170 po levici … 
 (3 řádky fragmentární) 
 Postavil trůn a základy jeho upevnil, 
175 bojovníkům dal tam nože a dýky. 
 (4 řádky fragmentární) 
180 Jak vlna vzedmutá na hory dopadl, 
 v pohoří vítězství mé dokonal, 
 v Ebechu vítězství mé dovršil!“ 
 Ebech je zničen nyní! Velké dceři Su'enově, 
 Inanně dívce buď sláva! 
185 Nisabě též budiž sláva! 
 
  
  

 
 

Skladba o krvavém boji bohyně Inanny se vzpurným personifikovaným pohořím Ebech patří 
k ojedinělým literárním textům, u nichž můžeme téměř bezpečně určit jak autora, tak i dobu 
vzniku. Hymnická oslava válečnického umění bohyně a její dialog s hlavním bohem Anem i 
další znaky básně svědčí o tom, že jde o popis boje akkadských vojsk proti vzbouřencům z 
okrajových oblastí Mezopotámie, probíhajícího především za vlády Narámsína (2260–2223 
před n. l.). Ebech je hornatý kraj mezi dnešním Baghdádem a Mosulem (Džebel Chamrín). 

Autorkou skladby, náležející do cyklu textů o válečné hrdince Inanně, byla Encheduanna, 
dcera legendárního akkadského vladaře Sargona (2340–2284 před n. l.), vykonávající ještě 
dlouho po smrti svého otce funkci hlavní kněžky v chrámu boha měsíce Sína ve městě Uru. 

Překlad byl pořízen z 22 zatím publikovaných fragmentů, nalezených v rozvalinách 
sumerských paláců v Nippuru a Uru. Při překladu jsme mohli mimoto použít dík laskavosti 
profesora Åke Sjöberga z Pensylvánské university též přepisů dalších osmi dosud 
nezveřejněných textů. 

 
 



 
 
 

NÁŘEK NAD ZKÁZOU MĚSTA URU 
  
 Opustil svou stáj – jeho ohrada je prázdná, 
 divoký býk opustil svou stáj – jeho ohrada je prázdná, 
 pán všech zemí opustil svůj dům – jeho ohrada je prázdná, 
 Enlil svatyni v Nippuru opustil – jeho ohrada je prázdná. 
5 Jeho paní Ninlil opustila svůj dům – její ohrada je prázdná. 
 Ninlil tam opustila svůj chrám Kiur – její ohrada je prázdná. 
 Paní z Keše opustila svůj dům – její ohrada je prázdná. 
 Ninmach svůj chrám v Keši opustila – její ohrada je prázdná. 
 Paní z Isinu opustila svůj dům – její ohrada je prázdná. 
10 Ninisinna svatyni Egalmach opustila – její ohrada je prázdná. 
 Paní z Uruku opustila svůj dům – její ohrada je prázdná. 
 Inanna svůj chrám v Uruku opustila – její ohrada je prázdná. 
 Nannar opustil Ur – jeho ohrada je prázdná, 
 Su'en Ekišnugal opustil – jeho ohrada je prázdná. 
15 Jeho paní Ningal opustila svůj dům – její ohrada je prázdná, 
 Ningal svou svatou Egaru opustila – její ohrada je prázdná. 
 Divoký býk z Eridu opustil svůj dům – jeho ohrada je prázdná. 
 Enki svůj chrám v Eridu opustil – jeho ohrada je prázdná. 
 Ninašte svůj chrám v Laraku opustila – její ohrada je prázdná. 
20 Šara opustil Emach – jeho ohrada je prázdná. 
 Usacharra svůj chrám v Ummě opustila – její ohrada je prázdná. 
 Baba opustila Svaté město – její ohrada je prázdná, 
 svatou Bagaru, svůj svatostánek opustila – její ohrada je prázdná. 
 Její syn Abbaba opustil svůj dům – jeho ohrada je prázdná, 
25 Abbaba Maguennu opustil – jeho ohrada je prázdná. 
 Ochranné božstvo svatého chrámu opustilo svůj dům – jeho ohrada je prázdná, 
 Lamassu opustila Etarsirsir – její ohrada je prázdná. 
 Matka Lagaše opustila svůj dům – její ohrada je prázdná, 
 Gatumdug svůj chrám v Lagaši opustila – její ohrada je prázdná, 
30 Paní z Niny opustila svůj dům – její ohrada je prázdná, 
 Ningula svůj chrám v Siraře opustila – její ohrada je prázdná. 
 Paní z Kiniršagu opustila svůj dům – její ohrada je prázdná. 
 Dumuziabzu chrám v Kiniršagu opustil – jeho ohrada je prázdná. 
 Paní z Guabby opustila svůj dům – její ohrada je prázdná, 
35 Ninmar svatyni v Guabbě opustila – její ohrada je prázdná. 
 První proskynese 



 V její ohradě je prázdno; nářek nad tím ji tísní. 
 V ohradě nezůstávají již krávy, vysoké ohrady již nejsou. 
 Antifona k tomu 
40 Ó město, nářek pro tebe stal se nářkem hořkým, 
 nářek pro tebe, ó město, stal se nářkem hořkým. 
 Pro dobré město, jež zničeno bylo, se zvedá hořký nářek, 
 pro Ur, jenž zničen byl, zvedá se hořký nářek. 
 Nářek pro tebe, ó město, stal se nářkem hořkým, 
45 pro Ur, jenž zničen byl, zvedá se hořký nářek. 
 Jak dlouho tvůj hořký nářek bude rmoutit paní, která tě oplakává? 
 Jak dlouho tvůj hořký nářek bude rmoutit Nannara, který tě oplakává? 
 Ó ty cihlo urská, nářek pro tebe stal se nářkem hořkým, 
 ó Ekišnugale, nářek pro tebe stal se nářkem hořkým, 
50 ó čistá svatyně Egaro, nářek pro tebe stal se nářkem hořkým, 
 ó Kiure, ty veliké místo, nářek pro tebe stal se nářkem hořkým, 
 ó svatyně nippurská, nářek pro tebe stal se nářkem hořkým, 
 ó ty cihlo z Ekuru, nářek pro tebe stal se nářkem hořkým, 
 ó Magiššuo, nářek pro tebe stal se nářkem hořkým, 
55 ó Dvore shromáždění, nářek pro tebe stal se nářkem hořkým, 1 
 ó cihlo Svatého města, nářek pro tebe stal se nářkem hořkým, 
 ó chráme Tarsirsir, nářek pro tebe stal se nářkem hořkým, 
 ó Maguenno, nářek pro tebe stal se nářkem hořkým, 
 ó ty cihlo isinská, nářek pro tebe stal se nářkem hořkým, 
60 ó svatyně Egalmach, nářek pro tebe stal se nářkem hořkým, 
 ó ty cihlo urucká, nářek pro tebe stal se nářkem hořkým, 
 ó ty cihlo eridská, nářek pro tebe stal se nářkem hořkým. 
 Jak dlouho bude tvůj hořký nářek rmoutit paní, která tě oplakává? 
 Jak dlouho bude tvůj hořký nářek rmoutit Nannara, který tě oplakává? 
65 Ó město, tvé jméno zůstane, i když zničeno budeš, 
 ó město, tvá hradba se vysoko tyčit bude, i když tvá země zahyne. 
 Ó město mé, jak ovci nevinné bylo ti odňato jehně tvé, 
 ó Ure, jak koze nevinné tvé kůzle ti zahynulo. 
 Ó město, tvé obřady se ti odcizily, 
70 tvá božská moc v nepřátelskou proměněna byla. 
 Jak dlouho bude tvůj nářek rmoutit paní, která tě oplakává? 
 Jak dlouho bude tvůj hořký nářek rmoutit Nannara, který tě oplakává? 
 Druhá proskynese 
 Pro dobré město, které jí zničeno bylo, se zvedá hořký nářek, 
75 pro Ur, který jí zničen byl, zvedá se hořký nářek. 
 Antifona k tomu 
 S paní, jejíž chrám zničen byl, její město pozvedlo nářek, 



 k Nannarovi, jehož země zahynula, 
 Ur se v nářku připojil. 
80 Aby spravedlivá žena, paní, pro město své se namáhala, 
 aby Ningal, paní, nespala kvůli zemi své, 
 na ni, pro město její se obrátil, proléval hořké slzy, 
 na paní, pro její zničený chrám se obrátil, proléval hořké slzy, 
 na ni, pro její zničené město se obrátil, proléval hořké slzy, 
85 k ní, pro její zničené město se obrátil, pozvedl hořký nářek. 
 Když paní svůj hudební nástroj, lyru nářku, na zem položila, 
 sama tiše pronáší nářek nad zničeným chrámem: 
 „Určen je mi osudný den – žal z něho mne naplnil, 
 abych se rmoutila kvůli tomuto dnu, 
90 mně, paní, je určen osudný den, žal z něho mne naplnil, 
 osudný den je mi určen, žal z něho mne naplnil. 
 Toho dne, kdy mi je určen osudný den, 
 třebaže se chvěji před tím dnem, 
 proti síle toho dne vyjít se neodvážím, 

95 pro žal nad ním nespatřila jsem jednoho dobrého dne za vlády své, ani jednoho dobrého 
dne za své vlády. 

 A noci té, kdy mne naplnil hořký nářek – 
 chvěji se před tou nocí, 
 proti síle té noci vyjít se neodvážím, 
 strach před tím dnem, který jak smršť všechno ničí, naplnil mne, 
100 protože klid v mé komnatě noční, v komnatě mé noční mi nebyl dopřán. 
 Kéž spánek v ložnici mé, spánek v ložnici mé se na mne snesl! 
 Protože zemi mé trpký žal je určen, 
 já jako kráva k telátku svému se choulím. 
 Přesto však země má nebyla zbavena strachu. 
105 Protože městu mému hořký žal je určen, 
 já jako ptáče nebeské třepotám křídly, 
 letím k svému městu. 
 Město mé do základů zničeno bylo, 
 Ur v základech svých vyvrácen jest. 
110 Protože ruka bouře se shora objevila, 
 zvolala jsem: »Na poušť se vrať, ó bouře!« Tak jsem na ni vzkřikla, 
 avšak hruď bouře ode mne nebyla odvrácena. 
 Já vznešená paní – má svatá Egara, můj královský dům, 
 jehož vládu mi na dlouhý čas určili bozi, 
115 teď v žalu a nářku mi leží. 
 V domě, jenž byl místem, kde černohlavci se radovali, 2 
 namísto jeho svátků hněv a žal se teď množí. 



 Protože rozbořen je můj dům, místo dobré, 
 již nepatří na můj chrám spravedlivý, jenž zničen byl. 
120 S těžkou myslí a hořkým nářkem 
 žal, který je hořký, tam vnesli. 
 Můj chrám, jejž postavil muž spravedlivý, 
 jak zahradní altán byl stržen. 
 Ekišnugal, můj královský chrám, 
125 můj spravedlivý dům, můj dům, pro nějž teď prolévají slzy, 
 aby neprávem postaven byl a právem zničen, 
 mně údělem určili bozi. 
 Jako stan, jako chatrč, která na místě žní stržena byla, 
 jako chatrč, která na místě žní stržena byla, větru a dešti vystaven jest. 
130 Ur, komnata má, nade vše čnící, 
 můj dům v zpustlém městě, který byl stržen, 
 jako stáj pastýřova byl zničen, 
 všechny mé poklady v městě nakupené bažina pohltila.“ 
 Třetí proskynese 
135 Pro Ur slzy jsou prolévány. 
 Antifona k tomu 
 „Když tenkráte srazila bouře pána, 
 když i přes prosby paní její město zničeno bylo, 
 když tenkráte bouře zasáhla pána, 
140 když bozi poručili, aby mé město zničeno bylo, 
 když poručili, aby Ur zničen byl, 
 když rozkázali, aby pobit byl jeho lid, 
 tenkráte město své jsem já neopustila, 
 tenkráte ze země své jsem neodešla. 
145 Před Anem slzy jsem prolévala, 
 k Enlilovi já sama jsem vznášela prosbu: 
 »Nechť není zničeno město mé,« jsem jim řekla, 
 »nechť Ur není zničen,« jsem jim řekla, 
 »ať lid jeho nezhyne,« jsem jim řekla. 
150 Než nedal An na ta slova, 
 a Enlil svým »budiž, ať se tak stane« nezmírnil můj žal. 
 Podruhé, když shromáždění bohů sklonilo hlavu k zemi, 
 Anunnakové zůstali při svém závazném slovu. 
 Kolena svá jsem ohnula a ruce vztáhla, 
155 před Anem slzy jsem prolévala, 
 k Enlilovi já sama jsem vznášela prosbu. 
 »Nechť není zničeno město mé,« jsem jim řekla, 
 »nechť Ur není zničen,« jsem jim řekla, 



 »ať lid jeho nezhyne,« jsem jim řekla. 
160 Než nedal An na ta slova 
 a Enlil svým »budiž, ať se tak stane« nezmírnil můj žal. 
 Aby zničeno bylo město mé, poručili, 
 aby zničen byl Ur, rozkázali, 
 aby pobit byl jeho lid, osudem určili oni. 
165 Mne jako tu, která jim dala své slovo, 
 mne spoutali s osudem mého města, 
 mne spoutali s osudem mého Uru. 
 An slovo své nepozmění, 
 Enlil slovo své neporuší.“ 
170 Čtvrtá proskynese 
 Její město zničeno bylo, její božská moc vniveč obrácena. 
 Antifona k tomu 
 Enlil povolal bouři – lid lká, 
 větry, hojnost přinášející, ze země zapudil – lid lká, 
175 dobrý vítr zapudil ze Sumeru – lid lká, 
 zlý vítr přivolal – lid lká, 
 do rukou Kingaludy, jenž řídí větry, jej svěřil. 
 Bouři, zemi pustošící, povolal – lid lká, 
 všechny zlé větry povolal – lid lká. 
180 Enlil si Gibila na pomoc povolal, 
 velikou bouři nebeskou povolal – lid lká, 
 velikou bouři povolal z nebes – lid lká. 
 Bouře, ničící svět, na zemi hučí – lid lká, 
 zlý vichr jak mocný pramen k zadržení není, 
185 napadá lodi, města a potápí všechny, 
 do základů nebes vniká – lid lká, 
 před bouří oheň dští – lid lká. 
 K zuřivé bouři připojil blesky, 
 mrak, jenž hojný přinášel déšť, oheň teď dští. 
190 Zářící světlo dne, dobré světlo, on uchopil, 
 zářící světlo nevzešlo v zemi, jak večerní hvězda matně svítí. 
 Noc, jež skýtá radost a ochlazení, uchopil jižní vítr, 
 poháry prachem jsou naplněny – lid lká. 
 Nad černohlavci zaburácely větry – lid lká, 
195 Sumer do léčky padl – lid lká. 
 Lidé staví ochranné zdi, ale bouře je pohlcuje, 
 a žádné slzy nemohou odvrátit zlou bouři. 
 Bouře, jež přes všechno se žene, otřásá zemí, 
 bouře jak potopa ničí města. 



200 Bouře, zemi pustošící, v městě nářek způsobila, 
 bouře, jež vše ničí, zle řádí, 
 jak příkrov doléhá na lid. 
 Bouře, Enlilem v hněvu přivolaná, jež zemi roztrhává, 
 jak šátkem přikryla Ur, jak pláštěm jej zahalila. 
205 Pátá proskynese 
 Bouře jak divoký býk doráží na zem – lid lká. 
 Antifona k tomu 
 Tenkráte světlo pohaslo v městě, město se v sutiny proměnilo, 
 otče Nannare, město se v sutiny proměnilo – lid lká, 
210 tenkráte světlo pohaslo v zemi – lid lká. 
 Lid jeho, ne střepy, naplnil vnější prostory města, 
 v jeho zdech trhliny vznikly – lid lká, 
 ve vznešené bráně, kde lidé se procházeli, ted mrtvoly leží, 
 v širokých třídách, kde slavnosti se pořádaly, lidé jsou pohozeni, 
215 v jeho ulicích, kde lidé se procházeli, teď mrtvoly leží, 
 na místech, kde slavnosti země se pořádaly, lidé na hromadách leží. 
 Prolita je krev země, tak jako měď a cín se vlévá do peci tavící, 
 mrtvoly jeho, jak ovčí tuk slunci vystavený, se rozplynuly. 
 Jeho lidé, sekerou skolení, přilbicí se nepokryli, 
220 jako gazela, lapená v síti, ústa v prach zarývají, 
 jeho lidé, oštěpem skolení, nebyli obvázáni, 
 jakoby na místě, kde matky je rodily, ve vlastní krvi se válejí, 
 ti, jež kyj zasáhl, rány obvázány neměli. 
 Aniž nápoje opojného požili, potáceli se lidé. 
225 Ten, jenž nepřátelské zbrani se odvážil čelit, zbraní byl skolen – lid lká, 
 toho, jenž unikl, smetla bouře – lid lká, 
 v Uru jak slabý, tak silný hladem zahynuli, 
 starci a stařeny, kteří neopustili dům, ohněm zahubeni byli, 
 nemluvňata, kteří na klíně svých matek ležela, jak ryby vodou odnesena byla, 
230 oděv jejich kojným z ňader byl stržen. 
 Zanikl soud země – lid lká, 
 radu země bažina pohltila – lid lká, 
 na svou dceru matka nedohlíží – lid lká, 
 odvrátil se otec od svého syna – lid lká, 
235 v městě žena opuštěna byla, dítě opuštěno, jmění rozmetáno bylo, 
 černohlavci ze svých rodných míst vypuzeni byli. 
 Jejich paní, jak pták se třepotající, město své opustila, 3 
 Ningal, jak pták se třepotající, město své opustila. 
 Všechny poklady, jež v zemi nakupeny byly, rozptýleny byly, 
240 na všechny klenotnice země dopadl oheň. 



 Na kanálech země Gibil, jenž lidi očišťuje, dokonal své dílo. 
 Vznešenou horu nedostupnou, Ekišnugal, 
 svatý chrám, veliké sekery odbourávají. 
 Sutejci a Elamité, ničitelé, za třicet stříbrných jej učinili, 4 
245 svatý chrám rýče podkopávají – lid lká, 
 město se v sutiny proměňuje – lid lká. 
 Jeho paní volá: „Běda městu mému, běda chrámu mému.“ 
 Ningal volá: „Běda městu mému, běda chrámu mému.“ 
 „Mně, paní, město mé zničeno bylo, můj chrám byl zničen, 
250 Nannare, Ur byl zničen, jeho lid rozptýlen.“ 
 Šestá proskynese 
 Ve své stáji, ve své ohradě, slova hořká pronáší paní: „Město bouří zničeno jest.“ 
 Antifona k tomu 
 Matka Ningal stála jak nepřítel za městem svým, 
255 paní hlasitě naříká nad svým zničeným chrámem, 
 královna hořce volá pro svou zničenou svatyni urskou: 
 „An proklel mé město, mé město zničil, 
 Enlil zpustošil můj chrám a rozkotal rýčem. 
 Na toho, jenž zdola ke mně přicházel, vrhl oheň – běda, zničeno bylo město mé, 
260 na toho, jenž shora ke mně přicházel, plameny vrhl Enlil. 
 Na obvodu města mi předměstí zničeno bylo – »běda městu mému« chci zvolat, 
 ve středu města mi vnitřní město zničeno bylo – »běda chrámu mému« chci zvolat. 
 Mé domy v předměstí zničeny byly – »běda městu mému« chci zvolat, 
 mé domy ve středu města zničeny byly – »běda chrámu mému« chci zvolat. 
265 Mé město jak dobré ovečky se nerozmnožilo, odešel jeho pastýř věrný, 
 Ur jak dobré ovečky se nerozmnožil, odešel jeho pastýř věrný. 
 Můj skot ve stájích svých nevrhl, odešel hlídač jejich, 
 můj brav ve svých ohradách nevrhl, odešel pastevec jejich. 
 Kanály města mého se zanesly bahnem, v doupata liščí se proměnily, 
270 v jejich korytech neproudí stále tekoucí voda, odešel dozorce jejich, 
 pole města mého obilí nezrodila, odešel rolník jejich, 
 má pole, jak pole rýčem překopaná, plodí jen plevel, 
 mé zahrady a háje, jež medem a vínem oplývaly, trní jen plodí, 
 má step, jejíž nádhera daleko sahala, jako pec je vysušena. 
275 Mé jmění jak těžkým hejnem kobylek sežráno jest – »ach mé jmění« zvolat bych chtěla, 
 mé jmění, ten, kdo zdola přišel, odnesl dolů – »ach mé jmění« zvolat bych chtěla, 
 mé jmění ten, kdo přišel shora, nahoru odnesl – »ach mé jmění« zvolat bych chtěla. 
 Mé stříbro, drahokamy a lazurit mi rozmetány byly – »ach mé jmění« zvolat bych chtěla, 
 mé šperky bažina pohltila – »ach mé jmění« zvolat bych chtěla. 
280 Mé stříbro lidé, kteří neznali stříbra, na ruce své si navlékli, 
 mé drahokamy lidé, kteří neznali drahokamů, na šíji svou si zavěsili. 



 Ulétli mi všichni mí ptáci a opeřenci – »ach mé město« zvolat bych chtěla, 
 mé služebné a synové moji z domů odvlečeni byli – »ach můj lid« zvolat bych chtěla. 
 Ó běda mi, mě služebné v cizím městě zástavy cizí nesou, 
285 mí mladí muži a ženy provazem spoutáni byli. 
 Ó běda mi, v městě mém, jehož již není – já královnou jeho nejsem, 
 ó Nannare, v Uru, jehož již není – já nejsem jeho paní. 
 Můj chrám, jenž v sutiny obrácen je, mé město, jež zničeno je, 
 mně, ženě spravedlivé, z jejíhož města město cizí se stalo, 
290 mé město, jež v sutiny obráceno je, můj chrám, jenž zničen je, 
 mně, Ningale, z jejíhož města město cizí se stalo – 
 ó běda mi, město mi zničeno je a zničen je mi chrám, 
 ó Nannare, svatyně urská mi zničena byla, jeho lid vyhuben! 
 Ó běda mi, kde mám bydlit, kde mám přebývat? 
295 Ó běda mi, z mého města cizí město se stalo, 
 mně, Ningale, z mého chrámu chrám cizí se stal. 
 Odtamtud, ze stepi, daleko široko »ach město mé« chci volat, 
 z města mého, Uru, daleko široko »ach můj chrám« chci volat.“ 
 Jak rákosí z hlavy své vlasy si rve, 
300 v ňadra svá svatá se bije, »ach mé město« volá, 
 její oči jsou plny slz, lká hořce: 
 „Z mého města cizí město se stalo. 
 Mně, Ningale, z mého chrámu chrám cizí se stal, 
 běda mi, stáj mi stržena byla a krávy rozptýleny, 
305 já Ningal jak nevěrný pastýř dala jsem kyji dopadnout na ovce své. 
 Ó běda mi, která jsem z města vyhnána byla a klidu nenacházím, 
 já Ningal, která jsem z města vypuzena byla a příbytku nenašla. 
 Jako bych cizinkou byla, s hlavou vztyčenou sedím v cizím městě.“ 
 (3 řádky nesrozumitelné) 
312 Tam se k ní obrátila kvůli městu svému, plakala hořce, 
 k paní své se obrátila kvůli svému chrámu zničenému, plakala hořce, 
 kvůli svému zničenému městu k ní se obrátila, plakala hořce. 
315 „Běda mi, osud města svého zvěstovat chci – hořký je osud města mého, 
 já, paní, o svém zničeném chrámu povědět chci – hořký je osud mého chrámu, 
 ó cihlo urská, jež zničena byla a rozkotána, 
 ó můj svatý chrám, ó mé město, jež v rozvaliny jsi mi obrátila, 
 v sutinách tvého svatého chrámu, který byl zničen, uléhám teď, 
320 jak padlý býk nezvedám se z tvých zdí. 
 Ó běda, klamná byla tvá stavba, hořké zničení tvé, 
 Ur, svatyně, jejíž oběti mně, paní, odepřeny byly, 
 má čistá Egara, můj nový chrám, jehož nádhery nikdy jsem nebyla syta, 
 město mé, jež dávno již není – proč jsi zničeno bylo, 



325 město mé, jež zpustošeno bylo – proč jsi zničeno bylo? 
 Nyní však náporu bouřlivého větru, jenž v hněvu vyvolán byl, uniknout nemohlo, 
 můj chráme Su'ena v Uru, hořké je zničení tvé.“ 
 Sedmá proskynese 
 Běda městu mému, běda chrámu mému. 
330 Antifona k tomu 
 Paní, jak můžeš to přes srdce přenést, jak jenom můžeš tak žít, 
 Ningalo, jak můžeš to přes srdce přenést, jak jenom můžeš tak žít? 
 Ty ženo spravedlivá, jejíž město zničeno bylo, jak jenom to sneseš, 
 Ningalo, jejíž země zahynula, jak to můžeš přes srdce přenést? 
335 Když tvé město zničeno bylo, jak jenom to sneseš, 
 když tvůj chrám zničen byl, jak to můžeš přes srdce přenést? 
 Tvé město nepřátelským městem se stalo, jak jenom to sneseš, 
 tvůj chrám domem nářku se stal, jak to můžeš přes srdce přenést? 
 Ve svém městě, jež v sutiny proměněno bylo, ty nejsi již paní, 
340 ve svém spravedlivém chrámu, jenž rýčem byl rozryt, ty nesídlíš již, 
 svým lidem, kteří na jatka vedeni byli, již nebudeš královnou znovu, 
 tvé slzy se změnily v cizí slzy, tvá země již nelká. 
 Teď cizinci bez slz a nářku ji obývají, 
 tvá země, jak ten, jenž ústa má přecpaná, ruku k ústům tiskne. 
345 Tvé město v sutiny proměněno bylo, jak jenom to sneseš, 
 tvůj chrám zpustl, jak to můžeš přes srdce přenést, 
 Ur v příbytek prázdný se změnil, jak jenom to sneseš? 
 Tvůj kněz již nekráčí v nádheře, jak to můžeš přes srdce přenést, 
 tvůj velekněz již nesídlí v svatyni kněžek, jak jenom to sneseš, 
350 a kněz, jenž svaté obřady v lásce má, již pro tebe svaté obřady nepřipravuje. 
 Otče Nannare, tvůj kněz nevykonává pro tebe svaté modlitby, 
 tvůj věštec v tvém svatostánku již se ve lněný šat neodívá, 
 tvůj spravedlivý velekněz, jehož jsi v nádheře povolala z Ekišnugaly, 
 z chrámu, do svatyně kněžek, se v radosti již neubírá, 
355 v Achu, tvém chrámu slavností, se slavnosti již nepořádají, 
 bubny a tamburíny, jež srdce obveselují, za doprovodu cimbálů již nevyhrávají, 
 lidé, černohlavci, nekoupou se již pro tvou slavnost, 
 smuteční roucho ze lnu jim určeno jest, změnil se jejich vzhled, 
 tvé písně v nářek se proměnily, jak dlouho to ještě trvati bude, 
360 tvá hra na cimbál v nářek se proměnila, jak dlouho to ještě trvati bude? 
 Tví býci do své stáje již nejdou a nepřinášejí ti svůj tuk, 
 tvé ovce ve svém ovčíně neuléhají a své mléko ti nepřinášejí. 
 Ti, kdo ti tuk přinášeli, ze stáje k tobě nepřicházejí, jak dlouho to ještě trvati bude? 
 Ti, kdo ti mléko přinášeli, z ovčína k tobě nepřicházejí, jak dlouho to ještě trvati bude? 
365 Rybáře, kteří ti ryby přinášeli, polapil »zlý«, jak dlouho to ještě trvati bude? 



 Ptáčníky, kteří ti ptáky přinášeli, nepřítel odvlek. 
 V tvém kanálu, v němž kotvily nákladní lodi, rákosí teď bují, 
 na tvých cestách, jež byly pro vozy upraveny, horské trní se rozrůstá. 
 Má paní, tvé město jak pro rodnou matku pro tebe pláče, 
370 Ur jako děcko, jež v ulici zbloudilo, u tebe útočiště hledá, 
 tvůj chrám, jak ten, jenž o majetek přišel, k tobě ruku vzpíná, 
 cihla z tvého svatého chrámu jak lidská bytost volá: „Kde jsi?“ 
 Má paní, tys byla z chrámu vypuzena, tys byla z města vyhnána, 
 jak dlouho chceš ještě mimo své město jak nepřítel stát, 
375 matko Ningalo, jak dlouho chceš ještě svému městu odporovat? 
 Přestože, paní, město své miluješ, své město jsi opustila, 
 matko Ningalo, přestože lid svůj miluješ, svůj lid jsi opustila. 
 Nuže, matko Ningalo, jak býk do své stáje, jak ovce do ovčína svého, 
 jak býk do své dřívější stáje, jak ovce do ovčína svého, 
380 jak malé dítě do své komnaty, jak dívka do svého domu se vrať! 
 Nechť An, král bohů, zvolá: „Již dost!“ 
 Nechť Enlil, král všech zemí, tvůj příznivý osud ti určí! 
 Nechť pro tebe obnoví město tvé – nad ním se ujmi vlády, 
 nechť obnoví pro tebe Ur – nad ním se ujmi vlády! 
385 Osmá proskynese 
 Mé božské moci se mi odcizily. 
 Antifona k tomu 
 Běda, bouře a vichřice veškerou zemi zaplavily, 
 velká bouře nebes, stále burácející, 
390 pustošící bouře, jež v zemi řádí, 
 bouře, jež zničila města, bouře, jež zničila chrámy, 
 bouře, jež zničila stáje, bouře, jež zničila ovčín, 
 jež vztáhla ruku svou na svaté obřady, 
 jež zvrátila závažná usnesení, 
395 bouře, jež vše, co dobré v zemi bylo, navždy zničila, 
 bouře, jež černohlavce spoutala. 
 Devátá proskynese 
 Bouře, jež ničí vše, co do cesty jí přijde. 
 Antifona k tomu 
400 Bouře, jež nezná žádnou matku, bouře, jež nezná žádného otce, 
 bouře, jež nezná žádnou ženu, bouře, jež nezná žádné dítě, 
 bouře, jež nezná žádnou sestru, bouře, jež nezná žádného bratra, 
 bouře, jež přítelkyni nezná, bouře, jež přítele nezná, 
 bouře, jež přepadá ženy, bouře, jež přepadá děti, 
405 bouře, jež zahnala ze země světlo, 
 bouře, v hněvu vyvolaná, po zemi burácí. 



 Otče Nannare, ať bouře ta se neusadí v tvém městě, 
 ať tvé černohlavce před tebou nepohltí, 
 ať tato bouře, jako déšť, jenž z nebe padá, již na své místo se nevrátí! 
410 Ta, jež zničila všechno tvorstvo nebes i země a černohlavce, 
 ta bouře nechť nadobro zničena jest! 
 Jak městská brána za noci nechť dveře za ní uzavřeny jsou, 
 ta bouře nechť v počet není brána, 
 ale její počet nechť hřebem v chrámu Enlilově zpečetěn jest! 5 
415 Desátá proskynese 
 Do pozdních dnů, do dnů vzdálených, až do dnů příštích. 
 Antifona k tomu 
 Od dávných dnů, kdy lidé na zemi stvořeni byli, 
 pokorně kráčeli, Nannare, po cestách tvých, 
420 teď k tobě vznášejí nářek svůj nad zničeným domem, na tobě jest, abys jej přijal! 
 Černohlavci, které jsi opustil, ať k tobě se modlí, 
 že město v sutiny tebou obráceno bylo, ať naříkají k tobě! 
 Až, Nannare, obnovíš znovu město, oslavovat tě budou, 
 ať jako hvězda jasná zničeno není, ať předstoupí před tvář tvou! 
425 Ať lidé postaví znovu tvůj chrám, 
 pak obětník modlitby k tobě pronášet bude, 
 k tobě, Nannare, jenž jsi králem Uru a pánem země. 
 (1 řádek poškozen) 
 Lid hříchu jeho zbav, 
430 ať se utiší srdce jeho! 
 Na obětníka, jenž před tebe předstoupí, příznivý pohled upři, 
 pak, Nannare, jehož ostrý pohled proniká každé srdce, 
 smutná mysl lidí se nad tím rozveselí. 
 Nechť těm, kdo dlí v zemi, se dobře vede. 
435 Až, Nannare, obnovíš znovu své město, navždy tě velebit bude. 
 Jedenáctá proskynese 
  

 

Námětem této skladby je tragický zánik jihobabylónského města Uru, jehož pádem mizí z 
jeviště dějin Sumerové, nejprve jako politická moc, později i jako národ. Mocná říše 3. urské 
dynastie se stává na rozhraní 3. a 2. tis. před n. l. kořistí semitských beduínských kmenů 
Amoritů, kteří zaplavili Mezopotámii ze syrských stepí. Tato báseň se vztahuje k vyvrácení 
Uru Elamity kolem r. 1955 před n. l. a k odvlečení posledního sumerského krále Ibbisína do 
zajetí v Elamu. 

Ur však nebyl jediným sumerským městem, které postihl krutý osud. Hned na počátku naší 
litanie jsou jmenovány zpustošené svatyně měst, počínaje Nippurem, významným centrem 
kultu Enlilova, a konče Guabbou, chrámem Ninmary, vedlejší manželky boha měsíce 
Nannara. 



Téma zkázy, které zní celou básní v různých variacích, se stupňuje od zpěvu ke zpěvu. 
Nejprve je nářek vyjádřen monotónním refrénem „jeho ohrada je prázdná“, který se opakuje v 
druhé polovině všech veršů 1. zpěvu. Ještě naléhavěji než v prvních zpěvech je žal nad zkázou 
Uru vyjádřen slovy Ningaly, která předstupuje se slzami v očích před svého manžela Nannara 
a prosí ho, aby zadržel zkázu svého města. Vrcholu dostupuje téma nářku líčením zhoubných 
účinků bouře, která spolu s vpádem Elamitů a Suteů postihla Ur: v ulicích leží mrtvá těla 
obyvatel, lidé umírají hlady, starci hynou v plamenech a nemluvňata odplavily vody. Po této 
gradaci nastává obrat, rezignace, která je vyjádřena mono- logem Ningaly. V posledních 
zpěvech se lid obrací jednak na Ningalu s prosbou, aby se vrátila do svého chrámu, jednak na 
Nannara, aby obnovil slávu svého města. 

Text, psaný částečně v tzv. emesalu neboli ženském dialektu, částečně v hlavním dialektu, má 
přes 430 veršů, rozdělených do jedenácti zpěvů různé délky. Jednotlivé zpěvy jsou zakončeny 
slovem kirugu, přeloženým zde jako „proskynese“, což je pokyn pro sklonění, resp. 
pokleknutí. Patrně tu jde o jakési sumerské tragické představení, předváděné se zpěváky, jimž 
odpovídal chór „antifonou“ (sum. izzigal), v níž byl shrnut obsah předchozího zpěvu v 1–2 
verších. 

Pro stavbu této básně, právě tak jako pro celou sumerskou poezii, jsou charakteristická častá 
opakování a paralelismus membrorum, to znamená, že dva i více souvislých veršů tvoří celek 
svou podobnou stavbou, jako například 1–4, kde podmět „divoký býk“, resp. „pán všech 
zemí“ je nahrazen „Enlilem“. 

Svým vznikem patří skladba o zkáze města Uru do doby starobabylónské, vzdálené asi jen o 
jednu generaci od události. Výzva k obnovení města se zřejmě vztahuje k navrácení 
kultických soch a restaurování Uru králem Išbierrou z Isinu. 

Vedle této básně známe ještě obdobnou kompozici o pěti zpěvech, nazvanou „Nářek nad 
zkázou Sumeru a Uru“; v ní se na zpustošení Sumeru podíleli vedle Elamitů a Sutejců i 
Gutejci, které – podobně jako v básni „Prokletí Akkadu“ – povolal Enlil z hor. 

Určitá paralela mezi sumerskými nářky s pláčem Jeremiášovým nad zničením Jeruzaléma (r. 
587/86), třebaže obě skladby jsou od sebe vzdáleny téměř půldruhým tisíciletím, je 
nepopiratelná. Ve starších sumerských básních chybí na rozdíl od starozákonního nářku 
myšlenka lidského hříchu a trestu (srv. však ř. 429–430). 

1 55 „Dvorem shromáždění“, sum. Ubšukinakku, je míněno místo, kde se shromažďovali 
bozi, aby o novoročních slavnostech určovali osud národa na příští rok. 
2 116 „Černohlavci“ je v sumerské i babylónské literatuře běžné označení pro Sumery podle 
jejich černých vlasů. 
3 237 Srovnání bohyně s ptákem, který odlétá pryč, je obvyklý topos v sumerských 
liturgických skladbách. 
4 244 Smysl sumerské vazby „za třicet stříbrných něco učinit“ znamená s něčím cenným 
„pohrdlivě zacházet“. Srv. též skladbu „Strom chuluppu“, ř. 133. S metaforou o třiceti 
stříbrných, jimiž je obrazně míněn měsíc, se setkáváme i v Novém zákoně, kde se mluví o 
zrazení Krista za 30 stříbrných. 
5 414 Hřebem se tu míní patrně hliněný hřeb, který byl vtloukán do stěny chrámu na 
znamení, že ten se stává vlastnictvím boha, nebo do stěny domů jako stvrzení uzavřené 
smlouvy. V naší básni se jím zřejmě rozumí smlouva s bohem města Uru Nannarem, 
obsažená v předchozích verších. 



SESTUP INANNY DO PODSVĚTÍ 
  

NIPPURSKÁ VERZE 
  
 Z nebes do podsvětí rozhodla se jít, 
 z nebes do podsvětí se bohyně rozhodla jít, 
 z nebes do podsvětí se Inanna rozhodla jít. 
 Má paní opustila nebe, opustila zemi, na onen svět se vydala, 
5 Inanna opustila nebe, opustila zemi, na onen svět se vydala. 
 Zanechala panování, zanechala vlády, na onen svět se vydala. 
 V Uruku chrám Eanna opustila, na onen svět se vydala. 1 
 V Badtibiře chrám Emuškalamma opustila, na onen svět se vydala. 
 V Zabalamu chrám Giguna opustila, na onen svět se vydala. 
10 V Adabu chrám Ešarra opustila, na onen svět se vydala. 
 V Nippuru chrám Baradurgarra opustila, na onen svět se vydala. 
 V Kiši chrám Chursagkalamma opustila, na onen svět se vydala. 
 V Akkadu chrám Eulmaš opustila, na onen svět se vydala. 
 Vyzbrojila se veškerou božskou mocí 
15 a do svých rukou vložila ji beze zbytku. 
 Když tak pevnost dala krokům svým, 
 na hlavu vložila si korunu velkou, 
 na čele si kadeře přičesala, 
 uchopila hůlku z lazuritu 
20 a z drobných kaménků lazuritu si náhrdelník pověsila na krk. 
 Korálky si ňadra přizdobila, zlatý náramek si navlékla na ruku, 
 přívěsek »pojď-muži-pojď« na prsa si přivázala, 
 ženským šatem, šatem panovnice, zahalila tělo 
25 a líčidlem »kéž-přijde-kéž-přijde« potřela si oči. 
 Když k podsvětí Inanna kráčela 
 a Ninšubura, průvodkyně, šla jí po boku, 
 Inanna svatá Ninšubuře řekla: 
 „Oporo má věrná, 
30 má správkyně dobrých slov, 
 posle můj pravdivých zpráv! 
 Až do podsvětí sestoupím, 
 až dojdu na onen svět, 
 naříkej pro mne jak nad rozvalinami, 
35 v chrámu tluč kvůli mně na buben, 
 obejdi kvůli mně příbytky bohů, 
 drásej si líce, drásej si ústa, 
 drásej si hýždě zahalené, 



 jak chuďas v prostý se oblékni šat 
40 a do Ekuru, Enlilova chrámu, nejprve zamiř svůj krok! 
 Až vstoupíš do Ekuru, Enlilova chrámu, 
 před jeho zraky propukni v pláč! 
 – Enlile, otče, nenech svou dceru v podsvětí zhynout, 
 svůj vzácný a dobrý kov podsvětním prachem nenech pokrýt, 
45 svůj dobrý lazurit palicí kameníka roztříštit nenech, 
 nenech svůj zimostráz rozštípnout topůrkem dřevorubce, 
 přečisté Inanně na onom světě zahynout nedej! – 
 Jestliže Enlil ti nepomůže, vydej se do Uru! 
 Až v Uru v příbytek zemského … 
50 do chrámu Ekišnugal k Nannarovi vstoupíš, 
 před jeho zraky propukni v pláč! 
 – Nannare, otče, nenech svou dceru v podsvětí zhynout, 
 svůj vzácný a dobrý kov podsvětním prachem nenech pokrýt, 
 svůj dobrý lazurit palicí kameníka roztříštit nenech, 
55 nenech svůj zimostráz rozštípnout topůrkem dřevorubce, 
 přečisté Inanně na onom světě zahynout nedej! – 
 Jestliže Nannar ti nepomůže, vydej se do Eridu! 
 Až v Eridu do chrámu Enkiho vstoupíš, 
 před jeho zraky propukni v pláč! 
60 – Enki, otče, nenech svou dceru v podsvětí zhynout, 
 svůj vzácný a dobrý kov podsvětním prachem nenech pokrýt, 
 svůj dobrý lazurit palicí kameníka roztříštit nenech, 
 nenech svůj zimostráz rozštípnout topůrkem dřevorubce, 
 přečisté Inanně na onom světě zahynout nedej! – 
65 Enki, otec, moudrý vládce, 
 jenž ví o chlebě a vodě života, 
 jistě mne opět přivede k žití.“ 
 Když k podsvětí Inanna kráčela, 
 průvodkyni své Ninšubuře pravila takto: 
70 „Jdi, Ninšuburo, 
 slova, která ti říkám, dobře v paměti chovej!“ 
 A když se Inanna k paláci přiblížila, k té hoře z lazuritu, 
 na bránu podsvětí zabušila zlostně, 
 před podsvětním palácem vykřikla vztekle: 
75 „Otevři dům, vrátný, otevři dům! 
 Otevři dům, Neti, otevři dům, já sama tam vstoupiti chci!“ 
 Neti, v podsvětí nejvyšší vrátný, 
 Inanně svaté odvětil: 
 „Kdo vlastně jsi?“ 



80 „Jsem Inanna ze země vycházejícího slunce.“ 
 „Jsi-li Inanna ze země vycházejícího slunce, 
 proč přicházíš do země bez návratu? 
 S jakým úmyslem přicházíš po cestě, která nevede zpět?“ 
 Inanna svatá mu odvětila takto: 
85 „K své starší sestře Ereškigale, 
 jíž manžel její, pán Gugalanna, zemřel, 
 na pohřeb jdu se podívat, 
 úlitbu mu přinést chci. Věru, ze je tomu tak!“ 
 Neti, v podsvětí nejvyšší vrátný, 
90 Inanně svaté odvětil: 
 „Postůj, Inanno, s paní svou promluvit musím, 
 s paní svou Ereškigalou promluvit musím … promluvit musím!“ 
 Neti, v podsvětí nejvyšší vrátný, 
 k paní své Ereškigale do paláce vstoupil a takto jí pravil: 
95 „Ó, paní má, jakási panna 
 jako bůh … 
 Na bránu … 
 (1 řádek zničen) 
 V chrámu Eanna … 
100 Vyzbrojila se veškerou božskou mocí 
 a do svých rukou vložila ji beze zbytku. 
 Když tak pevnost dala krokům svým, 
 na hlavu vložila si korunu velkou, 
 na čele si kadeře přičesala, 
105 uchopila hůlku z lazuritu 
 a z drobných kaménků lazuritu si náhrdelník pověsila na krk. 
 Korálky si ňadra přizdobila, 
 zlatý náramek si navlékla na ruku, 
 přívěsek »pojď-muži-pojď« na prsa si přivázala, 
110 líčidlem »kéž-přijde-kéž-přijde« potřela si oči 
 a ženským šatem, šatem panovnice, zahalila tělo.“ 
 Když to Ereškigal uslyšela, do stehna se udeřila, hryzla se do prstu 
 a takto pravila Netimu, nejvyššímu svému vrátnému: 
 „Jdi, Neti, můj nejvyšší vrátný v podsvětí, 
115 slova, která ti říkám, dobře v paměti chovej! 
 Pozvedni závory sedmi velkých podsvětních bran, 
 vrata prvního paláce Ganzer, tváře podsvětí, zeširoka otevři! 
 Až vejde dovnitř, 
 bude shrbena a nahá.“ 
120 Neti, v podsvětí nejvyšší vrátný, 



 slova své vládkyně bedlivě vyslechl. 
 Pozvedl závory sedmi velkých podsvětních bran, 
 vrata prvního paláce Ganzer, tváře podsvětí, zeširoka otevřel 
 a pravil Inanně svaté: 
125 „Nuž vejdi, Inanno!“ 
 Když dovnitř vešla, 
 korunu velkou z hlavy jí sňal. 
 „Co to má znamenat?“ 
 „Tiše buď, Inanno, zákony podsvětí dobré jsou! 
130 Podsvětní řád, Inanno, tvá ústa nesmějí hanět.“ 
 Když prošla druhou branou, 
 hůlku z lazuritu jí vzal. 
 „Co to má znamenat?“ 
 „Tiše buď, Inanno, zákony podsvětí dobré jsou! 
135 Podsvětní řád, Inanno, tvá ústa nesmějí hanět.“ 
 Když prošla třetí branou, 
 náhrdelník z drobných kaménků lazuritu z krku jí sňal. 
 „Co to má znamenat?“ 
 „Tiše buď, Inanno, zákony podsvětí dobré jsou! 
140 Podsvětní řád, Inanno, tvá ústa nesmějí hanět.“ 
 Když prošla čtvrtou branou, 
 korálky z ňader jí sňal. 
 „Co to má znamenat?“ 
 „Tiše buď, Inanno, zákony podsvětí dobré jsou! 
145 Podsvětní řád, Inanno, tvá ústa nesmějí hanět.“ 
 Když prošla pátou branou, 
 zlatý náramek z ruky jí sňal. 
 „Co to má znamenat?“ 
 „Tiše buď, Inanno, zákony podsvětí dobré jsou! 
150 Podsvětní řád, Inanno, tvá ústa nesmějí hanět.“ 
 Když prošla šestou branou, 
 přívěsek »pojď-muži-pojď« z prsou jí sňal. 
 „Co to má znamenat?“ 
 „Tiše buď, Inanno, zákony podsvětí dobré jsou! 
155 Podsvětní řád, Inanno, tvá ústa nesmějí hanět.“ 
 Když prošla sedmou branou, 
 ženský šat, šat panovnice, z těla jí sňal. 
 „Co to má znamenat?“ 
 „Tiše buď, Inanno, zákony podsvětí dobré jsou! 
160 Podsvětní řád, Inanno, tvá ústa nesmějí hanět. 
 Shrben a nahý každý sem přichází.“ 



 Na trůn Ereškigaly svaté se Inanna posadila. 2 
 Tu sedmero Anunnaků, soudců, vyneslo nad ní rozsudek. 
 Pohlédli na ni smrtícím zrakem, 
165 oslovili ji ochromujícím slovem, 
 káravým hlasem ji okřikli. 
 I proměnila se Inanna v nemocnou ženu, ubité tělo, 
 a ubité tělo na hřeb pověšeno bylo. 
 Když uplynuly tři dny a tři noci, 3 
170 průvodkyně její Ninšubura, 
 správkyně dobrých slov, 
 posel pravdivých zpráv, 
 jak nad rozvalinami pro ni naříkala, 
 v chrámu bušila na buben, 
175 obešla kvůli ní příbytky bohů, 
 rozdrásala si líce, rozdrásala si ústa, 
 rozdrásala si hýždě zahalené, 
 jak chuďas v prostý se oblékla šat 
 a do Ekuru, Enlilova chrámu, nejprve zamířila svůj krok. 
180 Když vstoupila do Ekuru, Enlilova chrámu, 
 před jeho zraky propukla v pláč. 
 „Enlile, otče, nenech svou dceru v podsvětí zhynout, 
 svůj vzácný a dobrý kov podsvětním prachem nenech pokrýt, 
 svůj dobrý lazurit palicí kameníka roztříštit nenech, 
185 nenech svůj zimostráz rozštípnout topůrkem dřevorubce, 
 přečisté Inanně na onom světě zahynout nedej!“ 
 Otec Enlil Ninšubuře odvětil: 
 „Má dcera zatoužila po nebi, zatoužila po podsvětí, 
 Inanna zatoužila po nebi, zatoužila po podsvětí. 
190 Zákony podsvětí, zákony vznešené, ovládnout chtěla. 
 Kdo žádal by něco takového?“ 
 Enlil, otec, jí nepomohl. I vydala se do Uru. 
 Když v Uru v příbytek zemského … 
 do chrámu Ekišnugal k Nannarovi vstoupila, 
195 před jeho zraky propukla v pláč. 
 „Nannare, otče, nenech svou dceru v podsvětí zhynout, 
 svůj vzácný a dobrý kov podsvětním prachem nenech pokrýt, 
 svůj dobrý lazurit palicí kameníka roztříštit nenech, 
 nenech svůj zimostráz rozštípnout topůrkem dřevorubce, 
200 přečisté Inanně na onom světě zahynout nedej!“ 
 Otec Nannar Ninšubuře odvětil: 
 „Má dcera zatoužila po nebi, zatoužila po podsvětí, 



 Inanna zatoužila po nebi, zatoužila po podsvětí. 
 Zákony podsvětí, zákony vznešené, ovládnout chtěla. 
205 Kdo žádal by něco takového?“ 
 Nannar, otec, jí nepomohl. I vydala se do Eridu. 
 Když v Eridu do chrámu Enkiho vstoupila, 
 před jeho zraky propukla v pláč. 
 „Enki, otče, nenech svou dceru v podsvětí zhynout, 
210 svůj vzácný a dobrý kov podsvětním prachem nenech pokrýt, 
 svůj dobrý lazurit palicí kameníka roztříštit nenech, 
 nenech svůj zimostráz rozštípnout topůrkem dřevorubce, 
 přečisté Inanně na onom světě zahynout nedej!“ 
 Otec Enki Ninšubuře odvětil: 
215 „Co přihodilo se mé dceři? Jsem zneklidněn! 
 Co přihodilo se Inanně? Jsem zneklidněn! 
 Co přihodilo se vládkyni všech zemí? Jsem zneklidněn! 
 Co přihodilo se nebeské kněžce? Jsem zneklidněn!“ 
 Zpod nehtů vyškrábl trochu špíny a stvořil herce kurgarrú. 
220 Zpod nehtů červeně lakovaných vyškrábl trochu špíny a stvořil kněze galaturru. 4 
 Prvnímu dal chléb života, 
 druhému živou vodu 
 a takto jim pravil: 
 „Nuž jděte, vydejte se k podsvětí! 
225 Jak mouchy létejte kol brány, 
 jak ještěrky se točte kolem stěžejí! 
 Ereškigal, matka, rodička, 
 leží nemocna kvůli dětem svým. 
 Její svaté tělo lněnou pokrývkou zahaleno není, 
230 ňadra její jak nádoba nejsou … 
 (1 řádek poškozen) 
 vlasy jako sláma jí hlavu pokrývají 
 a jenom říká: – Ach, mé nitro, běda! – 
 Tu řekněte jí: – Paní naše, ty naříkáš. Ach, tvé nitro! – 
235 A také říká: – Ach, mé tělo, běda! – 
 Tu řekněte jí: – Paní naše, ty naříkáš. Ach, tvé tělo! – 
 – Ať jste kdokoli, 
 z mého nitra do nitra vašeho a z mého těla do těla vašeho … 
 Jestliže jste bohové, dobré slovo vám povím. 
240 Jestliže jste smrtelníci, dobrý osud vám určím. – 
 Nebesa a zemi zaklínejte! 
 (1 řádek zničen) 
 Obdarují vás říční vodou, však neberte ji! 



 Obdarují vás zrnem z pole, však neberte je! 
245 Jenom jí řekněte: – Dej nám to ubité tělo, jež visí na hřebu! – 
 Jeden z vás Inanně chléb života dá, druhý ji pokropí živou vodou 
 a Inanna zajisté povstane.“ 
 Oba dva pozorně vyslechli Enkiho slova, 
 jak mouchy létali kol brány, 
250 jak ještěrky se točili kolem stěžejí. 
 Ereškigal, matka, rodička, 
 ležela nemocna kvůli dětem svým. 
 Její svaté tělo lněnou pokrývkou nebylo zahaleno, 
 ňadra její jak nádoba nebyla … 
255 a jenom říkala: „Ach, mé nitro, běda!“ 
 Tu pravili jí: „Paní naše, ty naříkáš. Ach, tvé nitro!“ 
 A také říkala: „Ach, mé tělo, běda!“ 
 Tu pravili jí: „Paní naše, ty naříkáš. Ach, tvé tělo!“ 
 „Ať jste kdokoli, 
260 z mého nitra do nitra vašeho a z mého těla do těla vašeho … 
 Jestliže jste bohové, dobré slovo vám povím. 
 Jestliže jste smrtelníci, dobrý osud vám určím.“ 
 Nebesa a zemi zaklínali. 
 Chtěli jim darovat říční vodu, však nevzali ji. 
265 Chtěli jim darovat zrno z pole, však nevzali je. 
 „Dej nám to ubité tělo, jež visí na hřebu!“ pravili. 
 I odvětila jim Ereškigal svatá: 
 „To tělo ubité je vaše vládkyně.“ 
 „I když to tělo ubité je paní naše, dej nám je!“ řekli. 
270 I dali jim ubité tělo, jež na hřebu viselo. 
 Jeden dal Inanně života chléb, druhý ji pokropil živou vodou 
 a Inanna povstala. 
 Když se už z podsvětí chystala vyjít, 
 tu zadrželi ji Anunnakové řkouce: 
275 „Kdopak kdy z podsvětí nedotčen vyšel?! 
 Jestliže Inanna chce odtud odejít, 
 nechť nám dá za sebe náhradu!“ 
 Inanna vyšla z podsvětí 
 a démoni jak jehla malí 
280 a démoni jak rákos … velcí 
 po jejím boku se drželi. 
 Nebyl to hodnostář, kdo před ní kráčel, však třímal žezlo, 
 nebyl to posel, kdo po boku jí šel, však opásán byl zbraní. 
 Průvodci její, 



285 průvodci Inanny, 
 neznají chléb a neznají vodu. 
 Nejedli nikdy z oběti mouky, 
 nepili nikdy z úlitby vod. 
 Z mužova klína manželku berou, 
290 od prsu kojné trhají děcko. 
 Inanna vyšla z podsvětí, 
 a když opustila onen svět, 
 průvodkyně její Ninšubura vrhla se jí k nohám, 
 poklesla do prachu oděna v špinavý šat. 
295 Tu démoni pravili Inanně svaté: 
 „Inanno, ty dojdi již do svého města, tuto si vezmeme!“ 
 A Inanna svatá démonům odvětila: 
 „Je to má správkyně dobrých slov, 
 posel můj pravdivých zpráv. 
300 Splnila moje příkazy 
 a slova, jež jsem jí řekla, dobře chovala v paměti. 
 Jak nad rozvalinami pro mne naříkala, 
 v chrámu bušila na buben, 
 obešla kvůli mně příbytky bohů, 
305 rozdrásala si líce, rozdrásala si ústa, 
 rozdrásala si hýždě zahalené, 
 jak chuďas v prostý se oblékla šat 
 a v Ekuru, Enlilově chrámu, 
 v Uru, příbytku boha Nannara, 
310 a v Eridu, Enkiho svatyni, 
 mne opět přivedla k žití.“ 
 „Nuž, půjdeme s tebou do Ummy, půjdeme s tebou do chrámu Sigkuršaga.“ 
 V Ummě, před chrámem Sigkuršaga, 
 bůh Šara se jí vrh k nohám, 
315 poklesl do prachu oblečen v špinavý šat. 
 Tu démoni pravili Inanně svaté: 
 „Inanno, ty dojdi již do svého města, toho si vezmeme!“ 
 A Inanna svatá démonům odvětila: 
 „Šaru … 
320 mého lazebníka, komorníka mého, 
 za žádnou cenu nesmíte odvést!“ 
 „Nuž, půjdeme s tebou do města Badtibiry, půjdeme s tebou do chrámu Emuškalamma.“ 
 V Badtibiře, před chrámem Emuškalamma, 
 bůh Lulal se jí vrh k nohám, 
325 poklesl do prachu oblečen v špinavý šat. 



 Tu démoni pravili Inanně svaté: 
 „Inanno, ty dojdi již do svého města, toho si vezmeme!“ 
 A Inanna svatá démonům odvětila: 
 „Lulala, vůdce, oporu pravice mé i levice, 
330 za žádnou cenu nesmíte odvést!“ 
 „Nuž, půjdeme s tebou do Kullaby jabloňových hájů.“ 
 I následovali jí do Kullaby jabloňových hájů. 
 Tam seděl vznešeně na trůnu Dumuzi, oblečen v nádherný šat. 
 Démoni se ho chopili … 
335 Vylili … 
 Sedm jich do něho tluče jak … 
 Již mu pastýři nehrají na flétnu a na píšťalu. 
 I pohlédla na něho Inanna smrtícím zrakem, 
 oslovila ho ochromujícím slovem, 
340 káravým hlasem ho okřikla. 
 „Toho si vezměte!“ 
 I vydala Inanna svatá pastýře Dumuziho do rukou démonů. 
 Průvodci jeho, 
 průvodci Dumuziho, 
345 neznají chléb a neznají vodu. 
 Nejedli nikdy z oběti mouky, 
 nepili nikdy z úlitby vod. 
 Nesytili se rozkoší ženského klína, 
 nedali něžný polibek dítěti. 
350 Z mužovy náruče synáčka rvou 
 a z tchánova domu odvlékají snachu. 
 Dumuzi propukl v pláč, tvář jeho byla bledá. 
 I pozvedl mládenec ruce své k nebi, ruce své pozvedl k Utuovi. 
 „Ó, Utu, tys bratr mé ženy, já jsem tvůj švagr! 
355 Já nosím olej do domu tvé matky, 
 já nosím mléko do domu Ningaly. 
 Ruce mé proměň v hada, 
 nohy mé proměň v hada, 
 nechť uniknu těm démonům, kéž mne nepolapí!“ 
360 Utu se ustrnul nad jeho žalem. 
 Ruce mu proměnil v hada, 
 nohy mu proměnil v hada. 
 Unikl démonům. 
 (11 řádků zničeno, následujících 10 řádků poškozeno, zbytek zničen) 



 
URSKÁ VERZE 
  

Démoni se zřejmě sami vydali hledat náhradu za Inannu, Když byli znaveni bezvýsledným 
blouděním po Sumeru, jeho městech a svatyních, obrátili své kroky do Uruku, sídla bohyně 
Inanny, a přemlouvali ji, aby se s nimi vrátila do podsvětí. 

 Démoni malí otevřeli ústa svá a pravili démonům velkým: 
 „Pojďte, k lůnu Inanny svaté se vraťme!“ 
 Démoni vstoupili do města Uruku, na Inannu svatou jali se sápat. 
 „Pojď, Inanno, vydej se na cestu … do podsvětí sestup! 
5 Vydej se v místa, kam vedlo tě srdce, do podsvětí sestup! 
 K Ereškigale se vydej, do podsvětí sestup! 
 Však přečistý svůj oděv, panovnice šat, roucho vladařské, si neoblékej, do podsvětí sestup! 
 Korunu svatou, ten pyšný šperk, sejmi z hlavy, do podsvětí sestup! 
 Nekrášli svůdně svou tvář, do podsvětí sestup! 
10 … do podsvětí sestup!“ 
 (1 řádek poškozen) 
 I obklopili démoni Inannu svatou … 
 a Inanna v úzkostech jim Dumuziho vydala do rukou. 
 „Tomuto mládenci spoutáme nohy, 
15 tohoto mládence lapíme do smyčky, na krk mu vložíme kládu!“ 
 Háčky, šídla a dlouhé jehly vbodli mu do tváře, 
 zaťali do něho veliké sekery, 
 mládence nutili vstávat a sedat si zas. 
 „Hodíme na něho … zvedneme …“ 
20 Mládenci svázali ruce … 
 a závojem hrůzy pokryli mu tvář. 
 I pozvedl mládenec ruce své k nebi, ruce své pozvedl k Utuovi. 
 „Ó, Utu, vždyť jsem tvůj druh, já, mladý muž, a ty to víš! 
 Sestru tvou vzal jsem si za ženu. 
25 Ona se vydala na onen svět. 
 Protože sestoupila do podsvětí, 
 dala mne podsvětí v náhradu za sebe. 
 Ó, Utu, tys spravedlivý soudce, nezklam mne! 
 Proměň mé ruce, přetvoř mou postavu! 
30 Dej, ať s tvou pomocí uniknu z rukou démonů, kéž mne nepolapí! 
 Jako had překročím horské louky, 
 k sestře Geštinanně se uchýlím.“ 
 Utu se ustrnul nad jeho žalem, 
 proměnil ruce jeho a přetvořil jeho postavu. 



35 Jako had překročil Dumuzi horské louky, 
 jak sokol, jenž vrhá se na ptáčka, spustil se dolů, 
 k sestře Geštinanně se uchýlil. 
 Když spatřila Geštinanna svého bratra, 
 rozdrásala si líce, rozdrásala si ústa, 
40 sklopila tvář, roztrhla svůj oděv 
 a nad trpícím mládencem propukla v žalostný nářek. 
 „Ach bratře můj, ach bratře můj, mládenče, jehož dny nejsou … 
 ach bratře můj, pastýři Amaušumgalanna, mládenče, jehož dny nejsou … 
 ach bratře můj, mládenče, jenž nemáš manželku, jenž nemáš děcko, 
45 ach bratře můj, mládenče, jenž nemáš přítele, jenž nemáš společníka, 
 ach bratře můj, mládenče, jenž matce své dobrotu její neodplatíš!“ 
 A démoni stále hledali Dumuziho, pobíhajíce sem a tam. 
 Tu démoni malí pravili démonům velkým: 
 „Vy, kteří nemáte matku, vy, kteří nemáte otce, matku, sestru, bratra, ženu, dítě, 
50 jak mocní biřici stále se vznášíte nad nebem a zemí, 
 vy jste ti démoni, kteří se člověku po boku drží, 
 neznáte milost a slitování a mezi dobrem a zlem rozdílu nečiníte. 
 Kdože kdy viděl lidskou bytost, jež pokojně žila by v hrůze … 
 Nechoďme k jeho příteli, nechoďme k jeho švagru! 
55 Pojďme si pro pastýře ke Geštinanně!“ 
 Démoni tleskli do dlaní a znovu se jali ho hledat. 
 Za ustavičného vytí 
 přitáhli až ke Geštinanně. 
 „Ukaž nám, kde je tvůj bratr!“ pravili. Ona jim to však neřekla. 
60 Nebesa poklesla a země jí padla do klína, ona jim to však neřekla. 
 Země se pozvedla … drásána, ona jim to však neřekla. 
 … šat její byl rozerván, ona jim to však neřekla. 
 Smolu jí vylili do klína, ona jim to však neřekla. 
 I nenalezli Dumuziho v Geštinannině domě. 
65 Tu démoni malí pravili démonům velkým: 
 „Pojďte, půjdeme do ovčína!“ 
 A v ovčíně Dumuziho polapili. 
 Vyhledali jej, obklopili, chopili se ho, nespouštějíce z něho oka. 
 Proti mládenci … znovu se chopili sekery … 
70 a když ho tak obklopili, dýkou mu proťali klín. 
 Kvůli bratru svému sestra bloudila městem jako ptáče. 
 „Ach bratře můj, pro tohle velké zlo půjdu … já přinesu …“ 

Geštinanna následovala Dumuziho do podsvětí, chtějíc ve své obětavé lásce nabídnout sama 
sebe v náhradu za milovaného bratra. A Ereškigal, vládkyně podsvětí, její nabídku částečně 
přijala. 



 (9 řádku poškozeno) 
10 „Půl roku ty a půl roku tvá sestra. 
 Až si budeš přát, tehdy ven … 
 Až si bude přát tvá sestra, tehdy ven …“ 
 Tak vydala Inanna svatá za sebe v náhradu Dumuziho. 
 Ó Ereškigal, 
15 sladko je tě chválit! 
 
 Třetí tabulka. Skončeno 5 
 „Angalta kigalše“ 
 („Z nebes do podsvětí“). 
 
  
  

 
 

Sumerská skladba o Inannině cestě do podsvětí vznikla s největší pravděpodobností v 21. st. 
před n. l. Všechny její dochované opisy pocházejí z doby starobabylónské, tj. z 19.–18. st. 
před n. l. 

Převážná jejich část, dvacet šest fragmentů a tabulek, byla nalezena v Nippuru. Z nich bylo 
možno rekonstruovat přibližně tři sta šedesát veršů této významné sumerské skladby, které 
tvoří tzv. nippurskou verzi. Její konec však nebyl dlouho znám. 

Teprve v nedávné době byly objeveny v jihomezopotamském městě Uru další čtyři 
fragmenty, představující tzv. urskou verzi. Dva z nich částečně doplnily nippurský text a 
poskytly několik důležitých variant, další dva však přispěly zcela podstatně k poznání tohoto 
sumerského mýtu, neboť navázaly na dějovou linii verze nippurské a dovedly ji, byť s jistým 
přerušením, jež se odhaduje asi na dvacet veršů, až do konce. 

 
1 7–13 V těchto verších je uvedeno sedm významných sumerských měst s Inanniným 
chrámem v každém z nich. 
2 162 Varianta urské verze: „Inanna strhla sestru svou s trůnu a sama se na něj posadila.“ 
3 169 K této řádce poskytuje urská verze dokonce dvě varianty. (a) Fragment č. 8: „Když 
uplynulo sedm let, sedm měsíců a sedm dnů …“ (b) Fragment č. 9: „Když uplynulo sedm 
měsíců …“ 
4 219–220 Termínem kurgarrú, assinnu, kulu'u (viz též akkadskou verzi mýtu, „Sestup Ištary 
do podsvětí“, ř. 91–92, a v indexu heslo Asúšunamir) jsou označováni příslušníci 
chrámového personálu (především bohyně Ištary), jacísi herci, kteří předváděli sakrální hry, 
tance a zpěvy s hudbou a oblékali se přitom v rozličné kostýmy. Termínem galaturru je 
označován tzv. kněz-naříkač (předzpěvák). Někteří badatelé se domnívají, že všechny tyto 
osoby byly eunuchy nebo homosexuály a že v kontextu obou mýtů o „Sestupu Inanny 
(Ištary) do podsvětí“ se jedná jen o jakési blíže neidentifikovatelné bezpohlavní bytosti. 
5 kolofon Urská verze mýtu byla zřejmě zapsána na třech tabulkách. 
 
 



DUMUZIHO SEN 
  
 Jeho nitro bylo plné slz, on do stepi vyšel, 
 mladík, jeho nitro bylo plné slz, do stepi vyšel, 
 Dumuzi, jeho nitro bylo plné slz, do stepi vyšel. 
 Na rameni nesl žezlo a stále naříkal: 
5 „Naříkej, naříkej, ó stepi, naříkej, 
 pole, naříkejte, bažiny, naříkejte, 
 raci, naříkejte v řekách, 
 žáby, kvákejte v kanálech! Má matka ať pláče, 
 má matka Duttur ať pláče, 
10 má matka ať pláče pro pět chlebů, 
 ať pláče pro chlebů deset, kterých tu není! 
 Vždyť nezná den, kdy zemřu. 
 Ó stepi, ty můžeš to sdělit matce, co zrodila mne! 
 Nechť pro mne pláče jak má malá sestra!“ 
15 Ulehl klidně, on ulehl klidně, pastýř ulehl klidně. 
 Pastýř ulehl klidně, do snu se ponořil. 
 Tu procitl, byl to sen, zachvěl se, byl to spánek, 
 oči si mnul a zděšen byl! 
 „Přiveďte, přiveďte, mou sestru přiveďte, 
20 přiveďte Geštinannu, mou sestru přiveďte! 
 Přiveďte písařku, jež tabulku mou napsat umí, sestru mou přiveďte, 
 přiveďte pěvkyni, jež píseň mou zazpívat zná, sestru mou přiveďte, 
 přiveďte dívku bystrou, jež smysl slov mých zná, sestru mou přiveďte, 
 přiveďte moudrou ženu, jež smysl snů zná, sestru mou přiveďte! 
25 Chci sdělit jí svůj sen: 
 – Sen, má sestro, měl jsem sen. V tom snu 
 rostliny pro mne ze země rvali, rostliny pro mne však bujely dále. 
 Rákos prostý palicí svou na mne kýval, 
 z rákosu podvojného stvol jeden mi odnášeli. 
30 V lesích vysoké stromy samy se vyvracely. 
 Vodu na čisté uhlíky pro mne lili, 
 pokličku z čisté máselnice nesli mi pryč. 
 Pohár můj z kolíku, kde visel, na zem shodili, 
 má pastýřská hůl zmizela. 
35 Orel v ovčíně uchvátil jehňátko, 
 jestřáb v rákosišti polapil vrabce. 
 Kozli své vousy z lazuritu vláčeli pro mne prachem, 
 berani nohama tlustýma hrabali pro mne zem. 
 Máselnice byly pohozeny, neteklo do nich mléko, 



40 poháry byly převráceny, Dumuzi nežil, ovčín se ve větru rozplynul!“ 
 Geštinanna Dumuzimu odpověděla: 
 „Můj bratře, tvůj sen dobrý není, vysvětlím jej, 
 Dumuzi, tvůj sen není dobrý, vysvětlím jej: 
 Rostliny ze země vyrvané, jež přesto pro tebe bujely stále, 
45 jsou lupiči, kteří z úkrytů na tebe útočí. 
 Rákos prostý, jenž palicí na tebe kýval, 
 je tvá rodná matka, kývá na tebe hlavou. 
 Ten rákos podvojný, jehož jeden stvol ti odnesli, 
 jsme ty a já, jistě nás rozdělí. 
50 Stromy vysoké, jež v lesích samy se vyvracely, 
 jsou diví muži, v ohradě tě chytnou. 
 Ta voda, již na čisté uhlíky vylévali, 
 je ovčín, tvým domem smrti se stane. 
 Tu pokličku, co z máselnice čisté ti odnesli, 
55 zlý člověk jistě do své ruky vezme. 
 Tak jako pohár, co na kolíku visel a na zem ho shodili, 
 s klína své matky, jež tě zrodila, budeš shozen. 
 Tvou pastýřskou hůl, co zmizela ti, 
 jistě malý démon spálí. 
60 Tak jako orel, jenž v ovčíně jehňátko uchvátil, 
 zlý člověk tě bude do šíje klovat, 
 tak jako jestřáb, co vrabce v rákosí polapil, 
 démon velký se přes ohradu na tebe vrhne. 

 To, že máselnice ležely pohozeny, mléko již do nich neteklo, že Dumuzi nežil a jeho 
ovčín se ve větru rozplynul, znamená: 

65 Ruce tvé do pout dají, paže ti spoutají řetězy. 
 Jako kozli své vousy z lazuritu pro tebe vláčeli prachem, 
 tak vlasy mé pro tebe v nebi budou se cuchat. 
 Tak jako berani tlustýma nohama pro tebe hrabali zem, 
 já jakoby hřebenem nehty si rozdrásám tvář!“ 
70 Sotvaže tato slova s bolestí vyslovila, řekl jí Dumuzi: 
 „Sestro, na pahorek vystup, na pahorek vystup! 
 Sestro, až na pahorek vystoupíš, 
 nechoď tam jako vznešený člověk! 
 Teprve až si nitro a tělo své rozdrásáš, 
75 až šat svůj a kyčle rozdrásáš, 
 sestro, teprve potom na pahorek vystup! 
 Má sestro, až na pahorek vystoupíš, 
 pozvedni svůj zrak! 
 Démoni, lidmi proklínaní, 



80 na člunu po řece připlují. 
 V rukou budou dřevěná pouta držet, 
 znají dřevěné jho, jež uvolnit neumí nikdo!“ 
 Amageštinanna na pahorek vystoupila, zvedla svůj zrak, 
 Geštinanna šíji svou natáhla. 
85 Přítelkyně její, již »Pěstitelkou hroznů« (zvou), radu jí dává: 
 „Ti velcí muži všichni, co šíje poutají, již přicházejí, na tebe přicházejí!“ 
 „Družko má a rádkyně, skutečně přišli již?“ 
 „Přišli, já ukážu ti ty, co šíje svazovat znají!“ 
 „Můj bratře, to tví jsou démoni zlí, po tobě jdou! Skryj hlavu svou v trávě! 
90 Dumuzi, to tví jsou démoni zlí, po tobě jdou! Skryj hlavu svou v trávě!“ 
 „Má sestro, já hlavu svou v trávě skryji, kde jsem, jim neříkej, 
 já hlavu svou v bylinách skryji, kde jsem, jim neříkej, 
 já hlavu svou skryji v listnatých keřích, kde jsem, jim neříkej, 
 já do kanálů Arali ulehnu, kde jsem, jim neříkej!“ 
95 „Kdyby mne úkryt tvůj ukázat přinutili, nechť mne zadáví tvůj pes, 
 tvůj černý pes, ovčák tvůj, 
 vznešené zvíře, pes vladařů, tvůj pes nechť mne zadáví!“ 
 Řekla mu: „Neříkej příteli, co jsme si domluvili! 
 Bratře můj, kéž se ti přítel či druh 
100 nezmění v nepřítele! 
 Až démoni budou po tobě pátrat, 
 zahyneš, jestliže tě on prozradí!“ 
 „Můj příteli, já hlavu do trávy skryji, kde jsem, jim neříkej, 
 já hlavu skryji v bylinách, kde jsem, jim neříkej, 
105 já hlavu skryji v listnatých keřích, kde jsem, jim neříkej, 
 do kanálů Arali ulehnu, kde jsem, jim neříkej!“ 
 „Kdyby mne úkryt tvůj ukázat přinutili, nechť mne zadáví tvůj pes, 
 tvůj černý pes, ovčák tvůj, 
 vznešené zvíře, pes vladařův, tvůj pes nechť mne zadáví!“ 
110 Ti, kdo proti králi (Dumuzimu) šli, jsou podivní lidé. 
 Neznají potravu, neznají nápoje, 
 nejedí odsypanou mouku, 
 nepijí ulitou vodu, 
 nepřijímají příjemné dary. 
115 S ženou na klíně se nemilují, 
 nelíbají rozkošné děti. 
 Ani česneku hořkého neokusí, 
 nejedí ryby, ani pórek ze zahrad. 
 Dva muži z Adabu šli proti králi. 
120 Byli jak bodláky ve vyschlém řečišti, jak hloží ve smrduté vodě. 



 (1 řádek nesrozumitelný) 
 Dva muži z Akšaku šli proti králi, 
 pouta jim visela na krku. 
 Dva muži z Uruku šli proti králi, 
125 na opascích kyje, jež hlavy drtí. 
 Dva muži z Uru šli proti králi, 
 šaty jim zářily na břehu v přístavu. 
 Dva muži z Nippuru šli proti králi. 
 A všichni křičeli: „Pojďte sem!“ Šli do stáje i ovčína. 
130 Na cestě do stáje a ovčína chytili Geštinannu. 
 Řeku i s vodou jí nabídli. Nepřijala to. 
 Pole i s obilím jí nabídli. Nepřijala to. 
 Tu démon malý velkému pravil, 
 lstivému démonu, který tam seděl: 
 (3 řádky porušené) 
 „Kdo od světa stvoření kdy viděl, 
 že sestra by úkryt bratra prozradila? 
140 Pojďme, k příteli jeho zajděme!“ 
 Téhož dne příteli jeho 
 řeku i s vodou nabídli. Přijal to. 
 Pole i s obilím nabídli. Přijal to. 
 „Přítel můj hlavu v trávě skryl, kde však, to nevím.“ 
145 Hledali Dumuziho hlavu v trávě, však nenašli nic. 
 „Hlavu svou skryl v bylinách, kde však, to nevím.“ 
 Hledali Dumuziho hlavu v bylinách, nenašli nic. 
 „Hlavu svou skryl v listnatých keřích, kde však, to nevím.“ 
 Hledali Dumuziho v listnatých keřích, však nenašli nic. 
150 „Do kanálů Arali ulehl, kde však, to nevím.“ 
 Chytili Dumuziho v kanálech Arali. 
 Plakal Dumuzi a velice zbledl: 
 „Ve městě sestra život mi zachránila, však přítel způsobil mi smrt! 
 Když sestra má dítě na ulici do rukou vezme, jistě ho políbí, 
155 když přítel však dítě uchopí, líbat je nebude!“ 
 Muži ho obklopili a vodu stojatou nechali proudit, 
 šňůru si stočili, upletli síť, 
 lano si na něj zhotovili, 
 nařezali dlouhé tyče. 
160 Ten, který stál před ním, věci naň házel, 
 ten, který stál za ním, tloukl ho rukama. 
 Ruce mu svázali pouty, 
 paže mu spoutali řetězy. 



 Tehdy jinoch ruce k Utuovi v nebi pozvedl: 
165 „Ó bože Utu, jsi švagrem mým, vždyť manželem jsem sestře tvé! 
 Jsem tím, kdo potravu do Eanny přiváží, 
 jsem tím, kdo dary svatební do Uruku nosí, 
 jsem tím, kdo rty čisté líbává, 
 jsem tím, kdo se svatým klínem Inanny se miluje! 
170 Kdybys ruce mé v kopýtka gazelí změnil 
 a nohy mé v gazelí běhy, 
 já mohl bych démonům uniknout 
 a život svůj útěkem do Kubireš-dildareš mohl bych zachránit!“ 
 Bůh Utu pláč jeho přijal, 
175 jako muž šlechetný se nad ním slitoval. 
 Když ruce mu v kopýtka gazelí změnil 
 a nohy v gazelí běhy, 
 uprchl Dumuzi démonům, 
 útěkem do Kubireš-dildareš život si zachránil. 
180 Hledali jej démoni, však nalézt ho nemohli: 
 „Pojďme, do Kubireš-dildareš vyjděme!“ 
 Dumuziho v Kubireš-dildareš znovu chytili. 
 Muži ho obklopili a vodu stojatou nechali proudit, 
 šňůru si stočili, upletli síť, 
185 lano si na něj zhotovili, 
 nařezali dlouhé tyče. 
 Ten, který stál před ním, věci naň házel, 
 ten, který stál za ním, tloukl ho rukama. 
 Ruce mu svázali pouty, 
190 paže mu spoutali řetězy. 
 Tu mladík ruce své k Utuovi v nebi pozvedl: 
 „Ó bože Utu, jsi švagrem mým, vždyť manželem jsem sestře tvé! 
 Jsem tím, kdo potravu do Eanny přiváží, 
 jsem tím, kdo dary svatební do Uruku nosí, 
195 jsem tím, kdo rty čisté líbává, 
 jsem tím, kdo se svatým klínem Inanny se miluje! 
 Kdybys ruce mé v kopýtka gazelí změnil 
 a nohy v gazelí běhy, 
198a já mohl bych démonům uniknout 
 a život svůj útěkem do domu staré Belili mohl bych zachránit!“ 
200 Bůh Utu pláč jeho přijal, 
200a jako muž šlechetný se nad ním slitoval. 
 Když ruce mu v kopýtka gazelí změnil 
 a nohy v gazelí běhy, 



 uprchl Dumuzi démonům, 
 útěkem do domu staré Belili život si zachránil. 
205 U domu staré Belili zvolal: 
 „Stařeno, já mužem obyčejným nejsem, jsem manželem bohyně. 
 Až vodu naliješ, dej mi pít, 
 až mouku nasypeš, dej mi jíst!“ 
 Když vodu nalila a mouku nasypala, 
210 seděl již Dumuzi uvnitř. 
 Stařena z domu vyšla. 
 Jakmile démoni spatřili, že stařena z domu odchází, řekli si: 
 „Jak hrozně bude se dívat, 
 jak strašlivě křičet, 
215 až řekne nám stařena, že neví, kde Dumuzi žije! 
 Pojďme, vstupme do domu staré Belili!“ 
 V domě Belili chytili Dumuziho. 
 Muži ho obklopili a vodu stojatou nechali proudit, 
 šňůru si stočili, upletli síť, 
220 lano si na něj zhotovili, 
 nařezali dlouhé tyče. 
 Ten, který stál před ním, věci naň házel, 
 ten, který stál za ním, tloukl ho rukama. 
 Ruce mu svázali pouty, 
225 paže mu spoutali řetězy. 
 Tehdy jinoch ruce k Utuovi v nebi pozvedl: 
 „Ó bože Utu, jsi švagrem mým, vždyť manželem jsem sestře tvé! 
 Jsem tím, kdo potravu do Eanny přiváží, 
 jsem tím, kdo dary svatební do Uruku nosí, 
230 jsem tím, kdo rty čisté líbává, 
 jsem tím, kdo se svatým klínem Inanny se miluje! 
 Kdybys ruce mé v kopýtka gazelí změnil 
 a nohy v gazelí běhy, 
233a já mohl bych démonům uniknout 
 a útěkem do čistého ovčína, do ovčína sestry své život si zachránit!“ 
235 Utu pláč jeho vyslyšel, 
235a jako muž šlechetný se nad ním slitoval. 
 Když ruce mu v kopýtka gazelí změnil 
 a nohy v gazelí běhy, 
 útěkem do čistého ovčína, do ovčína sestry své život si zachránil. 
 Když k čistému ovčínu, k ovčínu sestry své přistoupil, 
240 volala Geštinanna k nebi, volala k zemi, 
 pláč její obzor zakryl jak plášť, jak plátno se prostřel. 



 Rozdrásala si oči, rozdrásala si tvář, 
 rozdrásala si uši, jež kdekdo vidí, 
 rozdrásala si hýždě, jež nevidí nikdo. 
245 Volala: „Bratře můj, já pro tebe snad chodit po ulici budu!“ 
 „Jak hrozně bude se dívat, 
 jak strašlivě křičet, 
 až Geštinanna řekne, že neví, kde Dumuzi žije! 
 Pojďme, zajděme do stáje i ovčína!“ 
250 Když démon první do stáje a ovčína vstoupil, 
 závoru zapálil. 
 Když druhý do stáje a ovčína vstoupil, 
 zapálil pastýřskou hůl. 
 Když démon třetí do stáje a ovčína vstoupil, 
255 pokličku z máselnice čisté odnesl. 
 Když čtvrtý do stáje a ovčína vstoupil, 
 z kolíku, kde visel, pohár na zem shodil. 
 Když démon pátý do stáje a ovčína vstoupil, 
 pohodil máselnice, mléko již do nich neteklo. 
260 Poháry byly převráceny, Dumuzi nežil, ovčín se ve větru rozplynul. 
 Toto je smuteční píseň na Dumuziho smrt. 
 

 
„Dumuziho sen“ patří do rozsáhlého cyklu mýtů o „umírajícím božstvu“, které rok co rok 
vstupovalo do říše mrtvých a znovu přicházelo na svět. Příběhy o Dumuziho zabití a 
zmrtvýchvstání představují tak mytologický výklad probuzení přírody po době vegetačního 
klidu. V Babylónii byl Dumuzi znám pod jménem Tammúz a v islámském kalendáři se 
dodnes podle Dumuziho jmenuje doba původně odpovídající červenci „tammúz“. Obdobnou 
představu vegetačního boha známe též z egyptské, syrské a maloasijské mytologie v 
postavách Osírida, Adónida a Attida. Dumuziho kult byl v Mezopotámii nesmírně populární 
již v třetím tisíciletí před n. l. Sumerové zapsali celý soubor básní o pastýři Dumuzim, který 
po námluvách získává přízeň bohyně lásky Inanny. 

Formální výstavba „Dumuziho snu“ s řadou opakování svědčí o dlouhé ústní tradici této 
básně. Její obsah je velmi jednoduchý a vysvětluje Dumuziho smrt, následující po zradě 
nejmenovaného přítele. Bůh vegetace, převtělen do podoby gazely a chráněn svou sestrou 
Geštinannou, třikrát uprchne démonům. Nakonec je však pěti zlými muži dostižen přímo v 
ovčíně, kde se cítil nejbezpečněji. 

Rekonstrukce textu byla pořízena na základě 76 drobných fragmentů, pocházejících z 
výzkumů v Nippuru a Uru. Řada zlomků se dostala do amerických a evropských sbírek koupí 
a jejich původ zůstává neznámý. Text pochází bez výjimky z 18. stol. před n. l. 

Řádky označené indexem a (198a atd.) doplňují základní verzi veršem z jiného fragmentu. 



STROM CHULUPPU 
  

SUMERSKÁ VERZE 
  
 Za onoho dne, onoho dávného dne, 1 
 za oné noci, oné vzdálené noci, 
 onoho roku, onoho dávného roku, 
 kdy květy se rozvily podle božského plánu, 
5 kdy květy do země byly zasazeny podle božského plánu, 
 kdy v sýpkách země vše uloženo bylo, 
 kdy oheň v peci země zapálen byl, 
 kdy nebe se od země vzdálilo, 
 kdy od nebe země se oddělila, 
10 kdy sémě lidstva ustanoveno bylo. 
 Když An se nebe zmocnil, 
 když Enlil země se zmocnil 
 a Ereškigale do vínku podsvětí bylo dáno, 
 když se na cestu vydal, když se na cestu vydal, 
15 když otec do podsvětí se vydal, 
 když Enki do podsvětí se vydal, 
 tenkráte na krále malé dopadaly, 
 na Enkiho velké dopadaly, 
 malé kameny rukou házeny byly, 
20 velké kameny prakem odpalovány byly. 
 Palubu člunu Enkiova 
 jak zuřivé větry napadaly. 
 Proti králi vlny u přídě lodi 
 jak šakali se vzpínají, 
25 proti Enkimu vlny na záď lodi 
 jako lvi dorážejí. 
 Tenkrát byl jeden strom, tím stromem byl dub, 
 jenž na břehu svatého Eufratu zasazen byl. 
 Eufrat jej napájel vodou svou. 
30 Z kořene jej vyvrátil jižní vítr, zlomil mu větve 
 a na svých vodách jej unášel Eufrat. 
 Když paní na příkaz Anův se přiblížila, 
 na příkaz Enlilův se přiblížila, 
 svou rukou strom uchopila a do Uruku odnesla, 
35 do krásné zahrady svaté Inanny odnesla jej. 
 I pečovala paní o strom rukama svýma, pečovala o něj nohama svýma, 
 starala se paní o strom rukama svýma, starala se o něj nohama svýma. 



 „Kdy konečně budu moci usednout na zářící trůn?“ pravila. 
 „Kdy konečně budu moci ulehnout na zářící lože?“ pravila. 
40 Do šířky rostl strom, jeho kmen rozetnout nemohla. 
 U jeho kořene si hnízdo vystavěl had, proti němuž jsou kouzla bezmocná, 
 v jeho větvích pták Anzu svá mláďata odchovával 
 a v jeho kmeni divoká žínka si obydlí vystavěla. 
 Panna, jež stále volá, jež obveseluje srdce, 
45 svatá Inanna slzy prolévala. 
 Když slunce se zvedlo z komnaty své, 
 jeho sestra, svatá Inanna, 
 mluví k hrdinnému Utuovi: 
 „Bratře můj, když osudy určovány byly, 
50 když země vodami hojnosti se naplnila, 
 když An se nebe zmocnil, 
 když Enlil země se zmocnil 
 a Ereškigale do vínku podsvětí bylo dáno, 
 když se na cestu vydal, když na cestu se vydal, 
55 když otec do podsvětí se vydal, 
 když Enki do podsvětí se vydal, 
 tenkráte na krále malé dopadaly, 
 na Enkiho velké dopadaly, 
 malé kameny rukou házeny byly, 
60 velké kameny prakem odpalovány byly. 
 Palubu člunu Enkiova 
 jak zuřivé větry napadaly. 
 Proti králi vlny u přídě lodi 
 jak šakali se vzpínají, 
65 proti Enkimu vlny na záď lodi 
 jako lvi dorážejí. 
 Tenkrát byl jeden strom, strom chuluppu, 
 jenž na břehu svatého Eufratu zasazen byl. 
 Eufrat jej napájel vodou svou. 
70 Z kořene jej vyvrátil jižní vítr, zlomil mu větve 
 a na svých vodách jej unášel Eufrat. 
 Já, paní, na příkaz Anův se přiblížila, 
 na příkaz Enlilův se přiblížila, 
 svou ruku jsem strom uchopila a do Uruku odnesla, 
75 do krásné zahrady svaté Inanny jsem jej odnesla. 
 Já, paní, pečovala jsem o strom rukama svýma, pečovala jsem o něj nohama svýma, 
 já, Inanna, paní, starala se o strom rukama svýma, starala se o něj nohama svýma. 
 »Kdy konečně budu moci usednout na zářící trůn?« pravila jsem. 



 »Kdy konečně budu moci ulehnout na zářící lože?« pravila jsem. 
80 Roků pět uplynulo, roku deset uplynulo. 
 Do šířky rostl strom, jeho kmen jsem rozetnout nemohla. 
 U jeho kořene vystavěl si hnízdo had, proti němuž jsou kouzla bezmocná, 
 v jeho větvích pták Anzu svá mláďata odchovával 
 a v jeho kmeni divoká žínka si obydlí vystavěla. 
85 Já, panna, jež stále volá, jež obveseluje srdce, 
 já, svatá Inanna, prolévám slzy.“ 
 Za věc, o níž mu jeho sestra mluvila, 
 bratr její, hrdina, statečný Utu, se nepostavil. 
 Když slunce se zvedalo z komnaty své, 
90 k hrdinnému Gilgamešovi 
 svatá Inanna, sestra jeho, mluví: 
 „Bratře můj, když osudy určovány byly, 
 když země vodami hojnosti se naplnila, 
 když An se nebe zmocnil, 
95 když Enlil země se zmocnil 
 a Ereškigale do vínku podsvětí bylo dáno, 
 když se na cestu vydal, když na cestu se vydal, 
 když se otec do podsvětí vydal, 
 když se Enki do podsvětí vydal, 
100 tenkráte na krále malé dopadaly, 
 na Enkiho velké dopadaly, 
 malé kameny rukou házeny byly, 
 velké kameny prakem odpalovány byly. 
 Palubu člunu Enkiova 
110 jak zuřivé větry napadaly. 
 Proti králi vlny u přídě lodi 
 jak šakali se vzpínají, 
 proti Enkimu vlny na záď lodi 
 jako lvi dorážejí. 
105 Tenkráte byl jeden strom, strom chuluppu, 
 jenž na břehu svatého Eufratu zasazen byl. 
 Eufrat jej napájel vodou svou. 
 Z kořene jej vyvrátil jižní vítr, zlomil mu větve 
 a na svých vodách jej unášel Eufrat. 
115 Já, paní, na příkaz Anův se přiblížila, 
 na příkaz Enlilův se přiblížila, 
 svou rukou jsem strom uchopila a do Uruku odnesla, 
 do krásné zahrady svaté Inanny jsem jej odnesla. 
 Já, paní, pečovala jsem o strom rukama svýma, pečovala jsem o něj nohama svýma, 



120 já, Inanna, paní, starala se o strom rukama svýma, starala se o něj nohama svýma. 
 »Kdy konečně budu moci usednout na zářící trůn?« pravila jsem. 
 »Kdy konečně budu moci ulehnout na zářící lože?« pravila jsem. 
 Roků pět uplynulo, roků deset uplynulo. 
 Do šířky rostl strom, jeho kmen jsem rozetnout nemohla. 
125 U jeho kořene vystavěl si hnízdo had, proti němuž jsou kouzla bezmocná, 
 v jeho větvích pták Anzu svá mláďata odchovával 
 a v jeho kmeni divoká žínka si obydlí vystavěla. 
 Já, panna, jež stále volá, jež obveseluje srdce, 
 já, svatá Inanna, prolévám slzy.“ 
130 Za věc, o níž mu mluvila jeho sestra, 
 její bratr, hrdina Gilgameš, se postavil. 
 Výzbroj vážící padesát min připevnil na svá bedra, 
 s tím, co vážilo padesát min, jak s třiceti šekely zacházel. 2 
 Svou bronzovou sekeru, svou sekeru na cestu, 
135 svou sekeru, výzbroj na cestu, 
 vážící sedm talentů a sedm min, uchopil do své ruky. 
 U kořene stromu hada zabil, proti němuž jsou kouzla bezmocná. 
 Tu v jeho větvích pták Anzu 
 svá mláďata popad a do hor je odnes. 
140 V jeho kmeni své obydlí divoká žínka rozkotala 
 a do pustiny prchla. 
 Strom odřízl u kořene a vytrhl jeho větve. 
 Ty větve synové jeho města, kteří jej provázeli, rozřezali. 
 Svaté Inanně pro její trůn 
145 a pro její lože to daroval. 
 Ona pak z kořene stromu buben zhotovila 3 
 a z jeho větví paličky vyřezala. 
 Bubnu dal zaznít na volném prostranství i v ulicích. 
 Hlasitě zní na volném prostranství i v ulicích 
150 a muži města jsou bubnem probouzeni. 
 Hořkost a bědu on působí vdovám. 
 „Ó můj muž, ó má nevěsta,“ naříkají hořce. 
 „Měl-li kdo matku, ta teď přináší chléb synovi svému, 
 měl-li kdo sestru, ta teď nalévá vodu bratru svému.“ 
155 Když pohasla noční hvězda, 
 místo, kde buben byl položen, opsal kruhem. 
 Před sebou pozvedl buben a odnesl do svého domu. 
 Zrána na místě, jež kruhem označeno bylo, zaklínání prones. 
 (1 řádka zničena) 
160 Pro nářek mladičkých dívek 



 buben jeho a paličky do »Velkého příbytku« spadly. 4 
 Natáhl po nich ruku, ale nedosáhl na ně. 
 natáhl po nich nohu, ale nedosáhl na ně. 
 U brány podsvětních bohů se posadil. 
165 Gilgameš prolévá slzy a hlasitě volá: 
 „Ó běda mému bubnu, běda mým paličkám, 
 buben, jehož kouzlo nemohu dostat zpět, 
 věc, již nahradit není možno! 
 Tenkrát měl můj buben přece jen zůstat v truhlářově domě!“ 5 

 
ASYRSKÁ VERZE 
  
 „Můj buben měl dnes přece jen zůstat v truhlářově domě, 
 kéž by byl přenechán ženě truhlářově, jako mé rodné máti, 
 kéž by byl přenechán dceři truhlářově, jako mé mladší sestře! 
 Kdo mi teď přinese z podsvětí buben? 
5 Kdo mi teď přinese z podsvětí paličky!“ 
 Jeho služebník Enkidu mu praví: 
 „Můj pane, proč pláčeš? Proč rmoutí se tvé srdce? 
 Já ti přinesu z podsvětí buben, 
9 já ti přinesu z podsvětí paličky.“ 
 (1 řádek poškozen) 
 I praví Gilgameš jemu, Enkiduovi, služebníku svému: 
 „Jestliže do podsvětí sestoupit chceš, 
 dobře má slova v paměti chovej! 
 Šat čistý na sebe neber, 
15 jinak jak na cizince budou na tebe křičet! 
 Olejem vonným z misky se nepotírej, 
 jinak se shromáždí k tobě, jakmile jej ucítí! 
 Nevrážej do země oštěp, 
 jinak tě obklopí ti, kdo oštěpem zasaženi byli! 
20 Netřímej hůl ve své ruce, 6 
 jinak se duchové mrtvých před tebou třásti byli! 
 Sandály neobouvej na své nohy 
 a netrop v podsvětí hluk! 
 Ženu svou, kterou miluješ, nelíbej, 
25 ženu svou, k níž nenávist chováš, nebij! 
 Syna svého, kterého miluješ, nelíbej, 
 syna svého, k němuž nenávist chováš, nebij, 
 jinak se tě zmocní podsvětní nářek. 
 Té, jež tu odpočívá, té, jež tu odpočívá, matce Ninazua, jež tu odpočívá, 



30 čistá ramena šaty nepokrývají, 
 její ňadra jak misky řásněmi z vlny zakryta nejsou.“ 
 Neposlech Enkidu rad svého pána. 
 Šat čistý na sebe vzal, 
 poznali, že cizincem je. 
35 Olejem vonným z misky se potřel, 
 shromáždili se k němu, jakmile jej ucítili. 
 Do země oštěp vrazil, 
 obklopili jej, kdo oštěpem zasaženi byli. 
 Hůl v ruce své třímal, duchové mrtvých se před ním třásli. 
40 Sandály obul na nohy své, 
 v podsvětí tropil hluk. 
 Políbil ženu svou, tu, kterou miloval, 
 udeřil ženu svou, k níž choval nenávist. 
 Políbil syna svého, toho, jejž miloval, 
45 udeřil syna svého, k němuž choval nenávist. 
 Podsvětní nářek se ho zmocnil. 
 Té, jež tu odpočívá, té, jež tu odpočívá, matce Ninazua, jež tu odpočívá, 
 čistá ramena šaty nepokrývají, 
 její ňadra jak misky řásněmi z vlny zakryta nejsou. 
50 Tenkrát se Enkidu nahoru z podsvětí nevrátil. 
 Namtar se ho nezmocnil, Asakku se nezmocnil – podsvětí se ho zmocnilo. 
 Nelítostný Nergalův strážce se ho nezmocnil – podsvětí se ho zmocnilo. 
 Mezi muži na poli bitevním nepadl – podsvětí se ho zmocnilo, 
 Tenkrát šel syn Ninsuny, nad Enkiduem, služebníkem svým, slzy prolévaje, 
55 do Ekuru, Enlilova chrámu, se odebral sám: 
 „Enlile, otče, buben mi do podsvětí spadl, 
 paličky mi do podsvětí spadly, 
 Enkidua, který sestoupil dolů, aby je vynes, 
 Namtar se nezmocnil, Asakku se nezmocnil – podsvětí se ho zmocnilo. 
60 Nergalův nelítostný strážce se ho nezmocnil – podsvětí se ho zmocnilo, 
 mezi muži na poli bitevním nepadl – podsvětí se ho zmocnilo.“ 
 Otec Enlil mu odpověď nedal. Do Sinova chrámu se odebral sám: 
 „Sine, otče, buben mi do podsvětí spadl, 
 paličky mi do podsvětí spadly. 
65 Enkidua, který sestoupil dolů, aby je vynes, 
 Namtar se nezmocnil, Asakku se nezmocnil – podsvětí se ho zmocnilo, 
 Nergalův nelítostný strážce se ho nezmocnil – podsvětí se ho zmocnilo, 
 mezi muži na poli bitevním nepadl – podsvětí se ho zmocnilo.“ 
 Otec Sin mu odpověď nedal. On do Eova chrámu se odebral sám: 
70 „Eo, otče, buben mi do podsvětí spadl, 



 paličky mi do podsvětí spadly, 
 Enkidua, který sestoupil dolů, aby je vynes, 
 Namtar se nezmocnil, Asakku se nezmocnil – podsvětí se ho zmocnilo, 
 Nergalův nelítostný strážce se ho nezmocnil – podsvětí se ho zmocnilo, 
75 mezi muži na bitevním poli nepadl – podsvětí se ho zmocnilo.“ 
 Otec Ea však radu věděl. 
 K Nergalovi, statečnému hrdinovi, takto mluví: 
 „Nergale, statečný hrdino, slyš mne! 
 Mohl bys přece otevřít česno země, 
80 aby duch Enkidua z podsvětí vystoupit mohl 
 a svému bratru o řádu podsvětním přinesl zvěst!“ 
 Statečný hrdina Nergal poslechl Eu, 
 a sotva otevřel v zemi česno, 
 Enkiduův duch jak závan větru z podsvětí vyšel. 
85 Objímali se, odtrhnout se nemohli 
 a radili se, vzdychajíce při tom. 
 „Pověz mi, příteli můj, pověz mi, příteli můj, 
 o řádu podsvětním, jak jsi jej spatřil, mi pověz!“ 
 „Nepovím ti, příteli můj, nepovím ti. 
90 Kdybych ti o řádu podsvětním, jak jsem jej spatřil, povědět měl, 
 posadit by ses musil a plakat!“ 
 „Věru, já chci se posadit a plakat.“ 
 „Příteli, tělo mé, jehož ses dotýkal s radostí v srdci svém, 
 jak staré roucho rozežírají červi; 
95 tělo mé, jehož ses dotýkal s radostí v srdci svém, 
 rozpadlo se a je plno prachu.“ 
 Tu pravil Gilgameš, vrhnuv se v prach, 
 pravil král Gilgameš, vrhnuv se v prach: 
 „Toho, jenž jednoho syna zplodil, jsi viděl?“ – „Ano, viděl, 
100 hořce u hřebíků pláče, 
 jež byly vraženy do jeho zdi.“ 
 „Toho, jenž dva syny zplodil, jsi viděl?“ – „Ano, viděl, 
 na dvou cihlách sedí a pojídá chléb.“ 
 „Toho, jenž tři syny zplodil, jsi viděl?“ – „Ano, viděl, 
105 vodu pije z měchu, jejž mu podává mladík.“ 
 „Toho, jenž čtyři syny zplodil, jsi viděl?“ – „Ano, viděl, 
 jak ten, jenž zapřahá spřežení oslů, se raduje srdce jeho.“ 
 „Toho, jenž pět synů zplodil, jsi viděl?“ – „Ano, viděl, 
 jak laskavý písař, jehož ruka je stále otevřena … 



 
SUMERSKÁ VERZE 
  
 K spravedlnosti vstupuje do paláce.“ 
 „Toho, jenž šest synů zplodil, jsi viděl?“ – „Ano, viděl, 
 jeho srdce se raduje jak ten, jenž zapřahá pluh.“ 
 „Toho, jenž sedm synů zplodil, jsi viděl?“ – „Ano, viděl, 
5 jak společník bohů na trůnu sedí 
 a naslouchá hudbě píšťal.“ 
 (asi 30 řádků zničeno) 

 
ASYRSKÁ VERZE 
  
145 „Toho, jenž kůlem byl ubit, jsi viděl?“ – „Ano, viděl, 
 stěží do podsvětí přišel při vytrhávání kolíků …“ 
 „Toho, jenž smrtí náhlou zemřel, jsi viděl?“ – „Ano, viděl, 
 na nočním lůžku leží a studenou pije vodu.“ 
 „Toho, jenž v bitvě byl zabit, jsi viděl?“ – „Ano, viděl, 
150 otec i matka hlavu mu podpírají a jeho žena se sklání nad ním.“ 
 „Toho, jehož mrtvola je na stepi pohozena, jsi viděl?“ – „Ano, viděl, 
 jeho duch v podsvětí pokoje nemá.“ 
 „Toho, jehož duch nemá nikoho, kdo by jej ošetřoval, jsi viděl?“ – „Ano, viděl, 
 pomyje z hrnců a kůrky chleba, jež se na ulici válejí, pojídat musí.“ 
  

 
Tato skladba je známa též pod názvem „Gilgameš a vrba“. Ve stromu chuluppu, sumersky 
chalub, spatřují někteří asyriologové název pro „smuteční vrbu“ (Salyx babylonica), jiní 
zvláštní druh dubu, dovážený do Mezopotámie z východních zemí, ze kterého byly vyráběny 
dřevěné předměty, židle, postele apod. Ve skutečnosti spíš jde o mytický světový strom, 
totožný se stromem mésu z eposu o Errovi (srv. Úvod, str. 19). 
1 1 Ke kosmogonickým skladbám, počínajícím slovy „za onoho dne“ (sumersky u-ri-a) srv. 
Úvod, str. 19. 
2 133 Sumerská mina, odpovídající dnešním 0,5 kg váhy, se dělila na 60 šekelů; 60 min 
dávalo 1 talent. Ke rčení „zacházet s čím jako s třiceti šekely“ srv. skladbu „Nářek nad 
zkázou města Uru“, pozn. k ř. 244. 
3 146 Bubnem a paličkami budil Gilgameš své poddané ke stavbě hradby města Uruku (srv. 
Epos o Gilgamešovi, I. tab., II. kol., ř. 22). Na to si stěžovaly urucké ženy bohům (srv. ř. 
160). 
4 161 „Velkým příbytkem“ se v mezopotamských textech míní podsvětí. 
5 169 Tento verš, kde Gilgameš naříká nad ztrátou bubnu a paliček, odpovídá 4. či 5. řádku 
XII. tabulky Eposu o Gilgamešovi. 
6 20–21 Podobné rady dává Ea Nergalovi, než sestoupí do podsvětí, ve skladbě „Nergal a 
Ereškigal“, II. kol., ř. 24. 
 



 

ENKI A NINCHURSAG 
  
 Když zemi čistou jste si rozdělili, bozi, 
 Dilmun byl krajinou čistou, 
 když zemi neposkvrněnou, místa jste si rozdělili, 
 byla země Dilmun krajinou čistou. 
5 Země Dilmun je čistá, země Dilmun je jasná, 
 země Dilmun je jasná, země Dilmun je zářící. 
 Tehdy ještě, když na Dilmunu ulehl sám, 
 i pro Enkiho, jenž se tam potom se ženou svou miloval, 
 byl Dilmun místem jasným, místem zářícím, 
10 Tehdy ještě, když na Dilmunu ulehl sám, 
 i pro Enkiho, jenž později tam se ženou svou ležel, 
 byl Dilmun místem jasným, místem zářícím. 
 Na Dilmunu vrána nekrákorala, 
 kohout nekokrhal, 
15 lev nezabíjel, 
 vlk nerdousil beránka. 
 Divoký pes nevěděl o chytání jehňat, 
 vepř neznal, co je požírat obilí. 
 Slad, který vdova na střeše usušila, 
20 pták z výšin nebe nevyzobával. 
 Holubička hlavu svou (k zrnkům) neskláněla. 
 Kdo oči měl choré, neříkal »mám oči choré«, 
 kdo hlavu měl bolavou, neříkal »bolí mě hlava«, 
 stařeny dilmunské neříkaly »jsme stařeny«, 
25 starci neříkali »jsme starci«. 
 Dívka se nekoupala, ve městě voda čistá neprýštila. 
 Kdo tehdy řeku překročil, již neřekl nic, 1 
 kněz pohřební kolem něho neobcházel, 
 žádný zpěvák nezpíval. 
30 Na okraji města nářek slyšet nebylo. 
 Tu Ninsikilla otci svému Enkimu praví: 
 „Město, jež jsi založil, město, jež jsi založil, 
 Dilmun, město, jež jsi založil, 
 (1 řádek fragmentární) 
35 nemá žádné řeky. 
 Na Dilmunu, jejž jsi založil, 
 sladká voda neteče, 
 statky a pole úrodné nejsou!“ 



 (2 řádky zničeny) 
41 Otec Enki dceři své Ninsikille odpovídá: 
 „Nechť bůh slunce Utu, jenž na nebi stojí, 
 ze svého sídla se podívá, po délce své rozhlédne se! 
 (1 řádek fragmentární) 
45 Z úst, jež vodu ze země vysávají, ať vodu sladkou ti ze země přinesou, 
 nechť z tvého napajedla velkého voda vytéká! 
 Město tvé ať vodu hojnosti pije, 
 nechť vodu hojnosti z něho pije, 
 ať studny vody hořké ve vodu sladkou se změní. 
49a Nechť brázdy na polích nadbytek zrna ti dají, 
50 ať město tvé přístavem, sýpkou země se stane! 
 Ať Dilmun přístavem, sýpkou země se stane!“ 
 Pak Utu, bůh slunce na nebi žhnoucím, 
 ze svého sídla se podíval, po délce své rozhlédl se. 
 Z místa boha měsíce Nannara, 
55 z úst, jež vodu sladkou ze země vysávají, 
 vodu sladkou jí ze země přinesl. 
 Z jejího velkého napajedla voda vytéká. 
 Město její vodu hojnosti z něho pije, 
 Dilmun vodu hojnosti z něho pije. 
60 Studny vody hořké se ve vody sladké proměnily, 
 brázdy na polích nadbytek zrna jí přinesly, 
 město její se přístavem, sýpkou země stalo, 
 Dilmun se přístavem, sýpkou země stal. 
 Nyní je Utu mocný, opravdu, stalo se tak! 
65 Ten, jenž sám moudrý je, před Nintu, země matkou, 
 Enki moudrý před Nintu, země matkou, 
 svým mužským údem hráze kanálů plnil, 
 svým mužským údem rákosy svlažoval, 
 svým mužským údem rákosy do listoví oblékal. 
70 Potom pravil: „Nikdo ať do rákosiště nevkročí!“ 
 Enki potom pravil: „Nikdo ať do rákosiště nevkročí!“ 2 
 Při životě Ana přísahal. 
 (2 řádky fragmentární) 
75 Sémě své vložil jí do lůna. 
 Sémě jeho do svého lůna přijala, Enkiho sémě. 
 Den jeden byl pro ni měsícem jedním, 
 dny dva měsíci dvěma, 
 dny tři měsíci třemi, 
80 dny čtyři měsíci čtyřmi, 



 dnů pět měsíci pěti, 
 dnů šest měsíci šesti, 
 dnů sedm měsíci sedmi, 
 dnů osm měsíci osmi, 
85 dnů devět měsíci devíti, měsíci mateřství. 
 Nintu, matka země, (tak hladce) jak nejlepší olej, 
 (tak hladce) jak teče nejlepší olej, 
 Ninmu porodila. 
 Bohyně Ninmu ke břehu vyšla. 
90 Enki se v rákosišti dívá, rozhlíží se, 
 svému poslu Isimudovi praví: 
 „Tu mladou a krásnou dívku snad políbit nemám? 
 Krásnou Ninmu snad políbit nemám?“ 
 Posel Isimud mu odpoví: 
95 „Tu mladou a krásnou dívku nelíbej, 
 nelíbej Ninmu krásnou! 
 Pro svého vládce zvednu vítr silný, zvednu vítr silný!“ 
 (Bůh) sám potom do člunu vstoupil, 
 podruhé k břehu s ním přirazil. 
100 Objal ji, políbil, 
 Enki sémě své vložil jí do lůna. 
 Sémě jeho do svého lůna přijala, Enkiho sémě. 
 Den jeden byl pro ni měsícem jedním, 
 dny dva měsíci dvěma, 
105 dnů devět měsíci devíti, měsíci mateřství. 
 (Tak hladce) jak olej, jak nejlepší olej, 
 Ninmu (tak hladce), jak vytéká nejlepší knížecí olej, 
 Ninkurru porodila. 
 Bohyně Ninkurra ke břehu vyšla. 
110 Enki se v rákosišti dívá, rozhlíží se, 
 svému poslu Isimudovi praví: 
 „Tu mladou a krásnou dívku snad políbit nemám? 
 Krásnou Ninkurru snad políbit nemám?“ 
 Posel Isimud mu odpoví: 
115 „Tu mladou a krásnou dívku nelíbej, 
 nelíbej Ninkurru krásnou! 
 Pro vládce svého vítr silný zvednu, vítr silný zvednu!“ 
 (Bůh) sám potom do člunu vstoupil, 
 potřetí k břehu s ním přirazil. 
120 Objal ji, políbil, 
 Enki své sémě jí do lůna vložil. 



 Sémě jeho do svého lůna přijala, Enkiho sémě. 
 Den jeden byl pro ni měsícem jedním, 
 dnů devět měsíci devíti, měsíci mateřství. 
125 (Tak hladce) jak nejlepší olej, 
 Ninkurra (tak hladce), jak vytéká nejlepší knížecí olej, 
 Uttu krasavici porodila. 
 Bohyně Nintu krásné Uttu říká: 
 „Chci radu ti dát, mou radu přijmi, 
130 chci slovo ti povědět, za své je vezmi! 
 Někdo se v rákosišti dívá, rozhlíží, 
 Enki se v rákosišti dívá, rozhlíží, 
 oči mu svítí! 
 (asi 10 řádku fragmentárních) 
144 Uttu, krasavice, rozkaž mu … 
 (3 řádky fragmentární) 
 okurky přines … 
 jablka přines … 
150 hrozny přines … 
 V domě nechť se chopí mé šňůry, 
 nechť Enki se chopí šňůry mé!“ 
 Podruhé vodou vše plnil, 
 strouhy vodou plnil, 
155 kanály vodou plnil, 
 místa pustá vodou plnil. 
 Zahradník, jenž jen prach znal, teď raduje se, 
 Enkiho objímá: 
 „Kdo jsi ty … (že zahrada se zelená)?“ 
160 Enki zahradníkovi odpovídá: 
 (1 řádek zničený) 
 „Přines mi okurky … 
 přines mi jablka … 
 přines mi hrozny …!“ 
165 Přinesl mu okurky … 
 přinesl mu jablka … 
 přinesl mu hrozny, do klína mu je vložil. 
 Enki zbledl, žezla svého se chopil, 3 
 Enki k bohyni Uttu zamířil. 
170 „… v domě jejím? Otevři!“ 
 „Kdo je to? Kdo jsi?“ 
 „Já jsem to, zahradník, chci okurky, jablka a hrozny ti dát, jak se to patří!“ 
 Uttu se radovala, otevřela dveře domu svého. 



 Enki teď Uttu krasavici (objímá), 
175 okurky jí dává … 
 jablka jí dává … 
 hrozny jí dává … 
 Uttu krasavice se před ním sklání, ruku mu nabízí. 
 Enki s Uttu teď společně radují se. 
180 Vzal si její ňadra, v klínu jí spočinul, 
 (vzal si) její hýždě, všude ji hladil. 
 Vzal si její ňadra, v klínu jí spočinul, 
 on, mladík, s ní miloval se. 
 Enki semeno své jí do lůna vložil. 
185 Sémě jeho do svého lůna přijala, Enkiho sémě, 
 Uttu krasavice … 
 Ninchursag však vyňala sémě z jejího klína: 
 vyrostl strom, 
 vyrostl medovník, 
190 vyrostlo býlí, 
 vyrostla vodnice, 
 vyrostl trnitý keř, 
 vyrostla kapara, 
 vyrostl … 
195 vyrostla kasie. 
 Enki se v rákosišti dívá, rozhlíží, 
 poslu svému Isimudovi praví: 
 „Všem rostlinám v rákosišti určit chci osud, 
 řekni mi, co je to za dřevo, co je to?“ 
200 Isimud, posel jeho, mu odpovídá: 
 „Pane můj, to dřevo je strom.“ 
 I vytrhne jej pro něho a Enki ho sní. 
 „Pane můj, to medovník je.“ 
 I vytrhne jej pro něho a Enki ho sní. 
205 „Pane můj, to býlí je.“ 
 I vytrhne je pro něho a Enki je sní. 
 „Pane můj, toto je vodnice.“ 
 I vytrhne ji pro něho a Enki ji sní. 
 „Pane můj, toto je trnitý keř.“ 
210 I vytrhne jej po něho a Enki ho sní. 
 „Pane můj, toto je kapara.“ 
 I vytrhne ji pro něho a Enki ji sní. 
 „Pane můj, toto je …“ 
 I vytrhne to pro něho a Enki to sní. 



215 „Pane můj, toto je kasie.“ 
 I vytrhne ji pro něho a Enki ji sní. 
 Enki tak osud všem rostlinám určil, zcela je poznal. 
 Proto proklela Ninchursag Enkiho jméno: 
 „Až do jeho smrti očima života na něho nepohlédnu!“ 
220 Anunnakové seděli v prachu. 
 Tu k Enlilovi liška mluví: 
 „Když Ninchursag před tebe přivedu, jaká bude má odměna?“ 
 Enlil lišce odpovídá: 
 „Když přede mne přivedeš Ninchursag, 
225 v městě svém stromy a pole pro tebe vzdělám, tvé jméno bude velebeno!“ 
 (24 řádku fragmentárních) 4 
250 Ninchursag klínem svým na Enkim spočinula. 
 „Bratře můj, co bolí tě?“ 
 „Má hlava mne bolí!“ 
 „Boha Abu jsem ti porodila.“ 
 „Bratře můj, co tě bolí?“ 
255 „Má čelist mne bolí!“ 
 „Boha Nintulu jsem ti porodila.“ 
 „Bratře můj, co tě bolí?“ – „Mé zuby mne bolí!“ 
 „Bohyni Ninsutu jsem ti porodila.“ 
 „Bratře můj, co tě bolí?“ – „Má ústa mne bolí!“ 
260 „Bohyni Ninkasi jsem ti porodila.“ 
 „Můj bratře, co tě bolí?“ – „Má šíje mne bolí!“ 
 „Bohyni Nazi jsem ti porodila.“ 
 „Bratře můj, co tě bolí?“ – „Mé rameno mne bolí!“ 
 „Bohyni Azimua jsem ti porodila.“ 
265 „Můj bratře, co tě bolí?“ – „Mé žebro mne bolí!“ 
 „Bohyni Ninti jsem ti porodila.“ 
 „Můj bratře, co tě bolí?“ – „Mé břicho mne bolí!“ 
 „Boha Enšaga jsem ti porodila.“ 
 „Pro ty (bohy) malé, jež zrodila jsem, je určen osud: 
270 Nechť Abu je pánem rostlin 
 a Nintula vládcem Maganu! 
 Ninsutu ať si Ninazua vezme 
 a Ninkasi ať je ta, jež přání plní! 
 Nazi nechť si Nindara vezme, 
275 Azimua nechť si Ningišzida vezme! 
 Ninti nechť měsíců je vládkyní 
 a Enšag pánem na Dilmunu!“ 
 Ó otče Enki, tobě budiž sláva! 



 
  
  

 
 

Tato báseň bývá často vzhledem k počátečním veršům označována za skladbu o jakémsi 
sumerském ráji, kde nebylo škůdců, lidé nestárli a neměli starosti. Sumerské mýty však téměř 
vždy před vlastním dějem popisují svět „od počátku“, od oddělení nebe a země, stvoření řek a 
kanálů. Sem patří popis poměrů na zaslíbeném ostrově Dilmunu, kde bylo všeho dost kromě 
vody. 

Tato skladba je příběhem o několikerém porušení božského řádu. Enki svede a oplodní 
postupně vlastní dceru a vnučku. Když zamýšlí provést totéž i s pravnučkou Uttu, zasahuje 
bohyně Nintu. Enki si má přízeň Uttu zasloužit dary ovoce a zeleniny. Odhodlá se k lsti. 
Vydává se za zahradníka a podaří se mu vstoupit do příbytku nejmladší ze svých dcer. Uttu je 
pak svedena. Enkiho žena Ninchursag však již nemůže snášet krvesmilstvo ve vlastní rodině. 
Zabrání u Uttu otěhotnění. Z Enkiho semene vzejde jen osm rostlin, bůh je sní a onemocní. 
Ninchursag zmizí a Enki je proklet. Vysvobodí ho teprve shromáždění velkých Anunnaků, 
které pověří lišku, aby Ninchursag našla a přivedla. Nakonec je božský řád obnoven. Enki se 
znovu miluje se svou ženou a ta porodí bytosti, které jeho rozličné nemoci vyléčí. 

Nesnadno přeložitelná skladba se zachovala jen v několika opisech, nalezených v Uru a 
Nippuru. Náš překlad má za základ text velké šestisloupcové tabulky, uložené dnes v 
Pensylvánském muzeu ve Filadelfii. Přes snahy sumerologů mnoha zemí se báseň dodnes 
nepodařilo zcela rekonstruovat a řada veršů zůstává nesrozumitelná. 

 
1 27 V sumerských a později i babylónských představách překročilo tělo zemřelého po 
vykonání pohřebních obřadů „řeku podsvětí“, střeženou hlídači (srv. skladbu „Enlil a 
Ninlil“). Na jejím odlehlém břehu se rozkládala hrůzná říše smrti, plná zlých démónů. Řeka 
podsvětí se jmenovala Lurugu, akkadsky Chubur. 
2 71 Břehy řek a kanálů, zarostlé hustým rákosím, byly ideálním úkrytem pro všechny 
rušitele pořádku v sumerských městech. Bůh Enki stejně jako Enlil (srv. počátek básně „Enlil 
a Ninlil“) tam sváděl mladá děvčata. Srv. též v. 131–132. 
3 168 Výraz „zbledl“ je v sumerských básních používán vždy pro vyjádření vzrušení. 
4 226–249 Tato část se v žádné tabulce nedochovala. Z úlomků se dovídáme, že Anunnakové 
zřejmě Ninchursag přinutili, aby se k Enkimu vrátila. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ENKI A NINMACH  
 Za oněch dnů, kdy nebe a země stvořeny byly, 
 za oněch nocí, kdy nebe od země bylo odděleno, 
 v oněch letech, kdy osudy byly určeny, 
 kdy Anunnakové byli zrozeni 
5 a bohyně do manželství vzaty byly, 
 mezi nebe a zemi se rozdělily. 
 Když bohyně otěhotněly a rodily – 
 tehdy pro jídlo a pití své bozi ještě pracovali. 
 Velcí bozi na práci dohlíželi, nižší bozi nosili košíky, 
10 při hloubení kanálů v Charalu hlínu sypali. 
 Tu seběhli se bozi, zrno drtili a na svůj život si stěžovali. 
 Tehdy nejmoudřejší, jenž velká božstva zplodil, 
 Enki v hlubině moře, kde voda kolotá, v místě, jež bůh žádný nespatří, 
 na posteli své ležel, ze spánku se neprobral. 
15 Bozi naříkají, stěžují si: „On nám způsobil žal!“ 
 Ke spícímu, k ležícímu do ložnice nevstupují. 
 Nammu, první z matek, jež velká božstva zrodila, 
 nářek bohů synu svému přednesla: 
 „Ty ležíš, ty opravdu spíš? 
20 Ty odpočíváš? Proč nevstaneš? 
 Bozi, jež stvořil jsi, jedni do druhých bijí! 
 Můj synu, ze svého lože se zvedni, k moudrosti své zručnost připoj! 
 Opatři bohům náhradu, aby své košíky odhodit mohli!“ 
 Enki na přání matky své Nammu z lože vstal. 
25 Bůh, kníže svatý, v zamyšlení do stehen se bije, 1 

 vědoucí, moudrý, rozvážný, jenž vše moudré a dobré zná, stvořitel, jenž dokáže všechno, 
Sigensigduovi vzejít dal. 

 Enki po svém boku ho postavil, přemýšlí o něm. 
 Když Enki, jediný stvořitel tvaru, se do jeho nitra pozorně díval, 
 řekl své matce Nammu: 
30 „Má matko, na tvora, kterého vytvoříš ty, uval práci bohů! 
 Až jádro hlíny nad oceánem Abzu smísíš, 
 až Sigensigdu hlínu odkrojí, 
 nechť Ninmach je ti pomocnicí, 
 Ninimma, Suzianna, Ninmada a Ningunna, jež jsi zrodila, 
35 Ninmug, Šaršargaba a Ninbara 
 ať při tvém porodu stojí! 
 Má matko, až osud mu rozhodneš, 
 Ninmach nechť na člověka robotu uvalí!“ 
 (5 řádků fragmentárních) 



Bohyně rodičky se rituálně připravují na formování prvních lidí. 

 Enki, jenž všechno vykonal, aby též nitro jejich rozveselil, 
45 pro matku svou Nammu a pro Ninmach hostinu vystrojil. 
 Ta, jež Sigensigdua vznešeného vede, teď chléb vzácný bude pojídat. 
 Pro Ana s Enlilem Nudimmud pán čistá kůzlata upekl. 
 Velcí bozi na něho chválu pějí: 
 „Pane, ty všechno chápeš, kdo se ti moudrostí vyrovná, 
50 Enki, velký pane, kdo v činech se rovnat ti může? 
 Jak otec rodný ty v sobě božské moci osudu ztělesňuješ!“ 
 Enki s Ninmach společně pivo pili a jejich mysl byla rozjařena. 
 Ninmach Enkimu praví: 
 „Podle toho, jak dobře či špatně je tělo utvořeno, 
55 já osud mu – jak srdce mé si žádá – dobře či špatně rozhodnu!“ 
 Enki bohyni Ninmach odpovídá: 
 „Osud, který si přeješ, ať dobrý či špatný, určím já sám!“ 
 I vzala Ninmach hlínu nad oceánem Abzu: 
 člověk první, jejž stvořila, svou slabou paži ohnout nemohl a neudržel nic. 
60 Enki, když prvního uviděl se slabou paží, již ohnout nelze a která neudrží nic, 
 určil mu osud – ustanovil ho dvorním sluhou. 
 Člověk druhý, jejž stvořila, viděl málo a stále mrkal. 
 Enki, když druhého spatřil, jenž viděl málo a mrkal stále, 
 osud mu určil – umění zpěvu mu daroval. 
65 Velký pán, drak (celé země), ho před krále postavil. 2 
 Třetí člověk, jejž stvořila, nohu měl strnulou. 
 Enki, když uviděl třetího, jenž nohu měl strnulou, 
 práci se stříbrem ho naučil, jeho zář … 
 Člověk čtvrtý, jejž stvořila, stále jen močil. 
70 Enki, když čtvrtého uviděl, jenž neudržel moč, 
 koupal ho ve vodě, zaříkával – za osud tělu jeho jen život holý dal. 
 Pátého člověka stvořila, byla to neplodná žena. 
 Když Enki tu ženu neplodnou viděl, 
 určil jí osud, do harému ji dal. 
75 šestý člověk, jejž stvořila, úd mužský ani pochvu neměl. 3 
 Když Enki spatřil toho, jenž úd mužský ani pochvu na těle svém neměl, 
 toho, jejž Enlil však na velkém místě jménem nazval, 
 za osud mu stanovil, aby stál před králem. 
 Ninmach kousky hlíny mrštila o zem vší silou. 
80 Velký pán Enki bohyni Ninmach řekl: 
 „Každému, jejž jsi stvořila, jsem určil osud, obživu dal. 
 Nyní chci pro tebe tvořit sám, pro tebe osudy zrozených určovat!“ 



 Enki tvořil podle hlavy její, těla, úst i vnitřností. 
 Bohyni Ninmach při tom řekl: 
85 „Z údu vztyčeného semeno do lůna ženy vstříknu, ta žena porodí.“ 
 (2 řádky poškozené) 

 Druhý (člověk) byl Umul. Jeho hlava nemocná byla, jeho oči nemocné byly, jeho … byl 
nemocný, jeho šíje nemocná byla, 

 jeho život byl konci blízko, plíce měl nemocné, srdce nemocné, vnitřnosti nemocné. 
90 Hlava mu na těle visela, chléb do úst nevložil, jeho páteř … 

 ramena jeho byla slabá, jeho nohy byly slabé, do pole vyjít nemohl. Takového člověka 
stvořil. 

 I praví Enki bohyni Ninmach: 
 „Člověku, jejž jsi stvořila, já určil jsem osud, dal jsem mu obživu. 
 Nyní ty člověku, jejž stvořil jsem já, osud urči, nechť pojídá chléb!“ 
95 Když Ninmach Umula spatřila, otočila se k němu, 
 k Umulovi přistoupila a otázky mu kladla. Mluvit však neuměl. 
 Chléb dala mu k nasycení, nemohl na něj dosáhnout, 
 nemohl si odpočinout, nemohl spát. 
 Když vstal, nesedl si více, nemohl ulehnout ani chléb jíst. 
100 Tu Ninmach Enkimu praví: 
 „Ten člověk, jejž jsi stvořil, živý ani mrtvý není, neunese nic!“ 
 Enki bohyni Ninmach odpověděl: 
 „Určil jsem přece život člověku, jenž ruku slabou měl, chléb jsem mu dal, 
 i osud toho, jenž stále mrkal, jsem určil, chléb mu dal, 
105 i osud toho, jenž nohu měl strnulou, jsem určil, chléb mu dal, 
 i osud toho, jenž moč neudržel, jsem určil, chléb mu dal, 
 i osud neplodné ženy jsem určil, chléb jí dal, 
 i osud toho, jenž neměl úd mužský ani pochvu, jsem určil, chléb mu dal!“ 
 (2 řádky zničeny) 
111 Ninmach Enkimu praví: 
 (11 řádků zničeno) 
123 „Nyní již nebudeš na nebi sídlit, na zemi bydlet. I kdybys chtěl, na zemi nevystoupíš! 
 Na zemi sídlit nebudeš! Můj dům byl postaven, slova tvá v něm však nebudou vyslyšena! 
125 Na zemi nebudeš žít! Mé město bylo postaveno, já však jsem plná hněvu! 
 Nyní je město mé zničeno, můj dům je zbořen, mé dítě je zajato! 
 O spánek jsem oloupena, Ekur jsem opustila. 
 Já sama z ruky tvé nikdy již neuniknu!“ 
 Enki bohyni Ninmach odpověděl: 
130 „Slovo, jež vyšlo z mých úst, kdo změnit může? 
 Bohyně Ninmach, dílo tvé nechť je spoutáno! 

 Poté, co Umul v lůně tvém …, jež nedokonalé bylo, mne nechala jsi přijmout, kdo mohl ti 
odporovat? 

 Člověk, který za tebou jde, tvar podle mne má. Ať modlí se! 



 Nechť ještě dnes úd můj mužský velebí a v rozum tvůj věří! 
135 Chrámové strážce 
 až na místa postavím, nechť slávu tvou rozhlásí! 
 Sestro má, nechť hrdinství tvé je velebeno, 
 písní se opěvá a písmem napíše! 
 Bozi všichni mají své příbytky, Umul ať nyní dům pro mne staví!“ 
140 Ninmach velkému pánu, Enkimu, nemohla odporovat. 
 Ó otče Enki, jak sladké je tebe chválit! 
 
  
  

 
 

Tato skladba vznikla pravděpodobně až ve starobabylónské době (18. stol. před n. l.) a patřila 
k nejoblíbenějším textům z rozsáhlého cyklu mýtů o úloze hlavního eridského boha při 
stvoření prvních lidí a uspořádání světa. Rekonstrukce tohoto textu využívá kromě původních 
sumerských opisů i několika fragmentů dvojjazyčné sumersko-babylónské verze z 
Aššurbanipalovy knihovny v Ninive. 

Báseň se po stručném úvodu o oddělení nebe a země vrací k dávné představě o době, kdy 
ještě nežili lidé a bozi sami museli pracovat. Po jejich hádce při hloubení kanálů v Charalu se 
svatá rodička Nammu snaží přimět svého syna Enkiho a svou dceru Ninmach k tomu, aby 
vytvořili z hlíny tvora, který by námahu bohů vzal na sebe. Při velké hostině rodiček a celého 
panteonu se však Enki s Ninmach opijí a pohádají. V důsledku toho pak stvoří šest 
nedokonalých bytostí neschopných práce. Také první lidé, vytvoření v střízlivém stavu, jsou 
nemocní. Enki jim přesto určuje úkoly. Dostane se však při tom znovu se sestrou do sporu o 
to, kdo je mocnější. Dává Ninmach vinu za špatný porod, ale hádka končí smírem. Lidé 
budou stavět chrámy a sloužit bohům, a budou mít napříště dokonalý tvar. Ninmach, která 
chtěla lidem sama původně určovat osudy, se podřizuje bratrově vůli. 

 
1 25 Obraz „bije se do stehen“ vyjadřuje v sumerské literatuře pohrdání. 
2 65 „Velký pán, drak země (Sumeru)“ byla přízviska boha Enkiho. 
3 75 Bezpohlavní bytost, které Enki určuje osud „stát před králem“, je zřejmě narážka na 
velký počet eunuchů v sídlech sumerských vládců. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ENLIL A NINLIL 
  
 Svazek nebe a země, město je to a my v něm sídlíme, 
 Nippur, město je to a my v něm sídlíme, 
 hradba s palmami, město – my sídlíme v něm. 
 Idsalla je jeho řekou čistou, 
5 Kargeštinna jeho přístavem, 
 Karasarra přístavem, kde lodi přistávají. 
 Studnice medová je zdrojem jeho sladké vody, 
 Inunbirra je jeho zářícím kanálem. 
 Když míru natáhnete, na bury dlouhé se jeho pole obdělaná měří. 
10 Enlil je mladíkem Nippuru, 
 Ninlil je tam dívkou mladou, 
 Nunbaršegunu je tam matkou. 
 Šla tehdy dívka k matce své, jež zrodila ji, 
 Ninlil k Nunbaršegunu šla: 
15 „V řece čisté se já, teď žena již, vykoupat chci, 
 já Ninlil na břeh kanálu Inunbirra chci vyjít! 
 Jasnozřivý pán, jenž všechno vidí, 
 hora velká, otec Enlil, až jasnýma očima spatří mě, 
 pastýř, jenž osudy určuje, bystrý, až mě uvidí, 
20 jistě mě obejme, jistě mě políbí! 
 Až srdcem svým nádherné tělo mé spatří, vezme si mne!“ 
 V čistém proudu se dívka, teď žena již, koupala, 
 Ninlil na břeh kanálu Inunbirra vyšla. 
 Jasnozřivý pán, jenž všechno vidí, 
25 hora veliká, otec Enlil očima jasnýma ji spatřil, 
 pastýř, jenž osudy určuje, bystrý, ji uviděl. 
 O lásce mluvil k ní, ona však zdráhá se. 
 Naléhal na ni, ona však brání se: 
 „Klín můj je příliš úzký, milovat neumí, 
30 mé rty jsou malé, nemohou líbat!“ 
 (4 řádky nesrozumitelné, částečné zničené, řádky 35–45 zcela zničené) 
46 Vládce s dívkou se nemiluje, zatím ji nelíbá, 
 otec Enlil s dívkou se nemiluje, zatím ji nelíbá. 
 Do člunu za ruku ji vede, 
 zatím ji nelíbal, nepomiloval. 
50 Vzal si ji teprve v člunu na řece. 
 Tam miloval se s ní, líbal ji. 
 Sémě Nannara, boha měsíce, do ní vložil. 
 (1 řádek zničen) 



 Enlil šel potom na chrámové nádvoří. 
55 Když po dvoře Kiur přecházel, 
 padesát velkých bohů 
 a bohů sedm, kteří o osudu rozhodují, 
 dalo Enlila zajmout: 
 „Enlil, ten násilník, z města musí ven, 
60 Nunammir, násilník, z města musí jít!“ 
 Enlil podle rozsudku, jaký mu řekli, 
 Nunammir podle rozsudku, jejž nad ním vynesli, 
 Enlil odešel. Však Ninlil šla za ním, 
 Nunammir šel, dívka šla za ním. 
65 Ke strážci velké podsvětní brány Enlil praví: 
 „Ty strážce brány, ty muži zámků, 
 ty strážce závor u zámku ze stříbra, 
 tvá paní Ninlil přijde! 
 Až bude se na mne ptát, 
70 kde jsem, jí neříkej!“ 
 Enlil volá na strážce brány: 
 „Strážce brány, muži zámků, 
 strážce závor od zámku ze stříbra, 
 tvá paní Ninlil sem určitě přijde. 
75 Nesmíš ji objímat, nesmíš ji líbat!“ 

Vyhnaný Enlil se snaží všemožně zabránit, aby jeho dívka vstoupila do podsvětí. Ninlil by 
překročením hraniční obětní řeky navždy ztratila potomka, kterého nosí pod srdcem. Enlil se 
proto domlouvá se strážcem brány, aby Ninlil poradil porodit pro podsvětí náhradní bohy. 

 Na Ninlil, zářící krasavici, 
 jíž Enlil srdce své dal, jasnýma očima pohlédl! 
 „Enlil, vládce všech zemí, 
 Enlil, vládce, tak rozkázal mi! 
80 Když tys nyní paní mou, ruka má smí tě hladit!“ 
 „Sémě mého vládce, semeno čisté pod srdcem mým vzklíčilo, 
 zárodek Nannara, boha měsíce, pod srdcem svým nosím! 
 Nechť potomek vzácný vládce mého vystoupí na nebe, 
 jiný můj vlastní syn nechť do podsvětí vejde. 
85 Ať jiný můj syn za vzácného potomka mého krále do podsvětí vstoupí!“ 
 (řádky 86–103 zničeny) 

Enlil se převlékne za strážce podsvětí a obtězká svou dívku, již těhotnou, dalším potomkem. 
Je jím Meslamtaea; ten bude určen k službě v podzemní říši, aby pravý syn obou božských 
milenců – bůh měsíce Nannar – mohl vystoupit na nebesa. 



 „Dobře, Enlil je pánem tvým, já však jsem tvou paní!“ 
105 „Jestliže jsi mou paní, ruka má pohladit tě smí!“ 
 „Sémě tvého vládce, semeno čisté pod srdcem mým vzklíčilo, 
 Nannara zárodek pod srdcem svým nosím! 
 jiný můj syn ať do podsvětí vejde, 
 Nechť vzácný potomek vládce mého na nebe vystoupí, 
110 ať jiný můj syn za vzácného potomka mého krále do podsvětí vstoupí!“ 
 Enlil jak strážce podsvětní brány se položil na zem, 
 objal ji, miloval se s ní. 
 Když Ninlil objal a miloval se s ní, 
 potomka jiného, Ninazu, vládci porodila. 
115 Enlil odešel, avšak Ninlil šla za ním, 
 Nunammir odešel, dívka šla za ním. 
 Ke strážci řeky podsvětí, obětní řeky, Enlil praví: 
 „Ty strážce podsvětní řeky obětní, 
 tvá paní Ninlil přijde! 
120 Až na mne se tě zeptá, 
 kde jsem, jí nepověz!“ 
 Ninlil ke strážci obětní řeky podsvětí přistoupila: 
 „Ty muži podsvětní řeky, obětní řeky, 
 tvůj vládce Enlil kam jenom šel?“ 
125 Enlil na strážce řeky podsvětí sám se jí zeptal: 
 „Enlil, všech zemí král, sám rozkaz mi dal …“ 
 (2 řádky zničeny) 
 „Enlil je pánem tvým, já však jsem tvou paní!“ 
130 „Jsi-li ty mou paní, ruka má ať smí tě pohladit!“ 
 „Sémě tvého vládce, semeno čisté pod srdcem mým vzklíčilo, 
 Nannara zárodek pod svým srdcem nosím! 
 Nechť potomek vzácný vládce mého na nebe vystoupí, 
 jiný syn můj ať do podsvětí vejde, 
135 nechť jiný můj syn za vzácného potomka mého krále do podsvětí vstoupí!“ 
 Enlil jak strážce podsvětní řeky obětí na zem se položil 
 objal ji, miloval se s ní. 
 Když Ninlil objal a miloval se s ní, 
 potomka … 
 (3 zbývající řádky nelze rekonstruovat) 

Před závěrečným hymnem na boha Enlila Ninlil porodila třetí a poslední „náhradu“ za svého 
syna, který by jinak navždy musel zůstat v podsvětí. 

 



 Ty jsi vrchním knězem, 
 Enlile, jsi knězem en, 
145 Nunammire, jsi představeným, 
 jsi pánem domů i pánem sýpek, 
 jsi vládcem, jenž dává zrnům i masu se šlachami růst, 
 jsi pánem nebe, vládcem nad hojností, králem země, 
 jsi králem země, vládcem hojnosti i pánem nebe! 
150 Poté, co Enlil vládcem, knězem en se stal, 
 výroky jeho nikdo již nezmění, 
 rozkazy jeho již odvolat nelze. 
 Tobě buď sláva, Ninlil, matko, 
 ó, tobě chvála, Enlile, otče! 
 
  
  

 
 

Tato skladba je příběhem o překročení tabu v božském panteonu. Enlil svede koupající se 
dívku na loďce v kanálu Inunbirra a je za svůj přečin vyhnán z chrámu Kiur v Nippuru. 
Cestou do podsvětí, kde má za trest sloužit, si všimne, že ho dívka Ninlil následuje a že je s 
ním těhotná. Enlil se dohodne se strážcem brány u podsvětní řeky. Ninlil musí porodit tři 
náhradní bohy pro službu v říši prachu a tmy. Enlil se v převlečení za strážce znovu s Ninlil 
miluje a ta porodí Meslamtaea, Ninazu a třetího, zatím neznámého „náhradníka“ pro podsvětí. 

Enlil a Ninlil i jejich pravý potomek Nannar jsou zachráněni a nově narozený syn může 
vystoupit na nebe jako bůh měsíce. 

Skladba se dochovala ve staré nippurské verzi (z 19. stol. před n. l.) a v pozdějších sumersko-
babylónských zpracováních z 1. tis. před n. l. Obsahuje 152 veršů, zatím plně 
nerekonstruovaných. Celý text bude možno sestavit až po publikaci fragmentů z Nippuru, 
uložených ve Filadelfském muzeu v Pensylvánii. U jednoho zlomku z Ninive se v závěru 
setkáváme se zajímavou písařskou poznámkou: 

„První tabulka z řady »Duranki je jejich město«. Nedokončeno, opsáno podle staré předlohy.“ 

Báseň tedy patřila do cyklu tabulek o bozích z kultovního centra Nippuru. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ENKI A ŘÁD SVĚTA 
  
 Mocný pán nebe a země, sám o sobě vznešený, 
 otec Enki, ten, jehož velký býk zplodil, velký tur zrodil. 
 Miláček Enlila, hory veliké, miláček svatého Ana. 
 Vládce, jenž strom mésu v Abzu zasadil, nad zeměmi všemi se zvedající. 
5 Mocný drak, jenž v Eridu stojí, 
 jehož stín pokrývá nebe i zemi, 
 sad stromů ovocných, který se na zemi rozprostírá, 
 Enki, hojnosti pán, vládce Anunnaků, 
 Nudimmud, v Ekuru mocný, síla nebe i země. 
10 (Enki), tvůj vznešený chrám zapustil v Abzu sloup nebe i země. 
 Enki když oči zvedá, nepřátelé zneklidní. 
 Tura zplodil, jelena zplodil, 
 ovci divokou zplodil, divokého býka zplodil, 
 … vyhloubil jámu uprostřed hor, 
15 na místě, kam nikdo nevstoupí. 
 Jak kořeny rákosu do nitra země hledíš. 
 Do chrámu jsi vstoupil, aby dokonalým stalo se jeho jméno, 
 abys rozkazy i úradky vynášet mohl, 
 svět jednou provždy uspořádat. 
20 Jsi vládcem paláce! 
 V míru a hojnosti jsi (jeho) základy položil, 
 oděl ses rouchem lněným, 
 k ozdobě své korunu sis nasadil, 
 šat tvůj je dokonalý. 
25 V krajině pravé ses zastavil! 
 Pole obdělaná jsi zavlažil. 
 Na rozkaz tvůj vrší se kopce a hromady obilí, 
 stáj s ohradou olej a mléko poskytuje, 
 pastýř v radostné písni sladkými slovy to chválí, 
30 pastýř dobytka, jenž stloukáním másla tráví své dny. 
 Pro večeře slavnostní ve svatyních bohů vše, co se patří, jsi připravil. 
 Tvé slovo mladíkovi dalo sílu. 
 Jak býček s rohy silnými teď na dvoře poskakuje. 
 Tvé slovo dívce do vlasů jako ozdobu vložili. 
35 Země svá města založená obdivuje. 



 (2 řádky fragmentární) 
 Páni, vládci, 
 aby svá srdce rozveselili, chválí tě. 
40 Enlil, hora veliká, spolu s tebou rozkazy udílí. 
 Enki, vládce hojnosti, vládce moudrosti, 
 pane, kterého miluje svatý An, ozdobo Eridu, 
 (ty), jenž rozkazy a úradky stanovíš, osud rozhodovat znáš! 
 Hlavu jsi obrátil a měsíc sváteční do svého paláce vstoupil. 
45 … jsi a (dny jeho) dosáhly svého počtu. 
 Tys nechal lidi v příbytcích přebývat, 
 (způsobils), že jak ovce jdou za svým pastýřem. 
 (2 řádky fragmentární) 
50 Zbraně jsi odvrátil od lidských domů, 
 v domovech (všem) jsi zabezpečil klid. 
 Otec Enki na dobré sémě dává pohledět. Ať sémě dobré vzejde! 1 
 Nudimmud ovci na berana pohledět dá. Ať vrhne jehňátko dobré! 
 Krávě na býka pohledět dává. Ať porodí telátko dobré! 
55 Koze na kozla pohledět dá. Ať vrhne kůzlátko dobré! 
 Až z pole pole dobré vyjít necháš, 
 nechť navrší kopce a hromady obilí! 
 (3 řádky fragmentární) 
61 Enki, pán Abzu, spravedlivě ve velikosti své takto sám sebe chválí: 
 „Otec můj, vládce nad nebem a zemí, 
 pro mne nebi i zemi zářivě vzejít dal. 
 Můj starší bratr Enlil, pán všech cizích krajů, 2 
65 všechny božské moci shromáždil, do ruky mi je vložil. 
 Z Ekuru, Enlilova chrámu, 
 jsem do Eridu, do svého Abzu vše nádherné přinesl. 
 Jsem dobré sémě zplozené divokým býkem, jsem prvorozený Ana, 
 jsem světlo veliké vycházející nad zemí, jsem mocný pán Sumeru, 
70 Jsem první mezi vládci, jsem otec všech cizích zemí. 
 Jsem velký bratr bohů, jsem ten, jenž nadbytek přináší 
 jsem strážce pečeti nebe i země, 
 jsem rozum i moudrost všech cizích krajů. 
 Spolu s vládcem Anem na trůnu rozsudek spravedlivý vynáším, 
75 s Enlilem, když na zemi jsem pohleděl, určuji osud, 
 osud na slunce východu určovat mi do ruky vložil. 
 Jsem ten, jehož bohyně Nintu něžně houpávala, 
 jsem ten, jehož Ninchursag nazvala dobrým jménem, 
 jsem ten, jenž před Anunnaky všemi kráčí, 
80 jsem prvorozený svatého Ana!“ 



 Když pán velikost svou vylíčil, 
 když veliký kníže sám sebe vychválil, 
 šli Anunnakové v modlitbách a prosbách k němu: 
 „Pane, tvá noha na všem dokonalém spočívá, 
85 ty víš, jak rozhodovat, velebený! Ó Enki, budiž ti sláva!“ 
 Podruhé v radosti veliké 
 Enki, pán Abzu, ve velikosti své spravedlivě sám sebe chválí: 
 „Já jsem pán, jehož slovo je správné a převyšuje všechno, 
 na mé slovo jsou budovány stáje a stavěny ohrady. 
90 Sotva (mé slovo) k nebi se přiblíží, padá z nebe déšť hojnosti, 
 sotva se k zemi přiblíží, s vodou množství kaprů připluje. 
 Na rozkaz můj vrší se hromady a kopce obilí. 
 Svůj dům, svatyni, na místě čistém jsem postavil, jménem dobrým nazval, 3 
 své Abzu, svatyni, jsem na místě nejpřednějším postavil, určil mu dobrý osud. 
95 Až k bažinám užovek můj dům stín svůj vrhá, 
 můj příbytek, jehož sumci s dlouhými vousy k rostlinám vyplouvají, 
 kapři se tam rákosím prodírají a ocasy vodu čeří, 
 ptáci z hnízd svých na mne štěbetají. 
 (8 řádků fragmentárních) 
107 Můj nákladní člun »Koruna, kozoroh Abzu« 4 
 radost mi přivezl v sobě. 
 V mé velké bažině, na místě vyvoleném, 
110 pro mne pluje rychle … 
 Kormidelníci v rytmu správném veslaře řídí, 
 zpívají písně sladké a skýtají řece radost. 
 Ningirsig, v zemi Magan vládce, 
 pro mne v ruce žezlo zlaté svírá. 
115 Pro mne, Enkiho, řídí můj člun »Koruna, kozoroh Abzu«. 
 Já, vládce, chci jít, 
 já, Enki, k zemi své chci jít, 
 Já Enki, vládce osudů … 
 (1 řádek fragmentární) 
120 Na zem svou radostně pohlédnu: 
 co má, dala mi, i ryby prostřela na stůl. 
 Na čisté místo … 
 na cedry, jež rostou tam, chci v úžasu hledět, 
 na Magan a Dilmun! 
125 Já jsem Enki, nechť na mne pohlédnou! 
 Dilmunu člun nechť dřevo nakládá, 
 Maganu loď nechť pro mne za obzor pluje! 
 Člun nákladní z Meluchy 



 nechť stříbro a zlato 
130 do Nippuru, k otci mému Enlilovi, vládci všech cizích krajů, dopraví! 
 Ty, kteří domy žádné nemají, žádná města nemají, 
 nomády Martu, jsem já, Enki, zvířenou stepní obdařil!“ 
 Ke knížeti velkému, jenž ze země své vyšel, 
 Anunnakové vznešeně mluví: 
135 „Pane, jenž velké božské moci, čisté božské moci ovládáš, 
 na velké božské moci, na všechny božské moci jsi nohu svou postavil, 
 nebe i zemi teď v šíři celé sis podmanil. 
 Tys v Eridu na čistém obřadním místě sluneční kotouč přijal, 
 Enki, pane nebe i země, tobě buď sláva!“ 
140 Pro knížete velkého, jenž ze země své vyšel, 
 pánové, vládci, všichni, 
 kdo zaklínání Eridu znají 
 a do jemných sumerských látek zahaleni jsou, 
 úřady zaříkávačů v Abzu vykonávají, 
145 teď na čistém obřadním místě k Enkimu otci nohy kladou, 
 pro svého boha příbytek knížecí čistí, 
 volají jeho jméno při zastavení, 
 čistí mocnou svatyni Abzu. 
 Ve vnitřku jejím dali mocnému cypřiši, rostlině čisté, vzejít. 
150 Čistý … a mocný pramene tok Enkimu přichystali, 
 v zálivu eridském přístav dobrý ozdobili, 
 sypali (písek) pro dobrý přístav, mohutný přístav »Kozoroha Abzu«. 
 Zakládají pro něho svatou část chrámu, 
 modlí se k němu … 
 (10 řádků fragmentárních) 
165 Kapři rákosím spěchají k němu, ocasy vodu čeří. 
 Stín velkého znaku, pro ochranu v Abzu postavený, 
 se nad zemským povrchem prostírá, lidé se ho bojí. 
 Chrám v hlubokých bažinách vystavěný se nad země cizí zvedá. 
 Pán, velký vládce Abzu, 
170 »Kozorohu Abzu« příkazy dává, 
 stromu mésu z Abzu dává nádherně (růst). 
 V Eridu, na svatém, nejdražším místě sluneční kotouč přijal. 
 Mocný dozorce země, Enlilův syn, 
 vzal do ruky čisté veslo, 
175 hrdina k Abzu hlavu svou zvedá. 
 (8 řádků fragmentárních, řádky 177–180 jsou zcela zničeny na všech fragmentech) 
 Nimgirsig, pán na nákladním člunu, 
185 pro pána v ruce žezlo svaté svírá. 



 Padesát bohů Lachamu z moře k němu vlídně mluví, 
 vyvolávači křičí jak rackové na moři. 
 Králi, jenž je teď pln odhodlání, otci Enkimu, jenž v zemi (hlavu svou zvedá), 
 knížeti velkému, jenž ze své země vyšel, 
190 všichni teď hojnost nebe i krajiny ukazují. 
 Enki určuje osud: 
 „Sumere, horo veliká, krajino nebe i země, 
 do hrůzyplné záře zahalená! Od východu k západu máš pro lid božské moci! 
 Tvé božské moci jsou mocné, nedosažitelné, 
195 tvá podstata je dokonalá, nikdo ji neobjasní. 

 Na pravou moudrost tvou, na místo, kde byli zrozeni bozi, jak na nebe (nikdo) rukou 
nedosáhne. 

 Když vladaře zplodíš, je zahalen do pravé záře, 
 když kněze zplodíš, má na hlavě nasazenu čelenku. 
 Tvůj pán, mocný pán, jenž s králem Anem na trůnu nebe sedí, 
200 tvůj panovník, veliká hora, otec Enlil, 
 otec všech cizích zemí, závorou jak stromy zelenými tě sevřel. 
 Anunnakové, velcí bozi, 
 v tvém středu v Kiuru (místa) již zaujali, 
 v tvém chrámu gigunu osázeném stromy nyní již hodují! 
205 Sumere, dome, nechť ohrady tvé jsou postaveny a krávy v nich jsou početné, 
 nechť ovčíny tvé jsou založeny a ovcí v nich je nepřeberně! 
 Tvá svatyně gigunu nechť k samému nebi sahá, 
 tvůj dobrý dům nechť ruku svou k nebi zvedne! 
 Anunnakové ve středu tvém nechť osudy rozhodují!“ 
210 Šel ke svatyni urské. 
 Enki, pán Abzu, jí určuje osud: 
 „Město, které máš, co je zapotřebí, očištěné, ve slávě stojící, 
 trůne nadbytku, který nad zemí se tyčíš, zelený jako hora, 
 lese cypřišů s mohutnými stíny, sám na sebe pyšný, 
215 tvé božské moci dokonalé nechť uspořádány jsou! 
 Velká hora Enlil v nebi i na zemi tvé vznešené jméno vyslovila. 
 Ty jsi město, jemuž Enki určil osud, 
 svatyně urská, šíji svou až k nebesům zvedneš!“ 
 Tehdy do Meluchy, do země cizí, šel. 
220 Enki, pán Abzu, osud jí určuje: 
 „Cizino černá, tvůj strom nechť je stromem velkým, tvůj les horským stromem mésu, 
 trůny z něho nechť stojí ve vladařském paláci! 
 Tvůj rákos nechť je rákosem velkým, rákosem hor. 
 Hrdina na místě bitevním nechť si zavěsí zbraň! 
225 Tvůj býk nechť je býkem velkým, býkem hor, 



 jeho křik bučením tura v horách. 
 Velké moci bohů nechť jsou tu vždy dokonalé! 
 Kohouti cizích krajů ať hřebínky z karneolu nosí! 
 Tvůj pták nechť je páv, 
230 křik jeho ať slyšet je v paláci královském! 
 Tvým kovem vzácným nechť je zlato, 
 mědí tvou s bronzem slitý cín! 
 Země, nechť všechno, co máš … 
 Tvůj lid nechť … 
235 Tvůj muž ať druhu svému pyšně jak býk vychází vstříc!“ 
 (2 řádky fragmentární) 
 Ostrov Dilmun ozářil, očistil, 
 bohyni Ninsikillu tam postavil. 
240 … ke vznešené svatyni dal. Nyní pojídá její ryby. 
 Palmám dal dobrá pole. Nyní pojídá jejich datle. 
 … Elam a Marchaši … 
 najednou všechno zhltají. 
 (Tam) vládce, jemuž Enlil propůjčil sílu, 
245 jejich domy zničil, jejich hradby zničil. 
 Kovy drahé, lazurit i obsah pokladnic 
 nechť Enlilovi, vládci cizích zemí, do Nippuru přinese! 
 Těm, kdo města nemají ani domy nemají, 
 nomádům Martu, daroval Enki skot i brav. 
250 Když od místa toho pohled svůj odvrátil, 
 když otec Enki na Eufrat popatřil, 
 vystoupil Eufrat proti němu bojovně jako trkavý býk. 
 Zvedá svůj mužský úd, semeno stříká. 
 (Enki) naplnil Eufrat trvale tekoucí vodou. 
255 Nyní je kravkou, jež telátka svá starostlivě volá … 
 Tigris jak trkavý býk také se přidal na jeho stranu. 
 (Enki) mu úd mužský zdvihl, přinesl svatební dar. 
 Tigris jak mocný tur v srdci se nad tím radoval … 
 Přinesl vodu, jež stále teče, své víno učinil sladkým, 
260 přinesl obilí, klasy mnoha zrn, lidé je pojídají. 
 Naplnil Ekur, Enlilův dům, všemi statky. 
 Enlil měl z Enkiho radost, Nippur byl radosti pln. 
 Pán na znamení vlády si čelenku upevnil, 
 pro své kralování nasadil čapku. 
265 Po levici své se země dotkl, 
 ze země mu vytryskla hojnost. 
 Po pravici žezlo položil, 



 Eufrat s Tigridem spolu je pozřely. 
 Na slovo jeho … 
270 nadbytek jak olej z paláce prýští. 
 Pán osudu, Enki, král Abzu, 
 Enbilula za dozorce řek 
 Enki tam dosadil. 
 K bažině promluvil a dal jí vousaté ryby, 
275 promluvil k rákosišti a dal mu červené palice a zelené stvoly. 
 (2 řádky chybí, řádek 278 nesrozumitelný) 
 Z jeho sítě žádná ryba neunikne, 
280 z jeho pasti neunikne žádné (zvíře), 
 z jeho oka neulétne žádný pták. 
 (1 řádek nesrozumitelný) 
 Nannara, jenž ryby miluje, 
 Enki tam dosadil. 
285 Pán založil chrám, a je to svatyně čistá, vnitřek má nádherný, 
 v moři chrám založil, a je to svatyně čistá, vnitřek má nádherný, 
 svatyně, jejíž vnitřek je (jak) zkroucená nit, věc, kterou nezná nikdo, 
 svatyně, jejíž místo je určeno podle postavení hvězdy iku, 
 svatyně čistá, jejíž místo nahoře v souhvězdí Vozu stojí. 
 (1 řádek fragmentární) 
291 Anunnakové, bozi velcí, nevystupují (tam) proti němu. 
 … pokládá, palác se raduje. 
 Anunnakové v modlitbách a prosbách tam přistupují. 
 Enkimu ve svatyni Abzu postavili velký trůn. 
 (2 řádky fragmentární) 
297 Naplnil Ekur, Enlilův dům, věcmi všemi, 
 s Enkim se Enlil raduje, Nippur je radosti pln. 
 (3 řádky fragmentární) 
302 Velkou záplavu oceánu, 
 povodeň strašnou, povodeň z moře, 
 jež s hukotem stoupá … 
305 Paní ze Sirary, matku Nanše, 
 v moři i pro zem v šíři její 
 Enki tam dosadil. 
 Vítr a vody nebes povolal. 
 Jak oblakům, jež po obloze plují, dal jim přiblížit se, 
310 až k základům nebe dal jim proniknout. 
 Z pahorků pole udělal. 
 Toho, jenž na bouři velké jede a bleskem útočí, 
 stavidlo čisté, jež vnitřek oblaků uzavírá, 



 Anova syna, strážce nad vodami nebe i země, 
315 Iškura dobrého, Anova syna, 
 tam Enki dosadil. 
 Pluh připravil, jho i spřežení, 
 veliký kníže Enki býkům rohatým v řadě dal jít. 
 Promluvil k svaté brázdě 
320 a pole obilí dobrému vzejít dalo. 
 Pána, jenž čelenku si nasadil, ozdobu vysoké stepi, 
 rolníka Enlilova s nástroji všemi, 
 Enkimdua, pána příkopů a kanálů, 
 Enki tam dosadil. 
325 Pán pole dobré povolal, stébla mu dal, 
 Enki mu poskytl cizrnu, čočku a svazky … 5 
 Nasypal obilí šelibar, klasy s množstvím zrn, obilí innu navršil na hromadu. 
 Enki hromady, kopce obilí rozmnožil, 
 díky Enkimu země hojnost svou šíří. 
330 Tu, jejíž hlava i tělo jsou barevné a oči medové, 
 paní nebe, jež plodnost umožňuje, sílu země, život černohlavců, 
 Ašnanu, dobrý chléb, chléb veškeré země, 
 tam Enki dosadil. 
 Kníže velký břit motyky připevnil pevně šlachou, kadlub na cihly připravil. 

335 Do půdy mateřské se motyka zarývá bez odporu, jako když proniká úd mužský potřený 
olejem vzácným. 

 Motyky zubům ostrým – ona je hadem hltajícím těla – neodolá nic. 6 
 Kadlub, jejž položil, přichystal … 
 Kullu, muže veškerých cihel země, 
 tam Enki dosadil. 
340 Přiložil šňůru měrnou, základy vytyčil pevně, 
 vedle shromáždění rady založil dům, stanovil očistné obřady. 
 Kníže veliký základy v zemi vyhloubit dal, do půdy cihly vložil. 
 Základ do země zapuštěný bude věčný, 
 dobrý dům, který postavil, nebude odnesen. 
345 Oblouk, jejž sestrojil, jak duha k samému středu nebe dosahuje. 
 Mušdannu, velkého stavitele Enlilova, 
 tam Enki dosadil. 
 Vysoké stepi dal korunu královskou nosit, 
 vysoké stepi vous z lazuritu připevnil, čelenku z lazuritu nasadil. 
350 Zemi dobrou bohatě obdařil trávou bujnou i bylinami. 
 Zvířenu vysoké stepi učinil početnou, jak je zapotřebí, 
 rozmnožil divoké ovce i ovce z pastvin, obskočit je nechal. 
 Hrdinu, korunu vysoké stepi a vládce stepi, 



 velkého stepního lva, siláka, Enlilovu mocnou ruku, 
355 Sumugana, pána kopců, 
 tam Enki dosadil. 
 Vystavěl ohrady a očistil je, 
 ovčíny založil a dal jim nejlepší smetanu i tuk. 
 Místo, kde bozi chléb svůj jedí, nádherným učinil, 
360 step, jež je pro trávu a byliny stvořena, obdařil nadbytkem. 
 Krále, spravedlivého živitele svatyně Eanna, přítele Anova, 
 milovaného zetě mladistvého Su'ena, svatého manžela Inanny, 
 paní nebe a vládkyně nad velkými silami bohů, 
 jež v ulicích kullabských k množení příležitost dává, 
365 Dumuziho, draka nebe, přítele Anova, 
 Enki tam dosadil. 
 Ekur Enlilův naplnil statky všemi. 
 Enlil se nad Enkim radoval, Nippur byl nádhery plný. 
 Zdi nasypal a hranice vytyčil, 
370 Enki Anunnakům 
 založil města na povrchu země, 
 pole a louky jim založil. 
 Hrdinu, býčka, jenž z lesů cypřišových vychází a řve jak lev, 
 mladíka Utua, jenž jako býk stojí pevně a je plný boje, 
375 otce velkého města na obzoru, velkého posla boha Ana, 
 soudce vykonávajícího úradky bohů, 
 který vous z lazuritu nosí, z obzoru nebe čistého stoupá, 
 Utua, jehož Ningala zrodila, 
 v jednotě nebe i země Enki tam dosadil. 
380 Tkal nádhernou látku mug, osnovu na stavu stanovil správně, 
 Enki sám dobře udělal, co jinak je úkolem žen. 
 Lidé nyní podle něho šaty si šijí. 
 Korunu paláce a ozdobu krále, 
 Uttu, ženu dobrou, již všichni obdivují, 
385 Enki tam dosadil. 
 Tehdy ona ani úlohu nejmenší, 
 žena nebeská a dívka, ani úlohu nejmenší nedostala. 
 Inanna k otci svému Enkimu 
 do domu vešla, plakala. Pravila mu: 
390 „Anunnaky, bohy velké, kteří osudy rozhodují, 
 Enlil ti do ruky štědře vložil. 
 Co mohu já, žena, sama k tomu říci? 
 Kde mám úlohu já, svatá Inanna? 
 Aruru, Enlilova sestra, 



395 Nintu, paní, jež rodí, 
 vzaly si čistou porodní cihlu za znamení kněžství, 
 nůž na šňůru pupeční a léčivý pórek dostaly. 
 Vzaly si nádoby zdobené lazuritem, 
 svaté a čisté hrnce si odnesly. 
400 Jsou v zemi bábami porodními. 
 I král, i kníže, kterého přivedou na svět, v rukou jim leží! 
 Má vznešená sestra, svatá Nininsina, 
 náhrdelník z drahokamů si vzala, je kněžkou nebe. 
 Po nebi chodí a slovem svým prostory jeho naplňuje. 
405 Má vznešená sestra, svatá Ninmuga, 
 dostala jehlu zlatou a náprstek stříbrný, 
 i kamínek obsidiánu, který přetne všechno. 
 Je švadlenou země. 
 Králi právě zrozenému korunu pravou nasadit, 
410 knížeti právě zrozenému čapku dát na hlavu je v jejích rukou. 
 Má vznešená sestra, Nisaba svatá, 
 si vzala měřítko z rákosu, 
 šňůrku z lazuritu si kolem paže ovinula. 
 Všechny velké moci bohů nyní svolává, 
415 zdi sype a hranice vytyčuje, je písařkou země. 
 Bohům dát pokrm a nápoj je v jejích rukou. 7 
 Nanše, vznešená paní, má svaté … u nohou. 
 Je tou, která na výnosy moří dohlíží, 
 ryby, dobré a sladké plody (vod), 
420 otci svému Enlilovi v Nippuru rukama podává. 
 Oč se já žena mám sama přičinit? 
 Kde jsou mé úlohy, úlohy Inanny svaté?“ 
 Enki dceři své, Inanně svaté, odpověděl: 
 „Co vše ti dal! 
425 Dívko Inanno, co všechno ti dal! Co přidat ti ještě máme? 
 Paní, co všechno ti dal! Co přidat ti ještě máme? 
 Křičíš, ze (nemáš nic)? 
 (Enlil) žezlem tě ozdobil, 
 tělo své jsi zahalila do šatů. 
430 Slovo, jež chlapec malý pronesl, jsi prosadila. 
 Vzala sis palcát i žezlo i pastýřskou hůl. 
 Dívko Inanno, co všechno ti dal! Co přidat ti ještě máme? 
 V bitvě a boji i slovo smrti či života vyslovit můžeš! 
 Když vrána nejsi, proč uprostřed srážky slova zlá křičíš? 
435 Proč trháš soukanou nit? 



 Inanno dívko, ty přec přízi zcuchanou rozmotat můžeš! 
 Šaty oblékáš a roucha zavinuješ, 
 látky předeš, s člunkem zacházet umíš, 
 rukama svýma svedeš i obarvit nit! 
440 Inanno, tys slova kupila, jak sype se prach, slova trousila, jak zrno se seje! 
 Inanno, proč ničíš, co zničeno být nesmí, proč obnovuješ, co být nemá? 
 Z bubínku nářku jsi závoj smuteční odstranila, 
 dívko Inanno, nástroje hudební vrátilas do domů zpět! 
 Oči tvé se neunaví nikdy, když hledíš na obdivovatele své. 
445 Však jak (svět se řídí), dívko Inanno, neznáš! 
 Tehdy stouply vody a země své někdejší místo zaujala, 
 záplava Enlila stoupla a země se vrátila na někdejší místo. 
 (19 řádků fragmentárních) 
467 Otče Enki, tobě budiž sláva! 

 
Rozsáhlá skladba o bohu Enkim, který rozděluje úlohy bohům v panteonu, je sumerským 
pokusem objasnit pomocí mytických obrazů funkce měst (Eridu, Ur), řek (Eufrat, Tigris) a 
moří (sladkovodní oceán Abzu, slané moře). Báseň také upravuje vztah Sumeru k cizím 
zemím (Magan, Melucha, Dilmun) a k nevzdělaným nomádům Martu. Krajina mezi Eufratem 
a Tigridem je povýšena nad ostatní, město Eridu vévodí ostatním městům, snad proto, že 
právě zde „sestoupilo království z nebe“, jak uvádí v prvních řádcích seznam sumerských 
králů. 
Enki, sídlící v tajemné říši Abzu, jmenuje ostatní božstva strážci civilizačních prvků, znalostí 
řemesel a zemědělské výroby. Inanna byla při rozdílení funkcí opomenuta a stěžuje si otci. 
Ten jí dokazuje, že i tak má již velkou moc a nepotřebuje být ještě silnější. 
„Enki a řád světa“ je barvitým líčením stavu předpotopního světa, kdy se přiřčením úloh 
bohům země „vrátila na staré místo“. Text skladby patřil jistě k celému cyklu mýtů o Inannině 
snaze uchvátit me, „božské moci“, a převýšit ostatní. 
1 52–57 Podobně jako ve skladbách „Enki a Ninmach“ a „Enki a Ninchursag“ je zde Enki 
bohem plodnosti, zúrodňuje sumerskou zemi a přináší jí hojnost skotu, bravu i obilí. 
2 64–67 Nejasná narážka na přenesení božských mocí z Enlilova chrámu Ekur v Nippuru do 
Eridu. Skladbu o božských mocích me v Nippuru se v sumerských literárních textech zatím 
nepodařilo objevit. V přenosu me z Nippuru do Eridu a později i do Uruku („Inanna a Enki“) 
se odráží boj o moc mezi prvními městskými státy na úsvitu sumerských dějin. 
3 93–98 Aluviální krajinu jižní Mezopotámie tvořila suchá step, náplavy řek a kanálů a také 
rozsáhlé bažiny. V těchto bažinách jižního Iráku dodnes žijí rybáři a zemědělci v rákosových 
chýších. Mytický obraz Enkiho svatyně uprostřed vod s rákosy, rybami a ptáky ukazuje, že 
tato oblast byla osídlena již ve 4. tisíciletí př. n. l. 
4 107 „Kozoroh Abzu“: na člunu Enkiho byla pravděpodobně zvířecí postava na emblému 
chránícím loď. 
5 326 Cizrna, jedlé semeno cizrníku obecného (z druhu Cicer), rostliny příbuzné vikvi. 
Pěstuje se dodnes v jihovýchodní Evropě, ve Španělsku a na Blízkém východě. 
6 336 Vložená věta o hadu se vztahuje k reliéfní výzdobě motyk sloužících ke kopání hlíny 
při stavbách chrámů. 
7 416 Nisaba jakožto písařka předpisovala na tabulky naturální odvody chrámům a z těch se 
opatřovala „obživa bohů“. 
 



INANNA A ENKI 
  

I. tabulka 
  

NINIVSKÁ VERZE 
  
I/ (Nesrozumitelný řádek) 
2 Šuguru, čapku do stepi, si na hlavu nasadila, 1 
 když k pastýři, k ovčínu vyšla, 
 předklonila se, její klín byl obdivuhodný, 
5 správně se předklonila, její klín byl hoden obdivu. 
 Plna radosti nad klínem svým něžně mluvila k sobě, 
 plna radosti nad klínem svým něžně (se chválila). 
 Stále se dívala na sebe, 
 na klín (svůj ženský) hleděla stále, 
10 stále se na sebe dívala: 
 „Až já … pána obšťastním, 
 až rozzářím ho … 
 až učiním ho krásným … 
 až učiním ho nádherným … 
15 až učiním ho mladým … 
 až učiním ho dokonalým … 
 až učiním ho bujným … 
 až učiním ho bohatě … 
 až učiním ho třpytivým … 
20 až … nechám ho vrátit se zpět, 
 až učiním ho zářícím, 
 až mu dám zazářit, 
 až na cestu do Abzu, do města Eridu vydám se, 
 až já na cestu do Abzu, do města Eridu vydám se, 
25 chci jemu, Abzu i Eridu slova lichotivá říkat, 
 chci Enkimu, Abzu i Eridu říkat lichotivá slova.“ 
 (K Enkimu do Eridu Inanna) vyšla. 

Asi 35 řádků chybí, konec mezery je možno doplnit podle jiné fragmentární verze, z Nippuru. 

 
NIPPURSKÁ VERZE 
  
 (1 řádek nesrozumitelný) 
2 „Já, paní nebe … 



 k Enkimu chci se modlit! 
 V domě dobrých věcí on moci (bohů) drží, 
5 městu mému je nikdy nevydá.“ 
 Tehdy Inanna dívka 
 do Enkiho Abzu v Eridu 
 kroky své sama namířila. 
 Tehdy také ten, jenž moudrý je a moci bohů v nebi i na zemi zná, 
10 jenž ze sídla svého vůli bohů zná dobře, 
 jenž také o Inanně – ač od chrámu eridského na míli ještě vzdálena nebyla – 
 věděl vše – Enki, vládce Abzu … 

 
NINIVSKÁ VERZE 
  
II/ … k poslu svému Isimudovi promluvil, 
 příkaz mu dává: 
 „Pojď sem, chci příkaz ti dát, můj příkaz splnit musíš! 
 Chci slovo ti povědět, musíš je vyslechnout! 
5 Dívka do Abzu v Eridu vstoupí, 
 Inanna do Abzu v Eridu vstoupí. 
 Až dívka do Abzu v Eridu vstoupí, 
 až Inanna do Abzu v Eridu vstoupí, 
 nechť pojídá koláčky medové, 
10 studenou vodu, jež srdce osvěžuje, nalít jí dej! 
 Před lvy (u brány) dej piva jí napít! 2a 
 Jak s družkou přátelsky jednat s ní budeš, 
 u stolu čistého, u stolu boha Ana 
 Inannu svatou pozdravíš!“ 
15 Když k němu mluví, 
 naslouchá posel Isimud řeči svého krále. 
 Nechává dívku do Abzu v Eridu vstoupit, 
 nechává Inannu do Abzu v Eridu vstoupit. 
 Když dívka do Abzu v Eridu vstoupila, 
20 když Inanna do Abzu v Eridu vstoupila, 
 medové koláčky jedla. 
 Studenou vodu, jež osvěžuje srdce, jí nalili, 
 před lvy (u brány) dali jí piva napít. 2b 
 Jak s družkou přátelsky s ní jednal, 
25 u stolu čistého, u stolu Anova 
 pozdravil Inannu svatou. 
 Enki a Inanna … 
 pijí pivo v Abzu, chutnají sladké víno, 



 poháry bronzové plní až přes okraj, 
30 o poháry bronzové bohyně Uraš se přou. 
 (zbytek kolumny zničen) 
 
III/ „Inanně svaté, dceři své, chci je dát …!“ 
 Hrdinství, sílu, nečestnost, čestnost, ničení měst, zvuk nářků, srdce radost 
 vzala si Inanna svatá. 
 „Ve jménu síly své, jménem Abzu svého 
5 Inanně svaté, dceři své, chci je dát …!“ 
 Znalost lži, zemi nepřátelskou, mír, cestování, sídlo stálé 
 vzala si Inanna svatá. 
 „Ve jménu síly své, jménem Abzu svého 
 Inanně svaté, dceři své, chci je dát …!“ 

10 Truhlářství, měditepectví, písařství, kovářství, sedlářství, valchářství, stavitelství, 
košíkářství 

 vzala si Inanna svatá. 
 „Ve jménu síly své, jménem Abzu svého 
 Inanně svaté, dceři své, chci je dát …!“ 
 Rozum, vědění, obřady očistné, dům pastýřský, uhlířství, ovčín, úctu, napětí, mlčení 
15 vzala si Inanna svatá. 
 „Ve jménu síly své, jménem Abzu svého 
 Inanně svaté, dceři své, chci je dát …!“ 
 …, zapalování a zhášení ohně, práci těžkou, … shromažďování rodiny … 
 vzala si Inanna svatá. 
20 „Ve jménu síly své, jménem Abzu svého 
 Inanně svaté, dceři své, chci je dát …!“ 
 Hádku, vítězný pokřik, udílení rad, rozvahu, souzení, rozhodování 
 vzala si Inanna svatá. 
 „Ve jménu síly své, jménem Abzu svého 
25 Inanně svaté, dceři své, chci je dát …!“ 
 (2 řádky fragmentární, asi 40 zbylých řádků na konci kolumny chybí) 
 

IV/ Na počátku kolumny chybí asi 38 řádků. V dochovaných 36 řádcích Inanna znovu 
vypočítává, co jí dal Enki v Abzu. 

 
V/ Enki poslu Isimudovi praví: 
 „Posle můj Isimude, mé sladké jméno nebe!“ 
 „Králi můj Enki! Zde stojím! Řekni, co přeješ si?“ 
 „Jestliže ještě do Kullabu v Uruku nevyšla, 
5 jestliže ještě k místu, kde Utu …, nevyšla, 
 zkusit chci, zda bych je nedostal zpět.“ 
 „Inanna svatá však moci bohů již shromáždila, vstoupila do člunu nebeského, 



 nebeský člun od břehu odrazila!“ 
 Když tomu, kdo pivo pil, tomu, kdo pivo pil, do hlavy stouplo, 
10 když otci Enkimu, který je pil, pivo do hlavy stouplo, 
 velký pán Enki se zamyslil, 
 pán k Abzu se zahleděl, 
 král Enki se v Eridu zamyslil. 
 Enki poslu svému Isimudovi praví: 
15 „Posle můj Isimude, mé sladké jméno nebe!“ 
 „Králi můj Enki! Zde stojím! Řekni, co přeješ si?“ 

 „Vysoké kněžství, kněžek úřad, božství, vznešená pravá koruna vladařů, královský trůn – 
kde jsou?“ 3 

 „Můj král je dal své dceři!“ 
 „Vznešené žezlo, hůlka a kroužek, vznešený šat, pastýřství, království – kde jsou?“ 4 
20 „Můj král je dal své dceři!“ 

 „Úřad služebné kněžky, vysoké kněžky, zaříkávače, kněze ze svatyně gigunu, pomazaného 
– kde jsou?“ 5 

 „Můj král je dal své dceři!“ 
 „Stálost, okovy, motyka, sestup do podsvětí, odchod z podsvětí, herectví – kde jsou? 
 „Můj král je dal své dceři!“ 
25 „Dýka a kyj, chlapci k milování, roucho černé, barevný šat, účes, … – kde jsou?“ 
 „Můj král dal je své dceři!“ 
 (1 řádek fragmentární) 
 „Můj král je dal své dceři!“ 
 „Odznak, záplava, soulož, líbání, prostituce, přebíhání sem a tam – kde jsou?“ 
30 „Můj král je dal své dceři!“ 
 „Volání hlasité, pomluva, lichotky, …, děvka chrámová, veřejný dům – kde jsou?“ 
 „Můj král je dal své dceři!“ 
 „Nenarozený plod, …, kněžka nebe, nástroj zvučný, hudba, stáří – kde jsou?“ 
 „Můj král je dal své dceři!“ 
 
VI/ (1 řádek fragmentární) 
 Dům Enkiho slovo žádné nezanedbá. 
 Rada hlasitá (byla) udělena, (Enki) věci velké si uvědomil. 
 „U závory na bráně domu kvákala žába,“ řekli mu. 6 
5 Tam určil jí (kdysi) místo. 
 Enki vzal žábu za pravou nohu, 
 do svého čistého … dal jí vstoupit. 
 Po kyji z dubu, ze svého zimostrázu, natáhl ruku. 
 (Zabil ji), tělo její dal ptákům v nebesích, 
10 (zabil ji, tělo její) dal rybám v mořích. 
 (11 řádků fragmentárních) 



 
II. tabulka 
  
I/ Kníže poslu svému Isimudovi praví, 
 Enki slovo k »sladkému jménu nebe« obrací: 
 „Posle můj Isimude, mé sladké jméno nebe!“ 
 „Králi můj Enki! Zde stojím! Řekni, co přeješ si?“ 
5 „Kam až se dostal nebeský člun?“ 
 „Teď právě dosáhl … přístavu.“ 
 „Jdi! Démoni enkumové nechť vezmou jí nebeský člun!“ 
 Isimud vezír mluví k Inanně svaté: 
 „Má paní, otec tvůj Enki mne poslal za tebou, 
10 Inanno, tvůj otec mne poslal za tebou! 
 Co otec tvůj pravil, je mocné, 
 co Enki uložil, je mocné, 
 jeho slova velká změnit nelze!“ 
 Inanna svatá mu na to odpovídá: 
15 „Můj otec co řekl ti, co že ti uložil, 
 proč jeho slova velká změnit nelze?“ 
 „Můj král mi řekl, 
 Enki mi uložil: 
 Inanna ať si do Uruku jde, ty však člun nebeský pro mne zpět do Eridu vezmi!“ 
20 Inanna svatá praví poslu Isimudovi: 
 „Proč otec můj slovo své ke mně změnil, 
 proč slovo své, jež mi řekl, změnil, 
 proč svá velká slova převrátil? 
 Můj otec říkal mi lži, lhal mi, 
25 lživě jméno své síly, jméno Abzu svého vyslovil! 
 Proradně za mnou tebe co posla vyslal!“ 
 Ještě než tato slova z úst jí vyšla, 
 chopili se enkumové nebeského člunu. 
 Inanna svatá rádkyni své Ninšubuře praví: 
30 „Pojď ke mně, má pravá rádkyně ze svatyně Eanny, 
 má rádkyně dobrých slov, 
 můj posle slova neměnného! 
 Voda se nedotkla ruky tvé, voda se nedotkla nohy tvé!“ 7 
 Poté, co Inanna s darovanými silami bohů a s nebeským člunem uprchla, 
35 praví kníže podruhé vezíru svému Isimudovi, 
 obrací Enki slovo své k »sladkému jménu nebe«: 
 „Posle můj Isimude, mé sladké jméno nebe!“ 
 „Králi můj Enki! Zde stojím! Řekni, co přeješ si?“ 



 „Kam se až dostal nebeský člun?“ 
40 „(Přístavu) svatého dosáhl.“ 
 „Jdi! Všech padesát obrů z Eridu nechť nebeský člun jí vezme!“ 
 Isimud posel praví Inanně svaté … 

Rozhovor Enkiho s Isimudem, Isimuda s Inannou a Inanny s Ninšuburou se v textu opakují 
celkem šestkrát. Enki vysílá za nebeským člunem Isimuda s dalšími pomocníky: s padesáti 
bohy Lachama z Enguru, s velkými rybami moře, se stráží v Abzu a s démony od kanálu 
Iturungal. Inanně se však vždy podaří uniknout. Nakonec se dostává až do svého sídelního 
města Uruku. 

IV/ Člun nebeský dosáhl Uruku, jejího sídla. 
 „Ninšuburo … 
 člun rukou svou a nohou svou (dobře řiď), 
15 posedmé rychlostí (uniknout) 
 (rychle) se rozhodni …! 
 Velká knížecí dcero, Ninšuburo svatá!“ 
 Inanna svatá … nebeský člun, 
 Inanna svatá ho dokonale (vedla). 
20 Rádkyně její Ninšubura 
 mluví ke svaté Inanně: 
 „Má paní, dnes přivedla jsi člun k bráně radosti, ke Kullabu uruckému 
 Nyní hojnost všeho v našem městě bude, 
 nyní v našem městě bude nadbytek! 
25 Na našich kanálech čluny nákladní budou (plout)!“ 
 Inanna svatá jí na to praví: 
 „Dnes přivedla jsem člun k bráně radosti, 
 ke Kullabu uruckému! 
 V ulicích ať vznešeně ho táhnou, 
30 do ulic proto ať všichni se postaví! 
 (2 řádky fragmentární) 
 Starcům města chci rozvahu dát, 
 stařenám chci dát dobrou radu, 
35 dětem chci darovat radost srdcí! 
 (8 řádků fragmentárních) 
 (Uruk) nechť modlitby veliké pronáší, 
45 Král nechť porazí býky a zařízne hojně ovcí, 
 ať z nádob pivo vylévá! 
 Ať zaznít dá bubnům i bubínkům, 
 buben tigi ať naladí správně! 
 Nechť všechny země cizí mou nádheru opěvují, 
50 lid můj nechť slávu mou velebí!“ 



 Když nebeský člun k bráně radosti, ke Kullabu uruckému přivedla, 
 v ulicích vznešeně dala ho táhnout. 
 Dosáhla domu, čistého místa, tam (určila) jeho místo, 
 u studny čisté, své hlavní studny dala … 
55 Inanna dala moci božské, jež jí daroval, i nebeský člun 
 k bráně svatyně Gipar (přinést), 
 u brány Enunna (vyložit). 
 (1 řádek fragmentární) 
 Kníže poslu svému Isimudovi praví, 
60 Enki slovo k »sladkému jménu nebe« obrací: 
 „Posle můj Isimude, mé sladké jméno nebe!“ 
 „Králi můj Enki! Zde stojím! Řekni, co přeješ si?“ 
 „Kam až se dostal nebeský člun?“ 
 „Dosáhl bílého přístavu (v Uruku).“ 
65 „Jdi! Stojí v údivu … 
 stojí v údivu nad člunem nebeským? 
 Inanna svatá … 
 stojí v údivu (nad člunem nebeským)?“ 
 (zbytek kolumny nelze zatím doplnit) 
 

VI/ 
Při vykládání nebeského člunu jsou znovu vyjmenovány všechny božské moci, které 
Inanna přivezla do Uruku. Oproti fragmentárnímu seznamu ve třetím sloupci první 
tabulky jsou zde uvedeny ještě další. 

 
20 „Položení na zem, bujnost ženství jsi přivezla, 
 to, co zdokonaluje moci bohů, jsi přivezla. 
 (2 řádky fragmentární) 
 Svatý buben tigi, svatý buben lilis, buben …, bubínek meze a bubínek ala jsi přivezla. 

Řádky 25–30 vypočítávají pět božských mocí vládce nebe Ana. 

31 Vznešený …, kolik ho je, slad, z něhož pivo vaří, jsi přivezla … 
 (řádky 32–39 zničeny) 
40 Žena to místo, kde nádhera … 8 
 »Domem, do podsvětí vchod postaven« pojmenovala. 
 (Tam), kde příručí obchodní »padesát šekelů« řekl, 
 jak ten, jenž (šidí), špatně mu odváží. 
 To místo »střepy a úlomky« pojmenovala. 
45 Místo, kde člun v přístavu plul (sem a tam), 
 »Vnitřkem je … plný« pojmenovala. 
 Místo, kde člun v přístavu přirazil, 
 »Přístavem bílým« pojmenovala. 



 Místo, kde (náklad) byl vyložen, 
50 »Přístavem lazuritu« pojmenovala. 
 Enki pravil Inanně svaté: 
 „Ve jménu síly své, jménem Abzu svého 
 ženě v mém Abzu chci … dát!“ 
 „Proč nyní takto ke mně sem vstoupil? 
55 Proč moci bohů rukou mi bere?“ 
 (9 řádků nesrozumitelných) 
65 „U brány své v Giparu ať v radosti tráví své dny! 
 Tví lidé města, děti Uruku nechť v … žijí!“ 
 „Tobě však, (Enki), tvému Eridu znovu je dá, (moci bohů) na jejich místo vrátí!“ 9 
 
  
  

 
 

Tato skladba, dochovaná jen ve dvou fragmentálních opisech, rozvíjí téma známé i z jiných 
mýtů o Inanně. Ctižádostivá a krásná bohyně se snaží rozšířit svou moc na úkor ostatních, 
dokonce i na úkor svého otce. Využívá ženského půvabu, opije v Eridu Enkiho a v době, kdy 
bůh moudrosti teprve procitá z opojení, odjíždí v nebeském člunu s božskými mocemi me do 
svého města Uruku. Enki věnoval v opilosti své dceři božské moci, které mu byly při vzniku 
světa svěřeny a které měl střežit. Snaží se proto za pomoci Isimuda a démonů získat nebeský 
člun zpět, ale marně. Je pak svědkem kultovních slavností v Uruku. 

Mýtus se zřejmě snažil vysvětlit kultovní a politický vzestup Uruku. Obsahově mu předchází 
báseň „Enki a řád světa“. 

Překlad sumerského slova me, „božská síla, moc“, je jenom přibližný. Seznam me, 
vyskytující se na několika místech naší básně, je neuspořádaný a zdá se, že i nahodile 
vytvořený. Přesto z něho vyplývá důležitý poznatek: Sumerové chápali „božskou moc“ 
naprosto konkrétně. Me ztělesňovala každý projev „civilizace“, který bylo možno vyrobit, 
očistit, pohybovat se s ním. Například kromě abstraktního „království“ měly svá me i odznaky 
královské moci, žezlo, koruna, vladařský trůn. Me ztělesňovala i projevy lidského ducha, 
kladné i záporné – rozvahu, rozum, nečestnost, lež, prostituci. A také pocity smutku a radosti 
a konečně i všechny funkce a hodnosti spojené s kultovními obřady. 

„Božská moc“ me zůstává pro nás zatím přesně nedefinovatelným pojmem, stejně jako jiné 
pojmy sumerského myšlení, např. „božský řád, plán“ (giš-chur) či „kultovní pořádek“ (garza). 

U me jistě nejde o jakési „ideje božství a lidské kultury“, jak se někdy tvrdí v 
populárněvědecké literatuře, ale spíš o prostou snahu konceptualizovat volně řazené konkrétní 
rysy tehdejší civilizace ve sféře náboženské, sociální, ekonomické a ideologické bez 
zobecnění a hodnocení. 

 

 



I. tabulka 

1 I/2 Šugura byla ozdobná čapka (turban?), kterou si významné osoby nasazovaly na hlavu 
při cestě stepí proti prachu a písku. (Viz též „Sestup Inanny do podsvětí“, ř. 17–103). 
2a II/11, 2b II/23 Lvi od eridské brány jsou v Iráckém muzeu v Bagdádu. Archeologové je 
datují do 21.–20. stol. před n. l. Toto přibližné časové určení může být chápáno i jako horní 
hranice vzniku naší skladby. 
3 V/17 Sumerský výraz nam-en překládáme volně „vysoké kněžství“. Kultovní kněží en stáli 
v čele sumerského chrámového personálu a měli v raně dynastické době značnou moc 
ekonomickou (vedli chrámové hospodářství) i politickou. Z literárních a historických textů 
známe i kněžky en. Nejproslulejší z nich byla Encheduanna, dcera vladaře Sargona 
Akkadského, vykonávající ve 2. pol. 24. stol. před n. l. úřad nejvyšší kněžky v chrámu boha 
měsíce Nannara v Uru. 
4 V/19 Hůlka a kroužek patřily ke staromezopotamských symbolům vladařské moci. 
5 V/21 „Vysoká kněžka“ (nin-dingir) byla v chrámové hierarchii ženským protějškem kněze 
en. Bývala zasvěcena hlavnímu božstvu chrámu a nesměla mít děti. 
6 VI/4 Žába byla zřejmě kdysi pověřena ochranou „božských mocí“. Enki ji zabíjí za trest, že 
nechala Inannu odejít. 
 

II. tabulka 

7 I/33 „Voda se nedotkla ruky tvé … nohy tvé“ (v textu opakuje se šestkrát): zdůrazňuje se 
tím rituální čistota Inanniny rádkyně, která je tak jediná schopna zahnat démony vyslané 
Enkim za nebeským člunem. 
8 VI/40–50 Inanna pojmenovává pět zatím neidentifikovaných míst v Uruku. 
9 VI/67 Závěr básně je nejasný. Enki si přeje, aby sídlo jeho dcery žilo v radosti a hojnosti, 
ale božské moci, které v opilosti Inanně vydal, chce vrátit. Poslední verš vyjadřuje naději, že 
se me znovu vrátí do Abzu v Eridu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ZÚRODNĚNÍ SUMERU 
  
5 Tehdy se dobrá voda, jež ze země vychází, na pole nevylévala, 
 studená voda, jež jako zář denní plní vše, z hor přinášela zkázu. 
 Bozi země přiběhli, 
 nosili motyku s košíkem, 1 
 to byl jejich úkol. 
10 Lidé k … člověk byl povolán. 
 Tigrid ve velikosti své záplavou až k nebi nesahal, 
 do moře neústil ještě, nerozléval sladkou vodu. 
 Do svatyně v přístavu nechodil nikdo, 
 hlad hrozný netišil chléb. 
15 Malé kanály nikdo nečistil, nevybíral bláto, 
 dobrá pole nikdo nezavlažoval, nikdo nekopal příkopy, 
 v zemích se brázdy neoraly, obilí rostlo divoce. 
 Pán zamyslil se nad tím, 
 Ninurta, Enlilův syn, udělal velikou věc: 
20 Navršil v horách hromadu kamení, 
 jak oblak na nebi potom k ní táhl. 
 Jak mocnou hradbou zem uzavřel, 
 přehradu na obzor postavil. 
 Sklonil se hrdina a sjednotil města. 
25 Vody mocné zápasí s kamením. 
 Odnyní až navěky vody zemské na hory nebudou stoupat, 2 
 ty, co rozptýleny byly, (Ninurta) dohromady svedl, 
 ty, co v horách bažiny pohltily, 
 (Ninurta) shromáždil a do Tigridu vrhl. 
30 Jarní záplavou zavlažil pole. 
 Odnyní až navěky 
 se vladaři země nad pánem Ninurtou radují. 
 On klasům mnoha zrn na polích vyrůst dal, 3 
 plody ovoce dal sadům nésti, 
35 hromady obilí jak pahorky navršil. 
 Pán učinil ze země přístav, 
 mysl bohů tím rozveselil. 
 Ninurtu, otce svého, stále teď velebí. 
 
  
  

 
 



Na počátku 8. tabulky rozsáhlé dvojjazyčné sumersko-akkadské básně o hrdinských činech 
boha Ninurty (jmenuje se zde Lugal-e ud me-lám-bi nir-gál, „Vládce Bouře, jejíž jasná záře je 
vznešená“) se setkáme s líčením neutěšeného stavu země před vznikem zemědělství. Bozi sice 
pracují sami, ale řeky nemají dost vody, vše živé trpí hladem. 

Teprve když Ninurta zastaví vody hor, svede je do Tigridu a umožní vytvořit soustavu kanálů, 
poskytují pole množství obilí a zahrady ovoce a zeleninu. 

Naše ukázka je zajímavým svědectvím o poměrně správných představách Sumerů o počátcích 
a vývoji obživy lidí. V aluviální jižní Mezopotámii bylo možno po regulaci vod stékajících z 
hor přejít od sběračství k vlastnímu zemědělství. Uvedené verše jsou ojedinělou ukázkou 
spojení mýtu a reálných historických představ ve staromezopotamské literatuře. 

 
1 8–9 K údělu bohů a později i lidí pracovat v zemědělství a na stavbách srv. „Zpěv o 
motyce“, ř. 9. 
2 26 Přeloženo podle akkadského textu. Sumerský text zní: „Odnyní až navěky (rozbouřené) 
vody z hor na zem nesestoupí.“ 
3 33 Sumerský text má doslova „barevné obilí“, kterým je míněn první ječmen vypěstovaný 
na zavlažované půdě. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ZPĚV O MOTYCE 
  
 Pán všemu, co se patří, zářivě dal vzejít, 1 
 pán, jehož rozhodnutí změnit nelze, 
 Enlil, aby sémě země vzejít mohlo, 
 pospíšil si nebe od země oddělit, 
5 pospíšil si zemi od nebe oddělit. 
 Aby v Uzuea první (lidé) vyrůst mohli, 2 
 vykopal otvor v Duranki, 
 motyku položil, světlo vyšlo. 
 Úkoly stanovil, osud byl rozhodnut. 3 
10 Když k motyce a košíku na hlínu ruku vztahoval, 
 velebil Enlil svou motyku. 
 Motyka jeho byla ze zlata, topůrko měla z lazuritu. 

Řádky 13–17 obsahují poetický popis božské motyky a jejích částí. 

18 V Uzuea motykou zaryl, 
 první lidi do kadlubu vložil. 
20 Když země před ním a tráva rašila, 4 
 Enlil na černohlavce své mile se díval. 
 Anunnakové přiběhli k němu, 
 ruce si kladli na ústa, 
 v modlitbách Enlila velebili. 
25 Dali lidu svému Sumerů motyku uchopit 
 
   

 
Sumerská skladba o motyce, obsahující původně 108 veršů, je hymnickou oslavou 
zemědělství na uměle zavlažovaných polích. Na jejím počátku je uvedena tzv. „nippurská 
verze“ stvoření člověka. Na rozdíl od eridské tradice, v níž jsou lidé bohy formováni, hněteni 
(odtud také latinský název pro tento druh stvoření – „formatio“), odděluje v nippurské tradici 
Enlil nebe od země a božskou motykou zbrázdí půdu. Lidé potom vyraší otvory v zemi jako 
stvoly obilí. Tento druh stvoření má v odborné literatuře název „emersio“. 
 
1 1 Slovy „vše, co se patří“ se označuje v sumerské mytologii jakýsi pravý řád všeho na 
zemi, který podle tehdejších představ předcházel vlastní existenci země. 
2 6 Některé fragmenty této básně jmenují jako místo stvoření prvních lidí jakési Uzumua v 
Duranki, tj. v Nippuru. Uzuea i Uzumua znamená v sumerštině totéž – „(místo), kde natůstá 
tělo“. 
3 9–10 Práci s motykou a košíkem na nošení hlíny označuje Enlil jako úděl lidí při 
obdělávání polí a stavění obydlí. S košíkem na hlavě se s oblibou dávali zobrazovat dokonce 
i panovníci. 
4 20 „Zemí“ je myšlen lid Sumeru, označený v dalším verši poeticky jako „černohlavci“. 
 



 

OVCE A OBILÍ 
  
 Když v pohoří nebes a země 
 bůh Anu Anunnaky zplodil 
 – protože Ašnana nestvořil současně, vyrašit mu nedal 1 
 a v zemi nit bohyně Uttu nevytvořil, 
5 bohyni Uttu ani jamku nevyhloubil – 
 nevznikla ovce a jehňátka se nemnožila, 
 nevznikla koza a kůzlata se nemnožila. 
 Ovce dvě jehňátka svá nevrhla, 
 koza nevrhla tři svá kůzlata, 
10 Protože Anunnakové, velcí bozi, obilí, jež všechno čisté naplňuje, 
 ani ovečku nepoznali, 
 nebylo zrna třicátého dne, 
 nebylo zrna čtyřicátého dne, 
 nebylo zrna padesátého dne, 
15 nebylo zrna malého, zrna horského ani zrna z vesnice. 
 Šatů, které se oblékají, nebylo, 
 bohyně Uttu se nenarodila ještě, korunu nikdo nenosil. 
 Ennimgirsi a Enkalkal se ještě nenarodili, 2 
 bůh Sumugan nevyšel na suchou zem. 
20 Lidstvo dávných věků 
 chléb nedovedlo jíst, 
 nedovedlo oblékat se do šatů. 
 Lidé údy měli nahé 
 a jako ovce požírali trávu, 
25 vodu pili z kanálů. 
 Tehdy na místě, kde byli stvořeni bozi, 
 v sídle jejich na svatém pahorku ovce s obilím vyrostly. 
 Ve svatyni své, kde hoduje se, Anunnakové se shromáždili, 
 z bohatství zrna i ovcí jedli 
30 Anunnakové na svatém pahorku. 
 Utišit hlad však nemohli. 
 Dobrý nápoj ve svých ohradách 
 Anunnakové na svatém pahorku pili. 
 Žízeň však uhasit nemohli. 
35 Ve svaté ohradě pro dobro jeho 
 lidstvu moudrost dali. 
 Tehdy bůh Enki Enlilovi řekl: 
 „Otče Enlile, ovci a obilí, 



 jež na svatém pahorku vyrostly, 
40 dejme ze svatého pahorku sestoupit na zem!“ 
 Na příkaz Enkiho a Enlila 
 ovce s obilím ze svatého pahorku na zem sestoupily. 
 
  
  

 
 

Báseň o ovci a obilí patří k velkému množství sumerských skladeb snažících se o spekulativní 
výklad vzniku lidské civilizace. Popisuje počáteční stadium neproduktivního zemědělství, kdy 
se nepěstovalo obilí a nechovala domácí zvířata. První lidé – popsaní jako divoši – se živili 
jen lovectvím a sběračstvím. 

Chovná ovce i šlechtěné zrno se najednou objevují na dvoře Anunnaků. Ti v sumerských 
představách sídlili na „svatých pahorcích“ a mezopotamské stupňovité chrámy byly jen 
napodobeninou těchto božích obydlí na vyvýšeninách. Síly bohů nestačí však ani na vlastní 
obživu, mají hlad a žízeň. Enki s Enlilem rozhodnou, aby znalosti chovatelství a pěstitelství 
sestoupily na zem. 

Po úvodu, z něhož je přeložena naše ukázka, pokračuje báseň svárem ovce s obilím – přou se 
o to, kdo z nich je důležitější pro obživu bohů i lidí. 

 
1 3–5 Bůh obilnářství (Ašnan) a bohyně tkalcovství (Uttu) zde zastupují konkrétní 
zemědělské plodiny, šlechtěnou pšenici a len. 
2 18 Ennimgirsi a Enkalkal byli níže postavení bozi, spojovaní s umělým zavlažováním polí. 
Ennimgirsi byl uctíván jako „lodník nákladních člunů“ jezdících po kanálech. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



STVOŘENÍ ČLOVĚKA 
  
 Když nebe od země ze spojení pevného odděleno bylo 
 a bohyně matky vyrostly, 
 když země byla ustálena a zbudována, 
 když byly určeny řády nebe i země 
5 a položeny břehy Eufratu s Tigridem tak, 
 že příkopy i kanály možno bylo vést, 
7+8 tu An, Enlil, Utu a Enki, velcí bozi, 
 a Anunnakové, velcí bozi, 
10+11 ve svatyni mocné, jež vzbuzuje strach, 
 sami se posadili a vyprávěli si. 
 Když plány nebe a země stanovili, 
 břehy Eufratu i Tigridu položili, 
15 hráze i kanály vedli správně, 
15a (tu pravil bohům Enlil): 
16+17 „Co nyní učiníte, co vytvoříte? 
 Anunnakové, velcí bozi, 
19+20 co nyní učiníte, co vytvoříte?“ 
21+22 Bozi velcí, kteří tam stáli, Anunnakové, kteří osudy rozhodují, 
 Enlilovi odpověděli: 
 „V Uzumua, ve městě Duranki, 
25 bohy Lamga zabijeme, 
 aby jejich krev lidem vzejít dala. 
 Úděl bohů nechť jejich je údělem! 
28+29 Navždy již budou hraniční kanály vytyčovat, 
30+31 motyku a košík (na hlínu) v rukou nosit, 
32+33 pro příbytek bohů, jenž pro trůn je vhodný, 
 brázdu za brázdou budou řadit! 
35+36 Navždy již budou hraniční kanály vytyčovat, 
37+38 hráze správně vést, hranice označovat, 
39+40 rostlinám všeho druhu dávat růst, 
 déšť … 
42+43 Hranice vytyčovat, hromady obilí vršit … 

Řádky 44-46 byly na předloze zničeny, písař Kidinsín na tomto místě třikrát poznamenává 
„odlomeno“. 

47 Polím Anunnaků dají zelenat se, 
 hojnost v zemi budou zvětšovat, 
 svátky bohů v nádheře slavit, 
50 vodu studenou vylévat! 1 



 Ve velkém příbytku, jenž pro vznešený trůn je vhodný, 2 
52+53 Anullegara a Annegara jménem je nazveš! 3 
54+55 Skot, brav, zvěř, ryby i ptáky, hojnost v zemi šířit budou – 
56+57 to Enul a Ninul ústy čistými vyřkli. 
 Aruru, jež k vladařství je povolána, 
 jejich pravidlem velkým stanovila: 
60 že zkušený za zkušeným a hloupý za hloupým 
 sami jak obilí ze země vyraší, 
 to věc je, která se jak hvězdy nezmění navěky! 4 
63+64 Že nocí i dnem svátky bohů v nádheře slaveny budou, 
65+66 sami pravidlem stanovili 
67+69 An, Enlil, Enki a Ninmach, velcí bozi. 
70+71 Na místě, kde lidstvo stvořili, je jako paní Nisaba dosazena. 

Poznámka pod textem: 

Tajné! Zasvěcený smí to zasvěcenému ukázat. Ukončeno a ověřeno. Podle staré předlohy 
zapsáno rukou Kidinsína, mladšího písaře, syna Sutua, písaře královského. 

 

Mýtus o stvoření lidí z krve dvou zabitých bohů Lamga, známý ze středoasyrského 
dvojjazyčného sumersko-akkadského textu z města Aššuru, je publikován Erichem Ebelingem 
pod pořadovým číslem 4 ve sbírce „Keilschrifttexte aus Assur religiösen Inhalts“ (KAR 4). 
Písař této tabulky Kidinsín, který text opsal podle starší předlohy, sám oddělil čarami 
jednotlivé verše. Jejich počet se nekryje s počtem řádků, jejichž průběžné číslování pro 
názornost uvádíme. 

Oběma prvním lidem, Anullegarovi a Annegarovi, určuje osud bohyně matka Aruru. Lidé 
podobně jako v jiných sumersko-akkadských mýtech jsou stvořeni, aby sloužili bohům. Jako 
dobu vzniku naší skladby je možno předpokládat konec starobabylónského období; obsahově 
vykazuje báseň přes zřejmé vlivy akkadské ještě jasnou tradici sumerskou, zvláště v 
terminologii stvoření lidí. 

Text skladby je zakončen zajímavým kolofonem. Mýty o stvoření člověka, tradované v 
Mezopotámii od starosumerské doby, zřejmě později patřily k „tajným vědomostem“ 
asyrských kněží a písařů. Proto také první sloupec tabulky KAR 4 s nesrozumitelnými 
symboly v tajném písmu je zatím nepřeložitelný. Někteří badatelé se snažili znaky me-me-pa-
pa u prvního verše i další nejasné výrazy interpretovat jako fonetický přepis „žvatlání prvních 
lidí“. Tento výklad byl však opuštěn. 

1 50 Vylévání studené a teplé vody bylo součástí obětí bohům, tzv. úliteb. 
2 51 „Velký příbytek bohů“ byl nejprostornější sál uvnitř stupňovitého chrámu s ozdobným 
trůnem uctívaného boha. Jeho oltář byl naproti tomu skryt v nepřístupné svatyni gigunu na 
vrcholu zikkuratu. 
3 52+53 V sumerské mytologii je výraz „nazvat jménem“ totožný s představou stvoření. 
Sumerové se domnívali, že první lidé byli z krve zabitých bohů (a z hlíny?) vytvořeni uvnitř 



chrámového komplexu. 
4 62 Narážka na babylónskou víru v neměnný osud, podle níž je všem lidem předem určena 
moudrost či hloupost. 

 
AKKADSKÉ MÝTY 

ATRACHASÍS 
  

O STVOŘENÍ ČLOVĚKA A POTOPĚ SVĚTA 
  

I. tabulka 
  

STAROBABYLÓNSKÁ VERZE 
  
I/ Když bohové ještě byli lidmi, 
 pracovali a lopotili se, 
 velká to byla námaha, 
 těžká práce a mnohá nesnáz. 
5 Velcí Anunnakové jen sedmi Igigům 
 uložili všechnu robotu. 
 Anu, otec jejich, byl králem, 
 rádcem jejich Enlil válečník. 
 Ninurta byl jejich komořím 
10 a Ennugi jejich strážcem. 
 Pohárků se chopili, 
 metali los a dělili se bohové. 
 Anu na nebesa vystoupil, 
 Enlil dostal zemi pro poddané své. 
15 Závoru, onu jámu mořskou, 
 odevzdali vládci Enkimu. 
 Když Anu na nebesa vystoupil 
 a Enki se v Apsú pohroužil … 
 (17 řádků zničeno) 

Bohové Igigové, kteří byli vyčerpáni každodenní robotou na stavbě zavlažovacích a 
odvodňovacích kanálů, se nakonec vzbouřili, a rozhněváni, povzbuzováni svými vůdci, vydali 
se na pochod k sídlu boha země Enlila. 

36 Počítali léta námahy. 
 Dva tisíce a pět set let 



 nesmírně těžce robotovali ve dne i v noci. 
 Naříkali a pomlouvali, 
40 žalovali na práci kopáčů. 
 „Pánu našemu, komořímu, vzdorujme! 
 Ať nás zbaví této těžké práce! …“ 
 (14 řádků poškozeno) 
II/ „Nuže, rádce bohů, hrdinu, 
 v jeho sídle vyrušme! 
 Nuže, Enlila, rádce bohů, hrdinu, 
60 v jeho sídle vyrušme! 
 Nyní válku vyhlaste! 
 V zápas a boj se dejme!“ 
 Vyslechli bohové slova jeho, 
 náčiní své podpálili, 
65 i rýče své podpálili, 
 koše své 
 zažehli. 
 Pak vydali se na pochod 
 k bráně svatyně hrdiny Enlila. 
70 Je půlnoc. 
 Chrám je obklíčen, leč bůh nic neví. 
 Je půlnoc. 
 Ekur je obklíčen, však Enlil nic neví. 
 Bděl jenom Kalkal a zneklidněn byl. 
75 Zastrčil závoru a díval se ven. 
 Pak probudit šel Nuskua. 
 Zvenčí k nim doléhal křik. 
 Nusku probudil pána svého, 
 z lože ho přinutil vstát. 
80 „Pane můj, obklíčen je tvůj chrám, 
 bitva až k bráně se přihnala! 
 Enlile, obklíčen je tvůj chrám, 
 bitva až k bráně se přihnala!“ 
 (1 řádek poškozen) 
85 Enlil otevřel ústa svá 
 a pravil Nuskuovi rádci: 
 „Nusku, zataras bránu, 
 zbraní se chop, postav se přede mne!“ 
 Nusku zatarasil bránu, 
90 zbraní se chopil, postavil se před Enlila. 
 Nusku otevřel ústa svá 



 a pravil Enlilovi válečníku: 
 „Pane můj, vždyť jsou to tví potomci! 
 Proč bojíš se vlastních synů? 
95 Enlile, vždyť jsou to tví potomci! 
 Proč bojíš se vlastních synů? 
 Vzkaž, nechť sem Anu sestoupí, 
 nechť k tobě Enki přispěchá!“ 
 I vzkázal, a dolů Anu sestoupil, 
100 též Enki přispěchal k němu. 
 Usedl Anu, nebes král, 
 vládce Apsú, Enki, bdělý byl. 
 Když se usadili velcí Anunnakové, 
 Enlil povstal i zahájil soud. 
105 Enlil otevřel ústa svá 
 a pravil velkým bohům: 
 „To proti mně se bouří? 
 Což mám se dát do boje …? 
 Bohové! Co jsem to spatřil! 
110 Bitva až k bráně se přihnala!“ 
 Anu otevřel ústa svá 
 a pravil Enlilovi válečníku: 
 „Příčinu, proč Igigové 
 obklíčili bránu, 
III/ nechť pílí zjistit Nusku! …“ 
 (2 řádky zničeny) 
118 Enlil otevřel ústa svá 
 a pravil Nuskuovi rádci: 
120 „Nusku, otevři bránu, 
 zbraní se chop …! 
 Před shromážděním bohů všech 
 poklekni, povstaň a tato slova jim opakuj! 
 »Mne poslal sem Anu, otec váš, 
125 rádce váš Enlil válečník, 
 komoří váš Ninurta 
 a váš strážce Ennugi. 
 I takto se táží: Kdo popud k boji dal? 
 Kdo podněcovatelem je srážky? 
130 Kdo válku vyhlásil? …«“ 
 (3 řádky zničeny) 
 Kráčel Nusku k shromáždění bohů všech, 
135 poklekl, povstal i vyjevil jim Enlilova slova. 



 „Mne poslal sem Anu, otec váš, 
 rádce váš Enlil válečník, 
 komoří váš Ninurta 
 a váš strážce Ennugi. 
140 I takto se táží: Kdo popud k boji dal? 
 Kdo podněcovatelem je srážky? 
 Kdo válku vyhlásil? …“ 
 (3 řádky zničeny) 
146 „Každý z bohů válku vyhlásil! 
 (2 řádky zničeny) 
 Úmorná námaha hubí všechny. 
150 Těžká je naše práce a mnohá nesnáz. 
 Vskutku, každý z bohů 
 takto by s Enlilem promluvil!“ 
 (6 řádků zničeno) 

Nusku se vrátil k svému pánovi a opakoval mu slova vzbouřenců. 

 „Každý z bohů 
160 válku vyhlásil! 
 (1 řádek zničen) 
 Úmorná námaha hubí všechny. 
 Těžká je naše práce a mnohá nesnáz. 
 Vskutku, každý z bohů 
165 takto by s Enlilem promluvil!“ 
 Když Enlil uslyšel tato slova, 
 zaplakal. 
 Uchoval si je dobře v paměti 
 a pravil Anovi válečníku: 
170 „Vystoupím s tebou k nebesům … 

 
ASYRSKÁ VERZE (Z KNIHOVNY AŠŠURBANIPALOVY) 
  
IV/ … vezmi odznak moci, užij síly své! 
 Když Anunnakové tu sedí před tebou, 
 povolej jednoho boha, nechť na smrt ho vydají!“ 
 Anu otevřel ústa svá 
175 a pravil bohům, bratřím svým: 
 „Z čeho je viníme? 
 Těžká je jejich práce a mnohá nesnáz. 
 Den co den do země buší. 



 Hlasité je bědování, vždyť slyšíme křik. 
180 Snad je možné něco učinit …“ 
 (8 řádků zničeno) 

 
STAROBABYLÓNSKÁ VERZE 
  
 Ea otevřel ústa svá 
 a pravil bohům, bratřím svým: 
 „Z čeho je viníme? 
 Těžká je jejich práce a mnohá nesnáz. 
5 Den co den do země buší. 
 Hlasité je bědování, vždyť slyšíme křik. 
 Snad je možné něco učinit. 
 Zde Bélet-ilí, rodička, 
 nechť stvoří člověka, lidskou bytost! 
10 On ponese jařmo … 
 On ponese jařmo … 
 Robotu bohů člověk na bedra svá vezme! …“ 

 
STAROBABYLÓNSKÁ VERZE 
  
 „Zde Bélet-ilí, rodička, 
190 potomka nechť rodička stvoří! 
 Robotu bohů člověk na bedra svá vezme!“ 
 Bohyni povolali i tázali se 
 bohů porodní báby, moudré Mami: 
 „Tys rodička, stvořitelka lidského pokolení. 
195 Ty stvoříš lidskou bytost a ona ponese jařmo! 
 Ponese jařmo Enlilem seslané. 
 Robotu bohů člověk na bedra svá vezme!“ 
 Nintu otevřela ústa svá 
 a pravila velkým bohům: 
200 „Mně nenáleží toto dílo, 
 to Enkiho je úkol. 
 On vše očišťuje. 
 Nechť hlínu mi dá a já se pustím do díla!“ 
 Enki otevřel ústa svá 
205 a pravil velkým bohům: 
 „Prvního, sedmého a patnáctého dne v měsíci 
 očistnou připravím lázeň. 



 Nechť je zabit jeden bůh, 
 ostatní pak budou očištěni, když se v ni pohrouží! 
210 S masem a krví onoho boha 
 Nintu nechť promísí hlínu! 
 Ať člověk i bůh 
 spolu se v hlíně smísí! 
 Abychom v příštích časech bubnu naslouchali! 1 
215 Nechť z božského těla vzejde duch, 2a 
 nechť člověku živému své znamení vtiskne 
 a bude tu na věčnou jeho paměť!“ 
 „Budiž,“ odvětili sborem 
 velcí Anunnakové, 
220 správcové osudů. 
 Prvního, sedmého a patnáctého dne v měsíci 
 Ea připravil očistnou lázeň. 
 Boha Geštuge, jenž rozumem byl obdařen, 
 bohové společně zabili. 
225 S jeho masem a krví 
 Nintu smísila hlínu. 
 V příštích časech bubnu naslouchali. 
V/ Z božského těla vzešel duch, 2b 
 člověku živému své znamení vtiskl 
230 a byl tu na věčnou jeho paměť. 
 Když Nintu prohnětla hlínu, 
 svolala Anunnaky, velké bohy. 
 Igigové, bohové velcí, 
 hlínu poplivali. 
235 Mami otevřela ústa svá 
 a pravila jim: 
 „Úkolem jste mne pověřili, 
 já ho splnila. 
 Zabili jste boha i s jeho rozumem. 
240 Těžké práce jsem vás zbavila 
 a člověka obtížila vaší robotou. 
 Nářek jste lidstvu udělili. 
 Jařma jsem vás zprostila a dala vám svobodu.“ 
 Když bohové vyslechli tuto její řeč, 
245 volně si poskočili a líbali jí nohy. 
 „Dříve jsme tě zvali Mami, 
 nyní však tvé jméno budiž 
 Paní bohů všech!“ 



 Do svatyně osudu vešel posléz 
250 vladař Ea a s ním moudrá Mami. 
 Když shromážděny byly rodičky … 

 
ASYRSKÁ VERZE (Z KNIHOVNY AŠŠURBANIPALOVY) 
  
 … do hlíny šlapaly a pracovaly k porodu. 
 A Mami zaříkala, 
 jak pobízel ji Ea, jenž se před ni posadil. 
255 Když skončila zaříkání, 
 čtrnáct kusů hlíny odrýpla. 
 Sedm kusů dala vpravo 
 a sedm kusů dala vlevo. 
 Mezi ně pak položila cihlu. 3 
 (17 řádků zničeno) 
 
 … Ea pravil. 
 … pobízel ji. 
 Bélet-ilí zaříkala. Když skončila zaříkání, 
 hlínu poplivala 
5 a odrýpla čtrnáct kusů. Sedm kusů dala vpravo, 
 sedm kusů dala vlevo. Mezi ně pak položila cihlu. 
 (1 řádek nesrozumitelný) 
 I svolala sedm a sedm 
 moudrých a učených rodiček. Sedm přivedlo na svět muže, 
10 sedm přivedlo na svět ženy. 
 Když do párů je spojily, 
 když do párů je spojily 
 před rodičkou, stvořitelkou osudu, 
 řád lidského pokolení stanovila Mami. 

Každým zrozením člověka se opakuje událost prvotního stvoření, proto Mami neopomenula 
vyložit některé zásady prastarého porodnictví a stanovila též pravidla, kterými se mají řídit 
svatební obřady. 

15 „V domě ženy těhotné, jež k porodu pracuje, ať sedm dní je položena cihla! 
 Ať Bélet-ilí, moudré Mami, všechna čest je prokázána! 
 Nechť se bába zaraduje v domě ženy rodící! 
 Když porodí žena těhotná, 
 ať se matka od dítěte sama oddělí! …“ 



 
STAROBABYLÓNSKÁ VERZE 
  
277 Když shromážděny byly rodičky, 
 usedla Nintu 
 a počítala měsíce. 
280 Do svatyně osudů Desátý měsíc byl povolán. 
VI/ A Desátý měsíc přišel. 
 Oloupal hole, otevřel lůno. 4 
 S radostnou zářící tváří 
 Nintu si hlavu zahalila 
285 a pomáhala při porodu. 
 Opásala bedra svá 
 a jala se žehnat. 
 Moukou nakreslila kruh a položila cihlu. 
 „Já to stvořila, to mé ruce učinily. 
290 Nechť se bába zaraduje v domě ženy rodící! 
 Kde porodí žena těhotná 
 a matka se od dítěte 
 sama oddělí, 
 ať devět dní je položena cihla! 
295 Nechť všechna čest je prokázána Nintu, rodičce! 
 Nechť nazývá Mami jejich …! 
 Rodičku … 
 Rohož ať rozestře! 
 Když … lože bude přichystáno, 
300 nechť ulehnou spolu žena a muž! 
 O svatbě 
 v tchánově domě ať raduje se Ištar! 
 Ať devět dní jsou pořádány radovánky 
 a Ištar nechť Išcharou je zvána! …“ 
 (47 řádků zničeno) 
VII/ Ještě nepřešlo dvanáct set let, 
353 a rozšířily se obydlené kraje a rozmnožilo se lidstvo. 
 Země řvala jako býk 
355 a jejím hlukem bůh byl rušen. 
 Enlil slyšel lidský povyk 
 a pravil velkým bohům: 
 „Povyk lidí je mi velmi nepříjemný 
 a v tom hluku se mi nedostává spánku. 
360 Rána morová ať je umlčí! …“ 



 (3 řádky zničeny) 
 Tehdy Atrachasís 
365 bohu svému Enkimu pozorně naslouchal. 
 A hovořil on se svým bohem 
 a jeho bůh hovořil s ním. 
 Atrachasís otevřel ústa svá 
 a pravil svému pánu: 
 (1 řádek poškozen) 
371 „Což navěky nás postihnou touto nemocí?“ 
 Enki otevřel ústa svá 
 a pravil svému služebníku: 
 (1 řádek nejasný) 
375 „… Přistup k svému domu 
 a takto pověz starším: Přikažte poslům, aby rozhlásili 
 mohutným hlasem do kraje: 
 Neuctívejte bohy své 
 a své bohyně nevzývejte! 
380 Avšak vyhledejte bránu Namtarovu 
 a přineste k ní upečený chléb! 
 Snad se mu zalíbí oběť pražené mouky. 
 Zahanben bude tím darem 
 a zadrží svou paži.“ 
385 Atrachasís přijal ten rozkaz, 
 shromáždil starší u svých vrat, 
 ústa svá otevřel 
 a pravil jim: 
 (2 řádky nejasné) 
VIII/ „Přikažte poslům, aby rozhlásili 
392 mohutným hlasem do kraje: 
 Neuctívejte bohy své 
 a své bohyně nevzývejte! 
395 Však vyhledejte bránu Namtarovu 
 a přineste k ní upečený chléb! 
 Snad se mu zalíbí oběť pražené mouky. 
 Zahanben bude tím darem 
 a zadrží svou paži.“ 
400 Starší vyslechli jeho slova, 
 ve městě Namtarovi 
 zbudovali chrám. 
 Kázali poslům, aby to rozhlásili 
 mohutným hlasem do kraje; 



405 a nikdo neuctíval bohy své 
 a své bohyně nikdo nevzýval. 
 Však vyhledali bránu Namtarovu 
 a přinesli k ní upečený chléb. 
 I zalíbila se mu oběť pražené mouky. 
410 Zahanben byl tím darem 
 a zadržel svou paži. 
 I zbaveni byli moru. 
 (3 řádky zničeny) 

 
ASYRSKÁ VERZE (Z KNIHOVNY AŠŠURBANIPALOVY) 
  
IV/ Ještě nepřešlo dvanáct set let, a rozšířily se obydlené kraje a rozmnožilo se lidstvo. 
 Jeho povykem byl Enlil rušen 
 a v tom hluku nezamhouřil oka. 
 I svolal shromáždění své 
5 a pravil bohům, svým synům: 
 „Povyk lidí je mi velmi nepříjemný, 
 jejich křik mne ruší 
 a v tom hluku nezamhouřím oko. 
 Přikažte, nechť propukne mor, 
10 ať jejich křik hned Namtar potlačí! 
 Jak vichřice nechť je ovane 
 neduh, bolest, pohroma a mor!“ 
 I přikázali a propukl mor, 
 jejich křik hned Namtar potlačil. 
15 Jak vichřice je ovanul 
 neduh, bolest, pohroma a mor. 
 Osudu Atrachasíse, člověka, 
 bůh jeho Ea sluchu popřál. 
 I hovořil se svým bohem 
20 a on, Ea, hovořil s ním. 
 Atrachasís otevřel ústa svá 
 a pravil Eovi, svému pánu, řka: 
 „Hle, pane, lidstvo jen sténá, 
 vaše nemoc zemi požírá. 
25 Eo, pane, lidstvo jen sténá, 
 nemoc seslaná bohy zemi požírá. 
 Protože jste nás stvořili, 
 zadržte neduh, bolest, pohromu a mor!“ 
 Ea otevřel ústa svá a pravil Atrachasísovi řka: 



30 „Přikažte poslům, aby rozhlásili mohutným hlasem do kraje: 
 Neuctívejte bohy své a své bohyně nevzývejte! …“ 
 (5 řádků poškozeno) 

 
II. tabulka 
  

STAROBABYLÓNSKÁ VERZE 
  
I/ Ještě nepřešlo dvanáct set let, 
 a rozšířily se obydlené kraje a rozmnožilo se lidstvo. 
 Země řvala jako býk 
 a jejím hlukem bůh byl rušen. 
5 Enlil slyšel lidský povyk 
 a pravil velkým bohům: 
 „Povyk lidí je mi velmi nepříjemný 
 a v tom hluku se mi nedostává spánku. 
 Zbavte lidstvo obživy; 
10 ať rostlin je nedostatek, aby měli hlad! 
 Nechť Adad zadrží déšť 
 a dole nevystoupí 
 z hlubin záplava! 
 Ať vítr duje 
15 a půdu vysuší! 
 Ať mračna houstnou, 
 však ani kapka nespadne! 
 Kéž se zmenší výnos polí 
 a Nisaba svá ňadra zahalí! 
20 Pak opustí je všechna radost.“ 
 (zbytek kolumny zničen) 

Stejně jako poprvé i nyní dal Enki Atrachasísovi radu, jak se má lidstvo zachovat, aby ušlo 
smrti hladem. 

II/ (6 řádků zničeno) 
7 „Přikažte poslům, aby rozhlásili 
 mohutným hlasem do kraje: 
 Neuctívejte bohy své 
10 a své bohyně nevzývejte! 
 Však vyhledejte bránu Adadovu 
 a přineste k ní upečený chléb! 
 Snad se mu zalíbí oběť pražené mouky. 



 Zahanben bude tím darem 
15 a zadrží svou paži. 
 Zrána dá padnout mlze, 
 za noci tajně 
 rosu rozstříkne 
 a pole vydá kradmo devaterý výnos.“ 
20 Ve městě Adadovi zbudovali chrám. 
 Kázali poslům, aby to rozhlásili 
 mohutným hlasem do kraje; 
 a nikdo neuctíval bohy své 
 a své bohyně nikdo nevzýval. 
25 Však vyhledali bránu Adadovu 
 a přinesli k ní upečený chléb. 
 I zalíbila se mu oběť pražené mouky. 
 Zahanben byl tím darem 
 a zadržel svou paži. 
30 Zrána dal padnout mlze, 
 za noci tajně 
 rosu rozstříkl 
 a pole dalo kradmo devaterý výnos. 
 I zbaveni byli hladu. 
 (zbytek kolumny zničen) 
III/ (kolumna z větší části zničena) 

Když Enlil zjistil, že lidstvo bylo i podruhé zachráněno, nesmírně se rozhněval a znova je 
postihl ukrutným suchem. 

IV/ Nahoře ustaly deště 
 a dole nevystoupila 
 z hlubin záplava. 
 Neplodné bylo lůno zemské 
5 a bylina nevzešla z půdy. 
 Na polích nebylo vidět ani človíčka, 
 černozem zbělela 
 a širá step solí pokryta byla. 
 Lidé se první rok živili přestárlým zrnem, 
10 druhý rok trpěli svrabem. 
 Třetí když nadešel rok, 
 hlad změnil jejich tvář k nepoznání. 
 Obličej jejich vypadal jak sušený slad. 
 Na samé hranici smrti živořili. 
15 Ve tváři byli bledí 



 a shrbeni se vlekli ulicemi. 
 Poklesla jejich široká ramena 
 a dlouhé nohy se podlamovaly. 
 (zbytek kolumny zničen) 

 
ASYRSKÁ VERZE (Z KNIHOVNY AŠŠURBANIPALOVY) 
  
IV/ Enlil svolal shromáždění své a pravil bohům, svým synům: 
 (1 řádek zničen) 
 „Nezmenšil se počet lidí, je jich víc než dřív. 
40 Jejich křik mne ruší 
 a v tom hluku nezamhouřím oka. 
 Zbavte lidstvo obživy; 
 ať rostlin je nedostatek, aby do žaludku neměli co dát! 
 Nechť vzácný je shora Adadův déšť, 
45 dole ať řeky přestanou téci a z hlubin záplava nevzejde! 
 Kéž se zmenší výnos polí 
 a Nisaba svá ňadra odvrátí! Ať zbělá černozem 
 a širá step rodí toliko sůl! 
 Ať zemské lůno se vzbouří, bylina nevzejde, nevzroste obilí! 
50 Kéž lidstvo zachvátí neduh, 
 lůno ať sevře v křečích a děcko nenechá vyjít!“ 
 Lidstvo zbavili obživy; 
 byl nedostatek rostlin a do žaludku neměli co dát. 
 Vzácný byl shora Adadův déšť, 
55 dole přestaly téci řeky a z hlubin nevzešla záplava. 
 Zmenšil se výnos polí 
 a Nisaba odvrátila svá ňadra. Černozem zbělela 
 a širá step rodila toliko sůl. Zemské se vzbouřilo lůno, 
 bylina nevzešla, nevzrostlo obilí. 
60 Lidstvo zachvátil neduh, 
 křečemi sevřel lůno a děcko nenechal vyjít. 
 
V/ (11 řádků poškozeno) 
12 Druhý rok lidé trpěli svrabem. 
 Třetí když nadešel rok, 
 hlad změnil jejich tvář k nepoznání. 
15 Když nadešel rok čtvrtý, podlamovaly se jim dlouhé nohy, 
 široká ramena poklesla 
 a shrbeni se vlekli ulicemi. 
 Pátého roku vyhlíží dcera matčina návratu, 



 však matka své dceři neotvírá dveře. 
20 Na misku vah dcera hledí, když její matku otec prodává. 
 Na misku vah matka hledí, když vlastní dceru otec prodává. 
 Šestý rok dceřino tělo rodičům za pokrm sloužilo, 
 stravou jim bylo tělo vlastního syna. 
 … jeden dům požíral druhý. 
25 Obličej lidí vypadal jak sušený slad, 
 na samé hranici smrti živořili. 

Ani tentokrát nebylo lidstvo vyhubeno. Enlil konečně pochopil, že je to Enki, kdo neustále 
maří jeho plány, a zahrnul ho přívalem výčitek. 

 
STAROBABYLÓNSKÁ VERZE 
  
V/ (přibližné 25 řádku zničeno, 12 řádků poškozeno) 
13 Proti Igigům jal ho hněv. 
 „My všichni velcí Anunnakové 
15 společně vládnout jsme se rozhodli. 
 Nahoře Anu a Adad střežili 
 a já jsem hlídal dole na zemi. 
 Ale kam Enki vstoupil, 
 tam jařmo bylo odstraněno a dána svoboda. 
20 Lidstvo zahrnul hojností …“ 
 (1 řádek zničen) 
 Enlil otevřel ústa svá 
 a pravil Nuskuovi rádci: 
 „… nechť mi přinesou, 
25 nechť sem ke mně pošlou!“ 
 Přinesli mu … 
 i pravil jim Enlil válečník: 
 „My všichni velcí Anunnakové 
 společně vládnout jsme se rozhodli. 
30 Nahoře Anu a Adad střežili 
 a já jsem hlídal dole na zemi. 
 Ale kam ty jsi vstoupil, 
 tam jařmo bylo odstraněno a dána svoboda. 
 Tys lidstvo zahrnul hojností …“ 
35 (1 řádek zničen) 

Před shromážděnými bohy Enlil vyhlásil, že lidstvo již nesmí být příště zachráněno. Enkiho 
výsměch jen uspíšil jeho rozhodnutí jednou provždy s ním skoncovat. Bylo proto ustanoveno, 
že lidé budou smeteni potopou, a Enki proti své vůli byl zavázán přísahou ke spolupráci. 



VI/ (přibližně 25 řádků zničeno, 12 řádků poškozeno) 
13 „Nebudete živit jeho lid, 
 nezásobíte jej množstvím obilí!“ 
15 Bůh již byl zmožen tím sezením 
 i počal se smát shromážděným bohům. 
 Enki již byl zmožen tím sezením 
 i počal se smát shromážděným bohům. 
 (4 řádky zničeny) 
23 „My všichni velcí Anunnakové 
 společně vládnout jsme se rozhodli. 
25 Nahoře Anu a Adad střežili 
 a já jsem hlídal dole na zemi. 
 Ale kam ty jsi vstoupil, 
 tam jařmo bylo odstraněno a dána svoboda. 
 Tys lidstvo zahrnul hojností …“ 
 (3 řádky poškozeny) 
VII/ (29 řádků zničeno) 
30 „Těžké práce vás zbavila 
 a člověka obtížila vaší robotou. 
 Nářek jste lidstvu udělili. 
 Zabili jste boha i s jeho rozumem. 
 (2 řádky zničeny) 
36 Vládnout jste se rozhodli … 
 Ať lidé zpátky do děr zalezou! 
 A vladaře Enkiho 
 přísahou zavažme …!“ 
40 Enki otevřel ústa svá 
 a pravil bohům, bratřím svým: 
 „Proč přísahou mne chcete zavázat …? 
 Což vztáhnout mám ruku na vlastní svůj lid?! 
 Co znamenat má potopa, o níž mi tu 
45 vyprávíte? Já to nevím! 
 Mám snad takovou potopu přivodit? 
 Vždyť to je úkol Enlilův. 
 (1 řádek poškozen) 
 Šullat a Chaniš 
50 nechť kráčejí v čele! 
 Nechť Errakal stavidla otevře! 
 Ninurta ať jde 
 a dá přetéci hrázím! …“ 
 (přibližně 3 řádky zničeny) 



 
 
VIII/ (30 řádků zničeno, 3 řádky poškozeny) 
 Bohové učinili konečné rozhodnutí. 
35 Vůči lidskému pokolení Enlil se dopustil zla. 

 
NOVOBABYLÓNSKÁ VERZE 
  
 Enlil otevřel ústa svá 
45 a pravil shromážděným bohům řka: 
 „Pojďte, my všichni budeme přísahat, že přivodíme potopu!“ 
 Nejprve přísahal Anu, 
 potom přísahal Enlil a synové jeho přísahali s ním. 

 
III. tabulka 
  

STAROBABYLÓNSKÁ VERZE 
  

Všechno lidstvo by bylo zahynulo, kdyby Enki včas Atrachasíse nevaroval. Učinil to nepřímo, 
aby se nezpronevěřil přísaze; nejprve prostřednictvím snu, posléze tím, že mluvil k rákosové 
stěně Atrachasísova domu. Šumění rákosu opakovalo Enkiho chráněnci ozvěnu božích slov. 

I/ (10 řádků zničeno) 
11 Atrachasís otevřel ústa svá 
 a pravil svému pánu: 
 „Dej mi poznat smysl snu, 
 … nechť najdu v něm poučení!“ 
15 Enki otevřel ústa svá 
 a pravil svému služebníku: 
 „V ložnici ho nalezneš. 
 Zvěst, kterou ti vypovím, 
 dobře v paměti chovej! 
20 Stěno, slyš mne! 
 Stěno z rákosu, všech mých slov dbej! 
 Strhni dům, postav loď! 
 Zbuduj archu, 
 zachraň si život! 
25 Lodice, již postavíš … 
 (3 řádky zničeny) 
 Pokryj ji střechou jak Apsú, 



30 ať Slunce nevidí dovnitř! 
 Nechť zakryta je ze všech stran 
 a výstroj ať je pevná! 
 Ať hustá je smola, tak odolnou ji učiníš! 
 Já vbrzku tobě sešlu déšť, 
35 množství ptactva, hojnost ryb.“ 

 
ASYRSKÁ VERZE (Z KNIHOVNY AŠŠURBANIPALOVY) 
  
 (2 řádky poškozeny) 
3 „Ať všude hustá je smola, 
 … utěsni loď! 
5 Dodrž lhůtu, kterou ti stanovím! 
 Do lodě vejdi, uzavři dveře, 
 nalož ji obilím, majetkem svým i jměním, 
 uveď tam ženu svou, rodinu, příbuzné i zdatné řemeslníky! 
 Stepní zvěř i živočišstvo, jež na trávě se pase, 
10 já k tobě pošlu a bude čekat u tvých vrat.“ 
 Atrachasís otevřel ústa svá 
 a pravil Eovi, svému pánu, řka: 
 „Nikdy jsem nestavěl loď … 
 Nakresli na zemi její obraz! 
15 Až si ho prohlédnu, zbuduji koráb.“ 
 I nakreslil Ea na zemi obraz. 
 (1 řádek poškozen) 

 
STAROBABYLÓNSKÁ VERZE 
  
 Otevřel přesýpací hodiny a naplnil je. 
 Sedmou noc písek mu ohlásí potopy příchod. 
 Atrachasís přijal ten rozkaz, 
 shromáždil starší u svých vrat, 
40 ústa svá otevřel 
 a pravil jim: 
 „Můj bůh je s vaším v rozepři, 
 Enki se pohněval s Enlilem. 
 Vyhnali mne z mého domu. 
45 Protože stále ctím Enkiho, 
 on řekl mi o té věci. 
 Nemohu déle zůstat s vámi 



 a na zemi Enlilovu nesmím již vstoupit! …“ 
 (2 řádky poškozeny, přibližně 5 řádků zničeno) 
II/ (10 řádků zničeno) 
11 Tesař přinášel prkna, 
 vazač rákosu přinášel spony, 
 dítě nosilo smolu 
 a chuďas nosil, co třeba bylo. 
 (15 řádků zničeno) 
30 Všechno stříbro, jež měl, naložil na ni, 
 všechno zlato, jež měl, naložil na ni. 
 Zvířata čistá … 
 Zvířata tučná … 
 Okřídlené ptactvo nebeské 
35 pochytal a naložil na ni. 
 Naložil dobytek … 
 Divokou stepní zvěř … 
 … uvedl na loď. 
 … Měsíc se skryl. 
40 … sezval svůj lid 
 … k hostině. 
 … rodinu svou uvedl na loď. 
 Jedlo se 
 a pilo. 
45 Ale on chodil sem a tam, 
 neusedl, nepřiklekl. 
 Se srdcem zlomeným žlučí se zalykal. 
 Náhle den změnil svou tvář 
 a Adad zahřímal v mračnech. 
50 Jakmile zaslechl boží hlas, 
 smolou utěsnil za sebou dveře. 
 Když dveře zavřeny byly, 
 Adad se rozbouřil v mracích 
 a vzápětí nato větry se rozběsnily. 
55 Přesekl lano a uvolnil koráb. 

 
ASYRSKÁ VERZE (Z KNIHOVNY AŠŠURBANIPALOVY) 
  
 (2 řádky poškozeny) 
 I vešel a utěsnil loď. 
 Vítr … přinesl bouři. 
5 Čtvero větrů, mezků svých, Adad osedlal, 



 vítr jižní, vítr severní, vítr východní i vítr západní. 
 A dula s ním vichřice, smršť, řinul se déšť, 
 bouře zlá … povstaly větry. 
 … po jeho boku zvedl se jižní vítr, 
10 po jeho boku zavanul západní vítr. 
 (1 řádek zničen) 
 … boží povoz … 
 drtí, hubí, tepe … 
 Ninurta dal přetéci hrázím, 
15 Errakal stavidla otevřel. 
 Anzu svými drápy drásal nebesa, 
 … úradky zemské jak hliněný hrnec přivedl vniveč. 

 
STAROBABYLÓNSKÁ VERZE 
  
III/ (2 řádky zničeny, 8 řádku poškozeno) 
11 … i začala potopa. 
 A síla její jak válka na lidstvo dolehla. 
 Již nevidí druh druha, 
 již se nepoznávají v té zkáze. 
15 A potopa řve jako býk. 
 Jak orlí křik 
 se nese jekot větrů. 
 Temnota zhoustla a slunce se skrylo. 
 (6 řádku poškozeno) 
25 Bez sebe byl Enki, 
 když uzřel před sebou 
 dítka svá, jak sražena jsou k zemi. 
 Nintu, vznešená paní, 
 v úzkostech zkřivila rty. 
30 Anunnakové, bohové velcí, 
 strádali hladem a žízní. 
 I uzřela to bohyně a zaplakala, 
 bohů porodní bába, moudrá Mami. 
 „Ať zčerná den, 
35 ať znovu vládne tma! 
 Jak jsem jen mohla v shromáždění bohů 
 rozhodnout takto s konečnou platností 
 společně s ostatními?! 
 Když Enlil promluvil chytrými ústy, 
40 jak ona Tiruru 



 stejně by učinil můj výrok neplatným. 
 A nyní já sama 
 s bolestí naslouchat musím lidskému křiku. 
 Jak ovce beze mne 
45 potomstvo bloudí. 
 Jaké mám bydlení 
 v tomto domě nářku, kde zanikl můj hlas! 
 Mám raději k nebesům vystoupit, 
 jako bych tu žila 
50 v domě nepřítele? 
 Kam se poděl moudrý Anu, 
 jehož slovo poslouchali bozi, synové? 
 Bez rozvahy potopu způsobil 
 a lidstvo v záhubu přived.“ 
 (1 řádek zničen) 
 
IV/ (3 řádky zničeny) 
 Naříká Nintu … 
5 „Potopu na sebe přivolali hroznou, 
 jak mrtvé vážky 
 pokryli moře a řeky. 
 Na pastvině uvázli jak vor, 
 při břehu, když na zádech tak pluli, uvázli jak vor. 
10 Já viděla je a plakala jsem hořce, 
 pak přestala jsem pro ně naříkat.“ 
 Pláčem si ulevila, 
 dost a dost 
 se natruchlila Nintu. 
15 A bohové pro zemi plakali s ní. 
 Přesytila se hořem 
 a po víně prahla. 
 Kam ona usedla plačíc, 
 usedli oni též a jako ovce 
20 ze strouhy pili. 
 Úzkostí byly jejich rty seschlé, 
 hladem 
 se třásli. 
 Po sedm dní a sedm nocí 
25 řinul se déšť, běsnila bouře a potopa. 
 (přibližně 29 řádků zničeno) 



Když vody konečně opadly a loď přistála na suché zemi, Atrachasís přinesl bohům smírnou 
oběť. 

V/ (29 řádků zničeno, 4 řádky poškozeny) 
 Čichali bohové vůni, 
35 jak mouchy se slétali k oběti. 
 Když pojedli z obětiny, 
 povstala Nintu 
 a všem žalovala. 
 „Kam poděl se Anu, 
40 moudrý? 
 Přišel též Enlil k zápalné oběti? 
 Bez rozvahy potopu způsobili 
 a lidstvo přivedli v záhubu! 
 Ústa vaše konečné rozhodnutí pronesla 
45 i vyhasly jasné tváře lidí.“ 
 Vztáhla ruce po velikých mouchách, 5 
 jež Anu před bohy zavěsil. 
 „Mé je to hoře! 
 Kéž sudba má pomine! 
50 Kéž zlého osudu mne zprostí, 
 ó, kéž mne potěší! 
 Zrána vycházet budu … 
 
VI/ (1 řádek zničen) 
2 Ať tyto mouchy 
 jako šperk z lazuritu kol hrdla mého jsou! 
 Já navždy toho budu vzpomínat.“ 
5 Když spatřil lodici hrdina Enlil, 
 proti Igigům jal ho hněv. 
 „My všichni velcí Anunnakové 
 společně přísahu jsme složili. 
 Odkud se tento tvor živý vzal? 
10 Jak mohl člověk přežít tu zkázu?“ 
 Anu otevřel ústa svá 
 a pravil Enlilovi válečníku: 
 „Kdo jiný 
 než Enki to mohl učinit? 
15 Rozkaz dal vyzradit rákosové chýši.“ 
 Enki otevřel ústa svá 
 a pravil velkým bohům: 
 „Vskutku jsem to učinil navzdory vám, 



 neboť jsem chránil život …“ 
 (21 řádek poškozen) 

Enlilovi nezbylo než se smířit s tím, že lidstvo bude i nadále přebývat na zemi. Žádal však, 
aby Enki společně s Nintu dal lidskému pokolení nový řád, který by zamezil jeho mocnému 
vzrůstu, Zde zřejmé končí děj skladby, která je uzavřena epilogem na oslavu Enlila, rádce 
velkých bohů. 

41 Enlil otevřel ústa svá 
 a pravil vladaři Enkimu: 
 „Nuže, přivolej Nintu, rodičku, 
 společně s ní se poraď!“ 
45 Enki otevřel ústa svá 
 a pravil Nintu, rodičce: 
 „Tys bohyně rodička, stvořitelka osudů. 
 Lidstvu … 
 (přibližně 4 řádky zničeny) 
 
VII/ Navíc ať třetí skupina je lidí, 
 kromě žen, jež rodí a nerodí. 
 Nechť mezi lidmi bývá Hubitelka! 6 
 Nechť děcko malé vyrve 
5 z klína matčina! 
 Ustanov kněžky ugbabtu, kněžky entu 7 
 a kněžky igisitu! 
 Ať zakázány jsou 
 a tak omezíš porody! …“ 
 (32 řádky zničeny) 
 
VIII/ (8 řádků zničeno) 
 Potopu jsme způsobili, 
10 však člověk přežil tu zkázu. 
 Na tvůj příkaz, 
 rádce velkých bohů, 
 rozpoutal jsem bitvu. 
 Ať ke tvé chvále 
15 písni té 
 Igigové naslouchají! 
 Nechť dozvědí se o tvé velikosti! 
 O potopě všeho lidstva 
 jsem zpíval. Slyšte! 
 



 Měsíc šabát, 28. den, 8 
 rok, kdy Ammísaduka král 
 město Dúr-Ammísaduka 
 při ústí sipparského kanálu 
 zbudoval. 
 
 Skončeno. 
 III. tabulka 
 „Když bohové ještě byli lidmi“. 
 Počet řádků 390. 
 Celkem 1245 řádků 
 na třech tabulkách. 
 Napsal Ku-Aja, mladší písař. 
 
  
  

 
 

Jméno Atrachasís (starobabylónsky Watramchasís), což znamená „nesmírně moudrý, 
přemoudrý“, se pojí k několika významným literárním skladbám staré Mezopotámie. 
Objevuje se v XI. tabulce „Eposu o Gilgamešovi“, kde je přízviskem Utanapištiho, člověka, 
který přežil potopu a získal nesmrtelnost, objevuje se též ve skladbách o Adapovi a Etanovi, 
opět jako přívlastek těchto mytologických postav. A konečně je tímto jménem obdařen i 
hrdina rozsáhlého eposu o stvoření člověka a potopě světa, který podle svých úvodních slov 
nesl název Inúma ilú awílum, tj. „Když bohové (ještě byli) lidmi“. 

Tato skladba se dochovala v opisech na mnoha fragmentech, které pocházejí jednak z období 
starobabylónského, přesněji z období vlády krále Ammísaduky, desátého panovníka I. 
babylónské dynastie (1646 až 1626 před n. l.), jednak z období novoasyrského, z doby vlády 
Aššurbanipalovy [669–631/629(?) před n. l.]. Převážná část starobabylónských fragmentů a 
tabulek byla nalezena ve městě Sipparu a na základě kolofonů je možno zjistit, že autorem 
těchto opisů byl jistý Ku-Aja, označený titulem „mladšího písaře“. Všechny novoasyrské 
fragmenty pocházejí z ninivské Aššurbanipalovy knihovny. 

Konečně jsou známy i dva fragmenty z doby středobabylónské, pocházející z Ugaritu a 
Nippuru, a dva fragmenty novobabylónské. 

Z kolofonů III. tabulky starobabylónské verze je známo, že celý „Atrachasís“, přesněji řečeno 
jeho verze starobabylónská, obsahoval 1245 veršů. To znamená, že dnes známe přibližně tři 
pětiny celého textu. 

 

I. tabulka 

1 214,227 Smysl těchto řádek není zcela jasný. V době vzniku eposu byly pravděpodobně 



chrámové obětní obřady ohlašovány nebo doprovázeny údery na buben. 
2a 215–217, 2b 228–230 „Duch“, v akkadštině etemmu – tímto výrazem je označován 
především „duch zemřelého člověka“, jenž děsí a napadá lidi živé. V daném kontextu je však  

třeba tento výraz chápat jako jakousi božskou nesmrtelnou substanci, jíž je člověk obdařen, 
která oživuje hmotu, z níž je stvořen, přetrvává i po jeho smrti a z níž se stává onen obávaný 
etemmu, „duch zemřelého“, v pravém slova smyslu teprve tehdy, jestliže zemřelý není 
náležitě pohřben a nejsou-li mu přinášeny patřičné oběti. Jeho duch, etemmu, potom strádá a 
bloudí světem živých k jejich hrůze. 

3 259 Zřejmě není míněna prostá stavební cihla, nýbrž jakási cihlová konstrukce, na níž 
ležela žena při porodu. 
4 282 Dřevěné hole tvořily pravděpodobně určitý pomocný nástroj, jakýsi druh 
„porodnických kleští“, jehož bylo používáno při porodech ve staré Mezopotámii. 

III. tabulka 

5 V/46–VI/4 Stejná episoda je líčena v „Eposu o Gilgamešovi“, XI. 162–165 (přel. L. 
Matouš, Praha 1976, str. 92). Lazuritový náhrdelník má být upomínkou na utonulé lidstvo, na 
mrtvoly lidí, jež plavaly jako hmyz na hladině rozbouřených vod (srv. III. iv. 5–7). 
6 VII/3 „Hubitelka“, v akkadštině pášittu, jméno ženského démona Lamaštu, jenž byl podle 
představ obyvatel staré Mezopotámie původcem horečky omladnic a různých kojeneckých 
nemocí. 
7 VII/6–9 Kněžky ugbabtu, entu, igisitu měly žít v čistotě a nesměly mít děti. V legendě o 
králi Sargonovi I. Akkadském (2340 až 2284 před n. l.) se praví (ř. 4): „Moje matka, kněžka 
entu, počala a zrodila mne v tajnosti.“ 
8 kolofon: skládá se z datovací formule a knihovnické poznámky. Zde je uveden pouze na 
ukázku. Datovací formule náleží k II. tabulce starobabylónské verze, neboť datovací formule 
III. tabulky je silně poškozena. Obdobné kolofony byly připojeny ke každé klínopisné 
tabulce s textem literárního obsahu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ENÚMA ELIŠ 
  

BABYLÓNSKÝ EPOS O STVOŘENÍ SVĚTA 
  

I. tabulka 
  
 Když nahoře nebesa nebyla pojmenována, 
 dole země jménem nebyla zvána, 
 tu prastarý Apsú, jejich zploditel, 
 a životodárná Tiámat, rodička veškerenstva, 
5 své vody smísili dohromady. 
 Nevynořily se pastviny, rákosové houští nebylo vidět. 
 Když žádný bůh se ještě neobjevil, 
 jménem nebyl nazván, osud žádnému nebyl určen, 
 tu z jejich lůna bohové byli stvořeni. 
10 Lachmu a Lachamu se objevili a jménem byli nazváni. 
 Dříve než vyrostli a stali se silnými, 
 Anšar a Kišar byli stvořeni, mocnější než oni. 
 Dny se množily, léta narůstala. 
 Anu, jejich syn, svým rodičům byl roven, 
15 Anšar svého prvorozence Ana sobě rovným učinil, 
 Anu k obrazu svému Nudimmuda zplodil, 
 a on, Nudimmud, svých otců byl vládcem. 
 Bystrý, moudrý, silných paží, 
 mnohem mocnější než jeho děd Anšar, 
20 neměl rovného mezi bohy, svými druhy. 
 Spolčili se bohové, druzi, 
 rušili Tiámatu, neklidně pobíhali. 
 Rozbouřili její nitro 
 a hlukem svým děsili bohy v příbytcích nebeských, 
25 však ani Apsú neztlumil jejich křik. 
 A Tiámat k tomu mlčela, 
 i když nepříjemné jí bylo jejich konání, 
 nedobrá byla jejich cesta, leč ona je šetřila. 
 Tehdy Apsú, zploditel velkých bohů, 
30 přivolal Mummua, rádce svého, a říká mu: 



 „Mummu, rádce, těšiteli mého srdce, 
 pojď, k Tiámatě půjdeme!“ 
 I šli a usedli před Tiámatou, 
 radíce se kvůli bohům, prvorozencům svým. 
35 Apsú otevřel svá ústa 
 a na Tiámatu se hlasitě rozkřikuje: 
 „Nepříjemné jsou mi jejich způsoby, 
 za dne nemohu odpočívat, za noci nemohu spát. 
 Chci je zničit, zmařit jejich konání! 
40 Nechť zavládne ticho, abychom mohli spát!“ 
 Když to Tiámat uslyšela, 
 rozzlobila se, vzkřikla na milence svého, 
 vzkřikla bolestně, samou zuřivostí naplněna, 
 zlému nechala vzejít ve svém nitru. 
45 „Cožpak my, co dříve jsme stvořili, nyní zničit máme? 
 Vskutku ohavné jsou jejich způsoby, leč shovívavě jednejme!“ 
 V odpověď Mummu radí Apsúovi, 
 zlého démona je to našeptávání. 
 „Znič, otče můj, cestu zmatku! 
50 Za dne budeš odpočívat, za noci budeš spát.“ 
 Zaradoval se nad tím Apsú a rozjasnila se jeho tvář 
 pro zlo, jež zosnoval proti bohům, synům svým. 
 Mummua kolem krku objal, 
 na kolena si posadil a políbil jej. 
55 Vše, co mezi sebou zosnovali, 
 bohové, jejich prvorozenci, se dozvěděli. 
 Když bohové to uslyšeli, pobíhali zmateně, 
 ztichli, němě usedli. 
 Nejbystřejší, moudrý, mocný, 
60 všeznající Ea, záměry jejich prohlédl. 
 Pojal myšlenku, zosnoval plán. 
 Své mocné, čisté kouzlo chytře vymyslil. 
 Zaklínání vyřkl, ve vodách je nechal spočinout. 
 I zmohl Apsúa spánek a on sladce usnul. 
65 Tak uspal Apsúa, spánkem byl přemožen, 
 však Mummu, rádce, jen mrákotami byl obestřen. 
 Ea jej zbavil pásu, strhl jeho korunu, 
 odňal mu božskou záři a sám se jí oděl. 
 Apsúa spoutal a usmrtil jej. 
70 Mummua uvěznil, konání jeho učinil přítrž. 
 Nad Apsúem zřídil své sídlo. 



 Uchopil Mummua, třímaje pevně jeho uzdu. 
 Když nepřátele své spoutal a zabil, 
 když Ea triumf svůj nad protivníky oslavil, 
75 uvnitř své svatyně pokojně spočinul. 
 Pojmenoval ji Apsú, určil posvátná místa 
 a založil v ní své božské sídlo. 
 Tam Ea a Damkina, jeho manželka, vznešeně usedli. 
 Ve svatyni osudů, v chrámu božských výroků, 
80 nejmocnější z mocných, mudřec bohů, bůh, pán, byl zplozen. 
 V nitru Apsú zrozen byl Marduk. 
 V nitru svatého Apsú zrozen byl Marduk. 
 Zplodil ho Ea, jeho otec. 
 Porodila ho Damkina, jeho matka. 
85 Sál mléko z ňader bohyň. 
 Kojná, která jej hlídala, hrůznou ho naplnila vznešeností. 
 Nádherná je jeho postava, jiskřivý jeho pohled. 
 Mužný od svého zrození, nesmírně silný od samého počátku. 
 I uviděl ho Anu, zploditel jeho otce, 
90 zajásal, rozzářil se, radostí se naplnilo jeho srdce. 
 Učinil ho dokonalým, obdařil ho dvojím božstvím. 
 Mnohem vznešenější, nad ostatní vynikal ve všem. 
 Nepředstavitelně dokonalé byly jeho údy. 
 Nemožno jest to pochopit, obtížno jest to uzřít. 
95 Čtvero bylo jeho očí, čtvero jeho uší. 
 Když pohnul svými rty, oheň vzplál. 
 Čtyři uši vše slyšely 
 a čtyři oči vše viděly. 
 Povýšen byl mezi bohy, vynikající byla jeho postava, 
100 obrovské jeho údy, od narození byl převeliký. 
 „Synáčku můj, synáčku můj! 
 Synu Slunce, Slunce bohů!“ 
 Oděn je září deseti božstev, je jí celý pokryt. 
 Padesatero hrůz v sobě nese. 
105 I stvořil a zrodil Anu čtvero větrů 
 a vložil mu je do rukou. „Nechť hraje si můj syn!“ 
 Stvořil prach, dal ho nést bouří, 
 stvořil vlnu, Tiámatu ruší. 
 Rušena ve dne i v noci Tiámat kol dokola pobíhá 
110 a bohové odpočinku nemohou nalézt, trpí jejím nepokojem. 
 I pomysleli na zlé v nitrech svých 
 a Tiámatě, matce své, pravili: 



 „Když Apsúa, miláčka tvého, zabíjeli, 
 nešla jsi mu na pomoc, seděla jsi mlčky. 
115 Anu stvořil čtvero hrůzných větrů; 
 ty rozbouřily tvé nitro a my nemůžeme spát. 
 Cožpak již nemyslíš na svého miláčka Apsúa? 
 A co Mummu, který je spoután? Nyní jsi opuštěna. 
 Nejsi již naší matkou? Jen vyděšeně pobíháš. 
120 Nás, kteří odpočinku nemáme, již nemiluješ? 
 … vyschlé jsou naše oči. 
 Odejmi to jařmo, abychom mohli spát! 
 … nech povstat! Apsúa pomsti, Mummua též! 
 … v duchy proměň!“ 
125 I naslouchala Tiámat a jejich řeč se jí líbila. 
 „Jak pravili jste, pozvedněme bouři!“ 
 … bohové jeho nitro. 
 Zlého se chápou proti bohům, zplozencům svým. 
 Sroceni se postavili po bok Tiámatě. 
130 Zuří, jen na zlé ve dne i v noci bez ustání pomýšlejí. 
 Bitvu nesou, nedočkavostí se chvějí, běsní. 
 Sešli se v radě, aby připravili boj. 
 Matka Chubur, která vše tvoří, 
 přichystala zbraně, jimž vzdorovati nelze, stvořila hady 
135 s ostrými zuby, nemilosrdnými tesáky. 
 Místo krve naplnila jejich těla jedem. 
 Zuřivé draky oděla hrůzou. 
 Božskou je obdařila září, naroveň postavila bohům. 
 Kdo je uzří, nechť slabostí klesne! 
140 Když jejich těla se vzpínají, nikdo je nemůže zahnat. 
 Stvořila hada jedovatého, saň a mořskou obludu, 
 obrovského lva, vzteklého psa, člověka-škorpióna, 
 zuřivé vichry, člověka-rybu, tura. 
 Nemilosrdné zbraně nesou, nebojí se bitvy. 
145 Mocné jsou její příkazy, nemožno jim vzdorovat. 
 Hle, takových jedenáct stvořila! 
 Z bohů, prvorozenců svých, kteří se shromáždili kolem ní, 
 vyzvedla Kingua, mezi nimi ho učinila velkým. 
 Aby kráčel v čele vojsk, shromáždění předsedal, 
150 zbraň do boje nesl, dal znamení k bitvě, 
 velel vřavě válečné, 
 to vše svěřila do jeho rukou, na trůn posadila jej. 
 „Zaklínání vyřkla jsem a tebe velkým učinila v shromáždění bohů. 



 Vládu nad všemi bohy vložila jsem do tvých rukou. 
155 Buď mocný, vždyť tys můj manžel jediný! 
 Tvé příkazy nechť mocnější jsou než všichni Anunnakové!“ 
 Tabulku osudů mu dala, na jeho hruď ji zavěsila. 
 „Nechť není změněn příkaz tvůj, nechť pevný je tvůj výrok!“ 
 Nyní, když Kingu byl povýšen a chopil se nejvyšší božské moci, 
160 bohům, svým synům, určil osudy. 
 „Slova vašich úst nechť oheň uhasí, 
 nechť množství jedu vašeho ohromnou sílu zdolá!“ 

 
II. tabulka 
  
 Tiámat shromáždila stvůry své, 
 proti bohům, potomkům svým, připravila boj. 
 Zlo páchala Tiámat v pomstu za Apsúa. 
 Šik bitevní že seřadila, dozvěděl se Ea. 
5 Vyslechl tu zvěst, 
 byl jí zcela ohromen i used beze slova. 
 Když všechno uvážil a hněv jeho opadl, 
 k Anšarovi, svému otci, na cestu se vydal. 
 Před Anšara předstoupil, otce rodného, 
10 a vyprávěl mu o všem, co Tiámat zosnovala. 
 „Otče můj, Tiámat, jež zrodila nás, pojala k nám nenávist. 
 Shromáždila síly, běsní a zuří. 
 Obrátili se k ní všichni bohové; 
 kromě těch, jež vy jste stvořili, jdou jí na pomoc. 
15 Sroceni se postavili po bok Tiámatě. 
 Zuří, jen na zlé ve dne i v noci bez ustání pomýšlejí. 
 Bitvu nesou, nedočkavostí se chvějí, běsní. 
 Sešli se v radě, aby připravili boj. 
 Matka Chubur, která vše tvoří, 
20 přichystala zbraně, jimž vzdorovati nelze, stvořila hady 
 s ostrými zuby, nemilosrdnými tesáky. 
 Místo krve naplnila jejich těla jedem. 
 Zuřivé draky oděla hrůzou. 
 Božskou je obdařila září, naroveň postavila bohům. 
25 Kdo je uzří, nechť slabostí klesne! 
 Když jejich těla se vzpínají, nikdo je nemůže zahnat. 
 Stvořila hada jedovatého, saň a mořskou obludu, 
 obrovského lva, vzteklého psa, člověka-škorpióna, 
 zuřivé vichry, člověka-rybu, tura. 



30 Nemilosrdné zbraně nesou, nebojí se bitvy. 
 Mocné jsou její příkazy, nemožno jim vzdorovat. 
 Hle, takových jedenáct stvořila! 
 Z bohů, prvorozenců svých, kteří se shromáždili kolem ní, 
 vyzvedla Kingua, mezi nimi ho učinila velkým. 
35 Aby kráčel v čele vojsk, shromáždění předsedal, 
 zbraň do boje nesl, dal znamení k bitvě, 
 velel vřavě válečné, 
 to vše svěřila do jeho rukou, na trůn posadila jej. 
 »Zaklínání vyřkla jsem a tebe velkým učinila v shromáždění bohů. 
40 Vládu nad všemi bohy vložila jsem do tvých rukou. 
 Buď mocný, vždyť tys můj manžel jediný! 
 Tvé příkazy nechť mocnější jsou než všichni Anunnakové!« 
 Tabulku osudů mu dala, na jeho hruď ji zavěsila. 
 »Nechť není změněn příkaz tvůj, nechť pevný je tvůj výrok!« 
45 Nyní, když Kingu byl povýšen a chopil se nejvyšší božské moci, 
 bohům, jejím synům, určil osudy. 
 »Slova vašich úst nechť oheň uhasí, 
 nechť množství jedu vašeho ohromnou sílu zdolá!«“ 
 Vyslechl Anšar slova velmi znepokojivá, 
50 do stehna se udeřil, kousl do rtu, 
 nitro jeho bylo rozbouřeno. 
 Na Eu, prvorozence svého, vzkřikl, jeho řev se kol dokola rozezněl. 
 „Ty budeš v boji jejím protivníkem! 
 Dílo, jež jsi započal, nyní dokonči! 
55 Tys Mummua spoutal, Apsúa zabil. 
 Kdo jiný se postaví rozlícené Tiámatě?“ 
 (3 řádky zničeny) 
60 Ea otevřel ústa svá a pravil: 
 „Ty jsi srdce nevyzpytatelné, jež osudy určuje, 
 stvoření i zničení máš ve své moci. 
 Anšare, srdce nevyzpytatelné, jež osudy určuje, 
 stvoření i zničení máš ve své moci. …“ 
 (zachovány fragmenty 29 řádků, jejich souvislost není zcela jasná) 

Ea se setkal s neúspěchem. Anšar proto hledal jiného bojovníka mezi bohy. 

72 Anovi, svému synu, takto praví: 
 „Pohleď, synu můj, zde je božská zbraň hrdinů! 
 Její síla je hrozná a útoku jejímu nelze vzdorovat. 
75 Jdi, před Tiámatu předstup! 
 Nechť se její mysl upokojí, srdce uklidní. 



 Jestliže tě nevyslechne, 
 pověz jí … nechť se utiší!“ 
 Anu vyslechl příkaz Anšara, svého otce, 
80 na cestu k ní se vydal, kráčel stále vpřed. 
 I šel Anu, záměry Tiámatiny prohlédl, 
 … vrátil se zpět 
 … k Anšarovi, svému rodnému otci, 
 … a říká mu: 
85* „Otče můj, silnější než já je ona. 
 (mezera v textu, jejíž velikost nelze přesně stanovit) 
85 … své ruce nade mne vztáhla.“ 
 Ztichl Anšar, do země hledí, 
 zuby skřípe, k Eovi se otáčí. 
 I shromáždili se Igigové a všichni Anunnakové, 
 jejich rty jsou sevřeny, sedí tiše. 
90 Žádný bůh se neodvažuje jí čelit. 
 Tiámatě na odpor se nikdo nepostaví. 
 Sklíčen je Anšar, otec velkých bohů. 
 Toho, jenž příjemný je jeho srdci … 
 mocného dědice, mstitele otců svých, 
95 moudrého v boji, Marduka, hrdinu, 
 přivolal Ea na tajné místo, 
 vyjevil mu přání svého srdce. 
 „Marduku, slyš radu otce svého! 
 Tys, můj synu, ten, kdo jeho srdce uklidní. 
100 Před Anšara předstup! 
 Otevři svá ústa, je rozhněván, však až tě spatří, uklidní se!“ 
 Zaradoval se pán nad slovem otce svého, 
 přiblížil se, před Anšara předstoupil. 
 Když ho Anšar spatřil, jeho srdce radostí se naplnilo. 
105 Políbil ho na rty, odhodil svůj strach. 
 „Otče můj, nezůstávej němým, otevři svá ústa! 
 Jsem připraven vykonati vše, čeho srdce tvé si žádá. 
 Anšare, nezůstávej němým, otevři svá ústa! 
 Jsem připraven vykonati vše, čeho srdce tvé si žádá. 
110 Kdo z mužů boj proti tobě rozpoutal?« 
 »Synu můj, Tiámat, žena, proti tobě ve zbroji kráčí.« 
 „Otče můj, stvořiteli, raduj se a jásej! 
 Již brzy nohu na krk Tiámatě vložíš. 
 Anšare, stvořiteli, raduj se a jásej! 
115 Již brzy nohu na krk Tiámatě vložíš.« 



 »Jdi, synu, znající všechnu moudrost! 
 Tiámatu zdolej svým čistým kouzlem! 
 Bouře válečný vůz kupředu poháněj! 
 Však zahnána-li nebude, vrať se zpět!“ 
120 I zaradoval se pán nad slovem otce svého, 
 zajásalo jeho srdce, otci praví: 
 „Pane, bohové, při osudu velkých bohů, 
 mám-li já býti mstitelem vaším, 
 Tiámatu spoutat, vám život zachránit, 
125 shromážděte se, určete mi znamenitý osud! 
 Všichni v nebeské dvoraně vesele zasedněte! 
 Má slova místo vašich osudy nechť určují! 
 Ať nezmění se nic, co stvořím já, 
 ať není odvolán, ať není zrušen žádný můj příkaz!“ 

 
III. tabulka 
  
 Anšar otevřel ústa svá, 
 Kakovi, rádci svému, takto praví: 
 „Kako, rádce, těšiteli mého srdce, 
 k Lachmuovi a Lachamuovi tebe poslati chci. 
5 Tys lstivý a promluvit umíš. 
 Bohy, mé otce, ke mně přiveď! 
 Nechť všichni přede mne předstoupí! 
 Ať k hostině se připraví, 
 aby jedli chléb, popíjeli pivo, 
10 Mardukovi, svému mstiteli, osud určili! 
 Jdi, Kako, na cestu se vydej, před ně předstup, 
 vše, co tobě říkám, jim opakuj! 
 »Anšar, syn váš, mne posílá. 
 Pověřil mne, abych vám sdělil tajnou zprávu. 
15 Takto on pravil: Tiámat, jež zrodila nás, pojala k nám nenávist. 
 Shromáždila síly, běsní a zuří. 
 Obrátili se k ní všichni bohové; 
 kromě těch, jež vy jste stvořili, jdou jí na pomoc. 
 Sroceni se postavili po bok Tiámatě. 
20 Zuří, jen na zlé ve dne i v noci bez ustání pomýšlejí. 
 Bitvu nesou, nedočkavostí se chvějí, běsní. 
 Sešli se v radě, aby připravili boj. 
 Matka Chubur, která vše tvoří, 
 přichystala zbraně, jimž vzdorovati nelze, stvořila hady 



25 s ostrými zuby, nemilosrdnými tesáky. 
 Místo krve naplnila jejich těla jedem. 
 Zuřivé draky oděla hrůzou. 
 Božskou je obdařila září, naroveň postavila bohům. 
 Kdo je uzří, nechť slabostí klesne! 
30 Když jejich těla se vzpínají, nikdo je nemůže zahnat. 
 Stvořila hada jedovatého, saň a mořskou obludu, 
 obrovského lva, vzteklého psa, člověka-škorpióna, 
 zuřivé vichry, člověka-rybu, tura. 
 Nemilosrdné zbraně nesou, nebojí se bitvy. 
35 Mocné jsou její příkazy, nemožno jim vzdorovat. 
 Hle, takových jedenáct stvořila! 
 Z bohů, prvorozenců svých, kteří se shromáždili kolem ní, 
 vyzvedla Kingua, mezi nimi ho učinila velkým. 
 Aby kráčel v čele vojsk, shromáždění předsedal, 
40 zbraň do boje nesl, dal znamení k bitvě, 
 velel vřavě válečné, 
 to vše svěřila do jeho rukou, na trůn posadila jej. 
 »Zaklínání vyřkla jsem a tebe velkým učinila v shromáždění bohů. 
 Vládu nad všemi bohy vložila jsem do tvých rukou. 
45 Buď mocný, vždyť tys můj manžel jediný! 
 Tvé příkazy nechť mocnější jsou než všichni Anunnakové!« 
 Tabulku osudů mu dala, na jeho hruď ji zavěsila. 
 »Nechť není změněn příkaz tvůj, nechť pevný je tvůj výrok!« 
 Nyní, když Kingu byl povýšen a chopil se vlády, 
50 bohům, jejím synům, určil osudy. 
 »Slova vašich úst nechť oheň uhasí, 
 nechť množství jedu vašeho ohromnou sílu zdolá!« 
 Poslal jsem Ana, čelit jí nemohl, 
 Nudimmud se bál, vrátil se zpět. 
55 Marduk se rozhodl jít, mudřec bohů, syn váš, 
 aby se Tiámatě na odpor postavil, srdce ho pobízí. 
 Však takto mi pravil: 
 »Mám-li já býti mstitelem vaším, 
 Tiámatu spoutat, vám život zachránit, 
60 shromážděte se, určete mi znamenitý osud! 
 Všichni v nebeské dvoraně vesele zasedněte! 
 Má slova místo vašich osudy nechť určují! 
 Ať nezmění se nic, co stvořím já, 
 ať není odvolán, ať není zrušen žádný můj příkaz!« 
65 Pospěšte si, osud mu bez meškání určete! 



 Ať jde, ať vzdoruje vašemu hroznému nepříteli!“ 
 Šel Kaka, kráčel stále vpřed 
 k Lachmuovi a Lachamuovi, bohům, otcům svým. 
 Poklonil se, zemi před nimi políbil, 
70 vzpřímil se, stojí a praví jim: 
 „Anšar, syn váš, mne posílá. 
 Pověřil mne, abych vám sdělil tajnou zprávu. 
 Takto on pravil: Tiámat, jež zrodila nás, pojala k nám nenávist. 
 Shromáždila síly, běsní a zuří. 
75 Obrátili se k ní všichni bohové; 
 kromě těch, jež vy jste stvořili, jdou jí na pomoc. 
 Sroceni se postavili po bok Tiámatě. 
 Zuří, jen na zlé ve dne i v noci bez ustání pomýšlejí. 
 Bitvu nesou, nedočkavostí se chvějí, běsní. 
80 Sešli se v radě, aby připravili boj. 
 Matka Chubur, která vše tvoří, 
 přichystala zbraně, jimž vzdorovati nelze, stvořila hady 
 s ostrými zuby, nemilosrdnými tesáky. 
 Místo krve naplnila jejich těla jedem. 
85 Zuřivé draky oděla hrůzou. 
 Božskou je obdařila září, naroveň postavila bohům. 
 Kdo je uzří, nechť slabostí klesne! 
 Když jejich těla se vzpínají, nikdo je nemůže zahnat. 
 Stvořila hada jedovatého, saň a mořskou obludu, 
90 obrovského lva, vzteklého psa, člověka-škorpióna, 
 zuřivé vichry, člověka-rybu, tura. 
 Nemilosrdné zbraně nesou, nebojí se bitvy. 
 Mocné jsou její příkazy, nemožno jim vzdorovat. 
 Hle, takových jedenáct stvořila! 
95 Z bohů, prvorozenců svých, kteří se shromáždili kolem ní, 
 vyzvedla Kingua, mezi nimi ho učinila velkým. 
 Aby kráčel v čele vojsk, shromáždění předsedal, 
 zbraň do boje nesl, dal znamení k bitvě, 
 velel vřavě válečné, 
100 to vše svěřila do jeho rukou, na trůn posadila jej. 
 »Zaklínání vyřkla jsem a tebe velkým učinila v shromáždění bohů. 
 Vládu nad všemi bohy vložila jsem do tvých rukou. 
 Buď mocný, vždyť tys můj manžel jediný! 
 Tvé příkazy nechť mocnější jsou než všichni Anunnakové!« 
105 Tabulku osudů mu dala, na jeho hruď ji zavěsila. 
 »Nechť není změněn příkaz tvůj, nechť pevný je tvůj výrok!« 



 Nyní, když Kingu byl povýšen a chopil se vlády, 
 bohům, jejím synům, určil osudy. 
 »Slova vašich úst nechť oheň uhasí, 
110 nechť množství jedu vašeho ohromnou sílu zdolá!« 
 Poslal jsem Ana, čelit jí nemohl, 
 Nudimmud se bál, vrátil se zpět. 
 Marduk se rozhodl jít, mudřec bohů, syn váš, 
 aby se Tiámatě na odpor postavil, srdce ho pobízí. 
115 Však takto mi pravil: 
 »Mám-li já býti mstitelem vaším, 
 Tiámatu spoutat, vám život zachránit, 
 shromážděte se, určete mi znamenitý osud! 
 Všichni v nebeské dvoraně vesele zasedněte! 
120 Má slova místo vašich osudy nechť určují! 
 Ať nezmění se nic, co stvořím já, 
 ať není odvolán, ať není zrušen žádný můj příkaz!« 
 Pospěšte si, osud mu bez meškání určete! 
 Ať jde, ať vzdoruje vašemu hroznému nepříteli!“ 
125 Když Lachmu a Lachamu vyslechli tu zvěst, vzkřikli hlasitě, 
 všichni Igigové vykřikli bolestně. 
 „Co se stalo, že tak jedná? 
 Nerozumíme Tiámatinu konání!“ 
 Zmateně pobíhají, běží 
130 všichni velcí bohové, kteří určují osudy. 
 Před Anšara předstoupili naplněni radostí, 
 ve shromáždění políbil druh druha. 
 Připravili se a usedli k hostině, 
 jedli chléb, pili pivo, 
135 sladkou medovinou svá hrdla prolévali. 
 Jak pivo popíjeli, nálada stoupala, 
 velmi bezstarostnými se stali a rozjásalo se jejich nitro. 
 Mardukovi, mstiteli svému, osud určili. 

 
IV. tabulka 
  
 Připravili mu stolec knížecí, 
 před svými otci used jako vládce. 
 „Vážený jsi mezi bohy velikými, 
 osud tvůj rovna nemá, tvůj příkaz je jak příkaz Anův. 
5 Marduku, vážený jsi mezi bohy velikými, 
 osud tvůj rovna nemá, tvůj příkaz je jak příkaz Anův. 



 Od tohoto dne nechť nezmění se slovo tvé, 
 tvá ruka ať pozvedá i sráží, 
 nechť pevné je vše, co řekneš, tvůj příkaz ať není vrtkavý! 
10 Nechť žádný bůh tvou hranici nepřekročí! 
 Svatyně bohů péče si žádají; 
 kde jsi ty, tam budou i chrámy jejich! 
 Marduku, tys mstitel náš. 
 Vládu nad veškerenstvem tobě jsme dali, 
15 usedni ve shromáždění, nechť rozhodující je tvé slovo! 
 Tvé zbraně ať neminou cíle, ať zničí nepřátele tvé! 
 Ó, pane, smiluj se nad tím, kdo v tebe věří, 
 však přervi život zlosynův!“ 
 I stvořili souhvězdí zvěrokruhu 
20 a Mardukovi, prvorozenci svému, pravili: 
 „Tvůj osud, pane, nechť nejpřednější je mezi bohy, 
 slovo tvé nechť ničí i tvoří! 
 Na tvůj příkaz ať zničeno je souhvězdí, 
 znovu rozkaž, a nedotčeno ať vzejde!“ 
25 Přikázal a jeho ústy souhvězdí bylo zničeno, 
 rozkázal znovu a souhvězdí se objevilo. 
 Když sílu toho slova uzřeli bohové, otcové jeho, 
 zaradovali se a zdravili jej: „Vskutku, Marduk je král!“ 
 I dali mu žezlo, trůn a odznaky královské, 
30 též zbraň, jíž vzdorovat nelze a jež nepřátele sráží 
 „Jdi, přervi život Tiámatě! 
 Nechť větry její krev roznesou na místa skrytá!“ 
 Když pánovi určili osud bohové, otcové jeho, 
 cestu zdaru a oslyšení mu připravili. 
35 On zhotovil luk, učinil ho svou zbraní, 
 přiložil šíp, upevnil tětivu. 
 V pravici zbraň božskou pozvedl, 
 luk a toulec si k boku zavěsil. 
 Položil blesk před tvář svou, 
40 spalujícím ohněm naplnil své tělo. 
 Upletl síť, aby do ní Tiámatu chytil, 
 sebral čtvero větrů, aby prchnout nemohla, 
 vítr jižní, vítr severní, vítr východní i vítr západní. 
 Po boku síť zavěsil, dar otce svého Ana. 
45 Stvořil vítr zlý, bouři, smršť, 
 vítr čtyř stran světových, sedmerý vítr, vítr prudký, 
 vítr, jenž sobě rovna nemá. 



 I vypustil sedmero větrů, jež stvořili 
 aby vyděsily nitro Tiámaty, vykročily za ním. 
 Pozved pán potopu, svou mocnou zbraň, 
50 v hrůzný vůz bouře, jíž vzdorovat nelze, vstoupil, 
 čtyřspřeží připřáhl k němu. 
 Vraždícího, Nemilosrdného, Běžícího, Okřídleného; 
 rty mají rozevřeny, jejich zuby nesou jed. 
 Neznají únavu a umějí pustošit. 
55 Po jeho pravici Boj hrozný a Zápas stojí, 
 po levici Bitva, jež všechny spiklence sráží. 
 Oblekl oděv a pancíř, jenž hrůzu vzbuzuje, 
 děsivou božskou září pokryl si hlavu. 
 V čele šel pán, kráčel stále vpřed, 
60 k zuřící Tiámatě se vydal. 
 Na svých rtech nese kletbu, 
 rostlinu, jež chrání proti jedu, v ruce svírá. 
 Tehdy jej obklopili, bohové jej obklopili. 
 Bohové, otcové jeho, jej obstoupili, bohové jej obstoupili. 
65 Přiblížil se pán a hledí v nitro Tiámaty, 
 záměry Kingua, jejího manžela, zkoumá. 
 Hledí a nejistá je jeho chůze, 
 zmařeny jsou jeho záměry a jeho činy zmateny. 
 A bohové, pomocníci, kráčející mu po boku, 
70 patří na hrdinu, vůdce, jejich pohled je zastřen. 
 Tiámat vyřkla zaklínání, nedala se na ústup. 
 Rty její barbarské byly plny lží. 
 „… bohové k tobě se pozvedli, 1 
 či ze svých míst na místo tvé sestoupili?“ 
75 Pozdvih pán potopu, svou mocnou zbraň, 
 zuřící Tiámatě odvětil takto: 
 „Proč dobrotivou chceš se zdát, 
 když srdce tvé jen na boj pomýšlí? 
 Skrze tebe synové se odvrátili, otce své sužují 
80 a ty, matka jejich, slitování nemáš. 
 Kingua za manžela jsi sobě zvolila, 
 neprávem jemu udělila vládu, 
 Anšara, krále bohů, toliko zlem jsi obmýšlela 
 a bohům, otcům mým, své zloby podala jsi důkaz. 
85 Ať se připraví tvé vojsko, ať spojí zbraně tvé! 
 Nuže pojď, já a ty se dejme do boje!“ 
 Když to Tiámat uslyšela, 



 počínala si jak šílená, rozum ji opustil. 
 Vzkřikla divoce, tak hlasitě, 
90 že jeho tělo až v základech se zachvělo. 
 Klne, kouzelná slova pronáší 
 a bohové bitvy ostří zbraně své. 
 I střetla se Tiámat a mudřec bohů Marduk, 
 propleteni v zápase, spojeni v bitvě. 
95 Rozprostřel pán svou síť, do té ji chytil, 
 vítr zlý, jenž za ním stál, vypustil proti ní. 
 Když Tiámat otevřela ústa, aby jej pohltila, 
 vrh do nich vítr zlý, rty nemohla sevřít. 
 Zuřivé vichry její nitro naplnily, 
100 život se nadmul, ústa široce otevřela. 
 Vystřelil šíp, rozerval jí břich, 
 vnitřnosti její proťal, rozpoltil srdce. 
 Spoutal ji a její život uhasil, 
 odhodil mrtvolu a postavil se na ni. 
105 Když Tiámatu, vůdkyni, zabil, 
 rozdrtil její vojsko a rozptýlil její zástupy, 
 tu bohové, pomocníci, kráčející jí po boku, 
 zachvěli se hrůzou a dali se na ústup. 
 I vyrazili, chtějíce si život zachránit, 
110 však obklíčeni ze všech stran nemohli utéci. 
 Sevřel je a zlomil jejich zbraně. 
 Do sítě jsou uvrženi, lapeni do tenat. 
 Tísní se v koutech, plni nářku. 
 Tak v žaláři nesou svůj trest. 
115 A jedenáct stvůr, jež hrůzu naháněly, 
 celou smečku démonů kráčejících po pravici její, 
 přidržel na uzdě a spoutal jejich paže. 
 Pro jejich bojovné nadšení nohama je rozdupal. 
 A Kingua, jenž nejmocnější byl mezi nimi, 
120 svázal a připojil k počtu mrtvých bohů. 2 
 Odňal mu tabulku osudů, již neprávem obdržel, 
 vlastní pečetí ji zapečetil a sobě zavěsil na hruď. 
 Když nepřátele své spoutal a zabil, 
 poníženého protivníka otrokem učinil, 
125 když triumf Anšarův nad odpůrci mohutně oslavil 
 a přání Nudimmudovo splnil Marduk, hrdina, 
 nad spoutanými bohy zostřil svou vazbu 
 a k Tiámatě, již spoutal, se vrátil. 



 Přišlápl pán nohy Tiámatě, 
130 svou zbraní nemilosrdnou jí lebku roztříštil 
 a proťal žíly její. 
 Severní vítr pak krev na místa skrytá roznesl. 
 Když spatřili to otcové jeho, zaradovali se a s jásotem 
 mu přinášeli množství darů. 
135 Spočinul pán, na Tiámatinu mrtvolu hledí, 
 ten kus masa rozdělit chce a stvořit věci nádherné. 
 Roztrh ji vedví jako tresku, 
 z jedné půle sklenul nebesa. 
 Vyznačil hranice a rozmístil strážce. 
140 Těm pak přikázal, aby nedali vytéci vodám. 
 Prošel nebesy, oblohu si prohlédl 
 i založil tam protějšek k Apsú, Nudimmudovu sídlu. 
 Přeměřil pán podobu Apsú, 
 velký chrám Ešarra, věrný jeho obraz, zbudoval. 
145 Velký chrám Ešarra, jejž vytvořil, to jsou nebesa 
 a na nich Anovi, Enlilovi a Eovi svatá jejich místa dal obývat. 

 
V. tabulka 
  
 Marduk zbudoval sídlo velkým bohům, 
 hvězdy, jejich podoby, v souhvězdí seskupil. 
 Určil rok, stanovil jeho délku 
 a každému z dvanácti měsíců přisoudil po třech hvězdách. 
5 Když vymezil počet dnů jednoho každého roku, 
 vyznačil stanoviště hvězdy Néberu, aby označeny byly svazky těles nebeských. 
 Aby žádné z nich na své dráze nebloudilo, nedbalosti se nedopustilo, 
 sídla Enlila a Ey zřídil blíže ní. 
 Otevřel brány na obou stranách, 
10 závoru upevnil vlevo i vpravo. 
 V Tiámatině břiše umístil nebes výšiny. 
 Nannarovi dal vzejít, svěřil mu noc 
 a určil ho co klenot její k rozpoznání dnů. 
 „Znovu a znovu v kotouči světelném na pouť se vydávat budeš, měsíc co měsíc! 
15 Když na počátku vyjdeš nad zemí, 
 budeš jak srpek po šest dní zářit! 
 Sedmého pak dne co kotouče půl. 3 
 Den patnáctý každého měsíce nechť spojí poloviny obě! 4 
 Když na horizontu Šamaš tě spatří, 5 
20 tu poznenáhlu ubývej a ustupuj zpět! 



 O novoluní přimkni se k dráze Šamašově, 6 
 s nímž den třicátý tě spojí, on však druhým bude! …“ 
 (22 řádky poškozeny) 

Když Marduk dal Nannarovi všechny své pokyny, ustanovil Šamaše, aby dohlížel nad 
průběhem roku a střídáním jeho období. 

45 Když Šamašovi přiřkl správu dnů 
 a strážce noci a dne ustanovil, 
 sebral Tiámatinu slinu. 
 Z ní pak stvořil Marduk sníh a led. 
 Nakupil mračna plná vody. 
50 Závany větru, déšť, chlad, 
 závoje mlhy – množství jejích slin 
 svěřil sobě samému, vložil do ruky své. 
 Položil hlavu její a na ní horu navršil. 
 Pramen otevřel a vytryskl proud. 
55 Otevřel v jejích očích Eufrat a Tigris. 7 
 Chřípě jí ucpal, ponechav je co zásobárnu vody. 
 Navršil na jejích ňadrech strmá pohoří 
 a prorazil mocná zřídla, aby spojila se v hojný tok. 
 Skroutil její chvost a svázal v silné pouto, 8 
60 aby upevněno bylo celé Apsú pod nohama jeho. 
 Pak položil její stehno, podpíralo nebesa. 
 Druhou její půli rozložil a zemi zpevnil. 
 … prach v nitru Tiámatině zvířil. 9 
 Rozprostřel síť, zcela ji vyprázdnil. 
65 Tak stvořil nebesa a zemi … 
 … a svazek jejich pevným učinil. 
 Když obřady své ustanovil, vytvořil svůj řád, 
 otěže správy svěřil Eovi. 
 Pak přinesl tabulku osudů, kterou Kinguovi odňal, 
70 co pozdravný dar věnoval ji Anovi. 
 (1 řádek nejasný) 
 Zajaté bohy přivlekl před otce své. 
 A jedenáct stvůr, jež Tiámat zrodila … 
 zlomil jejich zbraně, uvěznil u svých nohou. 
75 Vytvořil podobizny jejich a v bráně Apsú je umístil; 
 trvalé znamení budiž to pro budoucnost! 
 I zřeli to bohové a v nitru svém radostně zaplesali, 
 Lachmu i Lachamu a všichni otcové jeho. 
 Anšar ho objal a pozdravil jej jako krále. 



80 Anu, Enlil a Ea množstvím ho zahrnuli darů. 
 … Damkina, matka jeho, zajásala nad synem svým, 
 dary kázala přinést, rozveselila jeho líc. 
 Usmúovi, jenž dary její na místo skryté odnesl, 
 pak svěřil Marduk úřad rádce v Apsú a svatyní všech správu. 
85 I shromáždili se všichni Igigové a kořili se mu, 
 Anunnakové, co jich je, líbali mu nohy. 
 Sešli se zástupové v pokorné úkloně, 
 povstali před ním, pak poklekli volajíce: „Hle, toť král!“ 
 (4 řádky poškozeny) 
93 Oděl se v roucho knížecí, 
 v panovníka záři božskou, v korunu hrozivé vznešenosti. 
95 V pravici pozvedl božskou zbraň. 
 Levicí uchopil … 
 (10 řádků poškozeno) 
107 Lachmu a Lachamu … 
 otevřeli ústa svá a pravili bohům Igigům: 
 „Dříve byl Marduk synem naším milovaným, 
110 nyní však králem je vaším. Příkazů jeho dbejte!“ 
 A znovu promluvili, společně řkouce: 
 „Lugaldimmerankia jest jeho jméno. Jemu důvěřujte!“ 
 Když Mardukovi vládu odevzdali, 
 popřáli mu dobro a oslyšení. 
115 „Od tohoto dne ty pečovati budeš o svatyně naše 
 a vše, co přikážeš, my vykonáme!“ 
 Marduk otevřel ústa svá 
 a pravil bohům, otcům svým, řka: 
 „Nad Apsú, sídlem, jež vy obýváte, 10 
120 proti chrámu Ešarra, jejž jsem nad vámi zbudoval, 
 dole pod oblohou zpevnil jsem půdu. 
 Dům tam postavím, nechť příbytkem je hojnosti! 
 Uvnitř položím základy oltáře jeho, 
 svou umístím svatyni, upevním vládu! 
125 Když z Apsú vystupovat budete k shromáždění poradnímu, 
 zde všichni naleznete nocleh svůj. 
 Když z nebes sestupovat budete k shromáždění poradnímu, 
 zde všichni naleznete nocleh svůj. 
 I nazvu ho jménem Babylón, obydlí velkých bohů. 11 
130 My v něm učiníme …“ 
 Vyslechli bohové, otcové jeho, tu řeč, 
 Mardukovi, prvorozenci svému, odvětili: „Tak se staň! 



 Nade vším, co stvořily ruce tvé, 
 kdo větší moc mít může? 
135 Nad zemí, již stvořily ruce tvé, 
 kdo větší moc mít může? 
 V Babylónu, jejž jménem jsi nazval, 
 tam provždy připrav nocleh náš, 
 tam naše oběť pravidelná nechť denně přinášena je! …“ 
 (9 řádků poškozeno) 
 I poklonili se mu bohové 
150 a pravili Lugaldimmerankiovi, pánu svému, řkouce: 
 „Dříve byl pán synem milovaným, 
 nyní však králem je naším … 
 On, jenž kouzlem svým čistým nás při životě zachoval, 
 pán božské záře, zbraně i žezla. 
155 Nechť Ea znající všechnu moudrost 
 připraví plány, my pak je provedeme!“ 

 
VI. tabulka 
  
 Vyslechl Marduk slova bohů 
 i zachtělo se mu tvořit nádherné věci. 
 Ústa svá otevřel a sdělil Eovi, 
 co v srdci rozvážil. Vyslovil tento návrh. 
5 „Seberu krev, udělám kosti 
 a stvořím lidskou bytost, nechť její jméno je člověk! 
 Člověka stvořím, bytost lidskou. 
 Obtížen bude službou bohů a bohové si odpočinou. 
 K lepšímu též změním jejich bytí, 
10 stejně ctěni, však ve dvě části rozděleni budou.“ 
 I odvětil mu Ea, takto praví, 
 o záměru svém, jak popřát odpočinku bohům, ho zpravuje. 
 „Nechť vydán je jeden z nich, 
 on zahuben, lidské pak pokolení stvořeno bude! 
15 Nechť shromáždí se velcí bohové; 
 zlosyn ať vydán je, ostatní však budou zachováni!“ 
 Marduk shromáždil velké bohy, 
 laskavě s nimi jedná, udílí pokyny 
 a jeho řeč bohové pozorně sledují. 
20 Takto k Anunnakům hovoří král: 
 „Věru pravdivé byly dřívější výroky vaše; 
 nuž povězte mi upřímně, 



 kdo vyvolal ten boj, 
 Tiámatu popouzel, připravoval válku? 
25 Vydejte mi toho, kdo vyvolal ten boj, 
 já potrestám jej, vy si odpočinete!“ 
 I odvětili mu Igigové, bohové velcí, 
 Lugaldimmerankiovi, rádci bohů, pánu svému: 
 „Kingu vyvolal ten boj, 
30 Tiámatu popouzel, připravoval válku!“ 
 Před Eou v poutech ho přidrželi 
 a za trest proťali mu žíly. 
 Z krve jeho stvořil pak Ea pokolení lidské, 12 
 službou je obtížil bohů a bohy osvobodil. 
35 Když člověčenstvo stvořil moudrý Ea, 
 službou je obtížil bohů – 
 takové dílo pochopit nelze, 
 díky důvtipu samého Marduka stvořil je Nudimmud – 
 rozdělil Marduk, bohů král, 
40 všechny Anunnaky nahoře i dole. 
 Svěřil je Anovi k ochraně příkazů svých, 
 na nebi tři sta umístil stráží 
 a stejně pak země běh ustanovil. 
 Šesti stům bohů nebe a zemi dal k obývání. 
45 Když vydal všechny ty pokyny 
 a Anunnakům nebes a země podíly jejich přiřkl, 
 tu otevřeli Anunnakové ústa svá 
 a Mardukovi, pánu svému, pravili: 
 „Nyní, pane, když stanovils výsady naše, 13 
50 jak jen svůj dík ti máme projevit? 
 Nuž zbudujme svatyni, jež jménem nazvána byla! 
 Kéž ve tvém svatostánku nalezneme nocleh svůj, spočiňme v něm! 
 Vskutku, postavme tu svatyni a oltář v ní! 
 Kdykoli my tam dorazíme, budeme mít kde spočinout.“ 
55 Když to Marduk uslyšel, 
 jak třpytný den se rozjasnila jeho líc. 
 „Zbudujte tedy Babylón, to vytoužené dílo, 
 ať vytvořena je cihlová jeho stavba, pojmenována svatyně!“ 
 Anunnakové se rozmáchli motykou 
60 a po celý jeden rok hnětli cihly. 
 Druhý když nadešel rok, 
 vztyčili vrcholek chrámu Esagila, protějšku to k Apsú. 
 Postavili jeho vysoký zikkurrat, 



 v němž Anovi, Enlilovi, Eovi a Mardukovi uchystali příbytek. 
65 On pak před nimi vznešeně usedl. 
 Vzhůru až k základům Ešarry tyčí se chrámové rohy. 14 
 Když hotova byla stavba Esagily, 
 všichni Anunnakové vlastní si zbudovali svatyně. 
 I shromáždilo se celkem tři sta Igigů nebes a šest set bohů z Apsú. 
70 V hlavním chrámu, kde zřízeno bylo sídlo jeho, 
 bohy, otce své, k hostině usadil pán. 
 „Toto jest Babylón, místo vašeho příbytku. 
 Zde plesejte, usedejte k radovánkám!“ 
 I zaujali velcí bohové svá místa, 
75 poháry rozestavili, usedli k hostině. 
 Když dali zaznít radostnému zpěvu a hudbě 
 a ve vznešeném chrámu Esagila přinesli oběť svou, 
 když osnova všech přikázání byla stanovena 
 a sídla nebes a země si rozdělili všichni bohové, 
80 tu usedlo padesát velkých bohů 
 a sedm bohů osudů k rozhodnutí povoláno bylo. 
 Uchopil pán luk, zbraň svou, před ně jej položil, 
 též síť, již zhotovil, spatřili bohové, otcové jeho. 
 Uzřeli luk, jak dokonalého je tvaru, 
85 dílo, jež vytvořil, chválí otcové. 
 Pozvedl jej Anu ve shromáždění bohů, 
 luk políbil, řka: „Nechť synem je mým!“ 
 I nazval luk těmito jmény: 
 „Dlouhé Dřevo nechť první je, druhé budiž Vítězný, 
90 třetí jeho jméno je Souhvězdí Luku; na nebi jsem je rozžehl.“ 15 
 I zasadil stanoviště jeho mezi souhvězdí bohů, jeho společníků. 
 Když takto osudy luku určil Anu, 
 přistavil královský trůn, jenž mezi bohy velmi byl vysoký, 
 a na něj, v tom božském sněmu, jej položil. 
95 I shromáždili se velcí bohové 
 a klaněli se velebíce sudbu Mardukovu. 
 Pak nad sebou samými kletbu vyřkli 16 
 a při vodě a oleji přísahali, dotýkajíce se hrdel svých. 
 I odevzdali mu kralování nad bohy všemi 
100 a potvrdili vládu jeho nad bohy nebes a země. 
 Tehdy vyzdvihl jej Anšar a jménem Asalluchi ho nazval. 
 „Při vyslovení jeho jména skloňme se pokorně! 
 Výroky jeho nechť bohové pozorně sledují 
 a příkazům jeho ať dole i nahoře vážnost je dána! 



105 Veleben budiž syn, mstitel náš, 
 a znamenitá jeho vláda, jíž věru nebude rovno! 
 Nechť pase černohlavce, stvoření svá; 17 
 opěvat budou činy jeho, i nevejdou v zapomnění po všechny dny! 
 Oběti velké kéž stanoví pro otce své, 
110 lidé pak starat se budou o jejich živobytí a pečovat o jejich svatyně! 
 Oběti zápalné nechť zavonět dá,nechť se rozjásají chrámy! 
 Zemi ať učiní k obrazu nebeských výtvorů svých 
 a úctě své naučí černohlavce! 
 Svého boha nechť poddaní chovají v paměti, vzývají jej, 18 
115 na jeho příkaz bohyni bedlivě naslouchají! 
 Kéž oběť přinesou bohu a bohyni své, 
 kéž bůh jejich nepadne v zapomnění, leč v mysli ho zachovají! 
 Ať zvelebí posvátné své okrsky a zbudují svatyně! 
 Vskutku, mezi své bohy jsou rozděleni černohlavci, 
120 však nám, pod všemi jmény, jimiž ho nazveme, jen on je bohem! 
 Nuž vyhlasme padesát jeho jmen! 19 
 Budiž skvělá jeho pouť a stejné jeho činy! 
 Marduk – tak ho nazval při zrození jeho otec Anu – 
 to on zřídil pastviny a napajedla, dává hojnost chlévům. 
125 Potopou, svou zbraní, zdolal nepřátele 
 a bohy, otce své, zachránil v tísni. 
 On vskutku je synem Slunce, nejzářnější mezi bohy. 
 Kéž ustavičně kráčejí v jeho jasném světle! 
 Lidstvo, jež stvořil, bytosti živé, 
130 obtížil službou bohů a ti se klidu dočkali. 
 Stvoření i zničení, odpuštění i potrestání 
 budiž v jeho příkazu! Kéž všichni k němu vzhlížejí! 
 Marukka – vpravdě on je bůh, stvořitel jejich, 
 utěšitel pro srdce Anunnaků, odpočinek pro Igigy! 
135 Marutukku – on útočištěm je země, města i lidu svého, 
 navěky nechť jej lidstvo velebí! 
 Meršakušu – zlostný i uvážlivý, rozhněvaný i odpouštějící, 
 širokého srdce, obsáhlého nitra. 
 Lugaldimmerankia – to jméno společně jsme vyřkli 
140 a nad bohy, otce, příkazy jeho jsme povznesli, 
 neboť on jest všech bohů nebes a země pán 
 a král, při jehož zjevení bázní jsou naplněni bohové nahoře i dole. 
 Nade-Lugaldimmerankia – tímto jménem jsme ho nazvali; rádce všech bohů, 
 jenž na nebi i na zemi, když v tísni jsme se ocitli, zbudoval náš příbytek 
145 a Igigům a Anunnakům sídla rozdělil. 



 Když jméno jeho zaslechnou, nechť vzrušeni jsou bohové a zachvějí se bázní v obydlí 
svém! 

 Asalluchi – tak ho nazval jeho otec Anu. 
 Vpravdě on je světlo bohů, mocný jejich vůdce, 
 jenž podle jména svého, posvátných okrsků i bohů dobrý duch, 
150 v souboji hrozném zachránil v tísni příbytek náš. 
 Asalluchi-Namtila – tak podruhé ho nazvali; bůh života zachovatel, 
 jenž podle podstaty své vyléčil všechny zraněné bohy. 
 Pán, jenž kouzlem svým čistým k životu vzkřísil zemřelé bohy 
 a vyhubil zavilé nepřátele. Chválu mu vzdejme! 
155 Asalluchi-Namru – to jméno za třetí bylo vysloveno. 
 Přečistý bůh, jenž naši cestu očišťuje.“ 
 Tak po třech jménech obdařil ho Anšar, Lachmu a Lachamu 
 a nato pravili bohům, synům svým: 
 „Každý z nás třemi jmény ho nazval 
160 a jako my též vy vyslovte jeho jména!“ 
 I zaradovali se bohové, když zaslechli tu výzvu, 
 v nebeské dvoraně se radili. 
 „Chvalme jméno syna, hrdiny, mstitele našeho 
 a zastánce!“ 
165 Ve shromáždění usedli a určili osudy; 
 při všech obřadech jméno jeho každý vzývat bude! 

 
VII. tabulka 
  
 Asarri – setby dárce, jenž meze polí stanovil, 
 stvořil obilí a len a vypěstoval byliny. 
 Asaralim – vážený je v poradním shromáždění a znamenitá je vždy jeho rada; 
 jeho bohové poslušně sledují, on strachu nepoznal. 
5 Asaralimnunna – uctivě pozdravovaný, světlo otce, zploditele svého, 
 dobrý správce příkazů Ana, Enlila a Ey, vladaře. 
 On jest jejich zastánce, jenž podíl z obětí jim přiřkl, 
 a pole hojnosti na zemi množí. 
 Tutu – on, tvůrce boží obnovy, 
10 kéž svatyně jejich očistí, oni pak si odpočinou! 
 Nechť zaříkání vytvoří a bohové ať klidní jsou! 
 Však vztyčí-li se oni v hněvu, ať raději hned na ústup se dají! 
 Věru, tak mocný je ve shromáždění bohů, otců svých, 
 že nikdo z nich se mu nemůže rovnat. 
15 Tutu-Ziunkenna – život zástupců svých, 
 jenž bohům sklenul čistá nebesa. 



 Tam jejich cesty stanovil a určil sídla. 
 Nechť mezi smrtelníky neupadne v zapomnění, nechť vzpomínají činů jeho! 
 Tutu-Ziku – tak za třetí ho nazvali; opora čistoty, 
20 bůh dobrého větru, pán vyslyšení a přízně. 
 Původce bohatství a vrchovaté hojnosti, tvůrce nadbytku, 
 jenž veškerý náš nedostatek v plnost proměnil. 
 V dobách velké tísně cítili jsme jeho svěží van. 
 Nechť šíří, nechť pějí jeho chválu a ustavičně ho velebí! 
25 Tutu-Agaku – tak za čtvrté ho lidstvo bude slavit; 
 pán čistého zaříkání, jenž křísí nebožtíka, 
 nad porobenými bohy se slitoval 
 a nepřátele své zprostil tíživého jha. 
 Pro volnost jejich stvořil pokolení lidské; 
30 milosrdný, on má moc života. 
 Nechť přetrvají a nebudou zapomenuta slova jeho 
 v ústech černohlavců, jež ruce jeho stvořily! 
 Tutu-Tuku – za páté; nechť ústa jejich opakují jeho svaté zaklínání, 
 neboť zaříkáním čistým on vymýtil všechny zlé! 
35 Šazu – zná srdce bohů a nitro zkoumá, 
 zlosyn mu neunikne. 
 Oporou je shromáždění bohů a jejich srdce potěší; 
 pokořitel vzpurného, širá jejich záštita. 
 On dává pravdě vítězit a hubí nepoctivou řeč 
40 a lež od pravdy všude rozezná. 
 Šazu-Zisi – přemožitel povstalců; tak za druhé ho budou chválit! 
 Bohy, otce své, zbavil strnulosti. 
 Šazu-Suchrim – za třetí; vyhubil zbraní všechny nepřátele, 
 zmařil jejich snahy a větrům dal je v plen. 
45 Zničil všechny zlé, kteří na něj táhli. 
 Ať shromáždění bohů ustavičně jásá! 
 Šazu-Suchgurim – to za čtvrté; popřává sluchu bohům, otcům svým. 
 On vyhladil protivníky, zničil jejich ratolesti 
 a překazil dílo, nenechav z nich vůbec nic. 
50 Nechť vzývají a vyslovují jméno jeho na zemi! 
 Šazu-Zachrim – tak za páté ho chválit budou pokolení příští! 
 Záhuba všech nepřátel a vzpurníků, 
 jenž všechny uprchlé bohy uvedl zpět do jejich svatyní. 
 Kéž trvalé jest toto jeho jméno! 
55 Šazu-Zachgurim 
 neboť všechny protivníky on sám zničil v boji! 
 Enbilulu – onje pán, jenž zdaru bohům popřává, 



 mocný, jménem je nazval a ustanovil oběti. 
 Pozemského napajedla i pastviny dobrý správce a zachovatel, 
60 jenž otevřel prameny a vody hojnosti rozdělil. 
 Enbilulu-Epadun – pánem záplavy a širého kraje za druhé ho budou zvát! 
 Zavlažovatel nebes a země, jenž hloubí brázdy osevní a čistou setbu ve stepi rozhodil. 
 Pečuje o strouhy a příkopy a kreslí brázdy. 
 Enbilulu-Gugal – strážný božích toků; tak za třetí ho budou velebit! 
65 Pán hojnosti, nadbytku a bohatých žní, 
 příčina blahobytu, rozkvět příbytků, 
 dárce obilí, tvůrce zrna. 
 Enbilulu-Chegal – hromadí bohatství k spotřebě lidské, 
 zemi širou hojností skrápí a dává rašit zeleni. 
70 Sirsir – nad Tiámatou horu navršil 
 a zbraní si co kořist vydobyl mrtvolu její. 
 Vůdce země, pravý pastýř jejích obyvatel, 
 jehož kštice polem je obdělaným, brázdami zdobeným. 
 Širé moře překračoval v hněvu 20 
75 a kolbištěm jak přes most procházel. 
 Sirsir-Malach – tak za druhé ho nazvali, i tak se staň: 21 
 Tiámat je jeho lodí, on pak jejím lodníkem! 
 Gil – nasýpá obilí v hromady mocné, 
 dává zrod zrnu a plemenné ovci a zemské vydává símě. 
80 Gilma – bohů zpevňuje svazek a tvůrcem je trvalých věcí; 
 obruč, jež mohutně obemkla je, dobrodiní zdroj. 
 Agilma – vznešený, jenž koruny zbavuje a střeží zlosyny, 
 stvořitel země nad vodami, opora nebeských výšin. 
 Zulum – on bohům určuje pole a rozdílí plody, 
85 podíly i obětiny vydává, o svatyně pečuje. 
 Mummu – stvořitel nebes a země, bůh, jenž řídí kroky 
 a očišťuje nebesa a zemi, jest za druhé – Zulummu, 
 jemuž druhý bůh se v síle nevyrovná. 
 Gišnumunab – stvořitel všeho lidstva, tvůrce čtyř světových stran, 
90 zhouba Tiámatiných bohů, stvořitel lidského pokolení z nich všech. 
 Lugalabdubur – král, jenž zmařil Tiámatino dílo a vytrhl jí zbraň 
 a jehož vláda pevná je od počátku až na věky. 
 Pagalguenna – první mezi všemi pány, obrovská je jeho síla. 
 Nejskvělejší mezi bohy, bratry svými, vládce všech. 
95 Lugaldurmach – král, svazek bohů, pán silného pouta, 22 
 jenž oslaven byl v sídle královském, nejvznešenější mezi bohy. 
 Aranunna – rádce Eův, stvořitel bohů, otců svých, 
 jehož vladařskému chování žádný z nich se nevyrovná. 



 Dumuduku, jehož čisté sídlo v Duku se obrozuje; 
100 Dumuduku, bez něhož Lugalduku žádné rozhodnutí neučiní. 
 Lugalšuanna – král, jenž nejsilnější je mezi bohy, 
 pán, síla Anova, převyšující Anšarovo jméno. 
 Irugga – uchvátil všechny vprostřed zhouby, 
 nesmírně moudrý, shromáždil všechno vědění. 
105 Irkingu – uchvátil Kingua v zápalu boje, 
 ovládá příkazy veškerenstva a upevňuje vládu. 
 Kinma – panuje nad všemi bohy a radu udílí, 
 před jeho jménem jak před bouří se bohové zděšeně chvějí. 
 Esiskur – usedne hrdě v domě modlitby 
110 a bohové mu dary budou přinášet, 
 dokud od něho díl svůj nedostanou! 
 Bez něho nestvoří nikdo nádherné věci. 
 … černohlavci jsou tvorové jeho; 
 krom něho nezná žádný bůh smysl jejich dnů. 
115 Gibil – zpevňuje … zbraně, 
 po boji s Tiámatou vytvoří nádherné věci. 
 Nesmírně moudrý, velmi chytrý, 
 srdce nevyzpytatelné, jež neprozkoumá žádný bůh. 
 Addu budiž jeho jméno! Nechť celou oblohu pokryje 
120 a blahodárný jeho hrom ať nad zemí mocně burácí! 
 Ta životodárná síla ať mrakům odlehčí a lidu dole nechť obživu dá! 
 Ašaru, jenž podle jména svého postaral se o bohy osudů, 23 
 též o všechno lidstvo pečuje. 
 Néberu – nechť pevně drží přechody nebes a země, 24 
125 tak, že nahoře i dole je nikdo nepřekročí a na něj každý čekat bude! 
 Néberu jest jeho hvězda, jež na nebi jasně září. 
 Leží na křižovatce drah a ostatní jen na ni hledí 
 a takto praví: „Jméno toho, jenž středem moře neúnavně přecházel, 25 
 budiž Néberu, držitel středu! 
130 Nebeských hvězd ať stanoví dráhy, 
 ať všechny bohy jako ovce popásá! 
 Kéž Tiámatu zdolá a její život nechť do nesnází padne, nechť je ukrácen! 
 Lidstvu věků budoucích, příštím dnům, 
 ať nezadržitelně vzdálena je, navždy ať zmizí!“ 
135 Protože stvořil nebesa a podsvětí dal tvar, 
 Pánem zemí všech ho nazval otec Enlil. 26 
 Když všechna ta jména, jež Igigové vyřkli, 
 Ea uslyšel, tu zaplesalo jeho nitro 
 a takto pravil: „On, jehož slávu velebili otcové, 



140 vskutku je jako já; Ea budiž jeho jméno! 
 Veškerému řádu mému bude vládnout 
 a všechny mé příkazy on bude spravovat!“ 
 Se jménem Padesát bohové velcí 
 dali mu všech jeho padesát jmen a pouť jeho učinili skvělou. 
145 Nechť v paměti jsou uchována, starší ať jim učí, 
 nechť moudrý a zkušený spolu je probírají, 
 ať otec je opakuje a synu předává, 
 nechť uši pastýře i pastevce jim otevřeny jsou! 
 Jestliže nebude zanedbávat Marduka, Enlila bohů, 
150 země jeho vzkvétat bude a on sám dojde blaha. 
 Pevné je slovo jeho, neměnný jeho příkaz 
 a výroky jeho žádný bůh nezkomolí. 
 Když hněvivě pohlédne, potom již na ústup se nedá, 
 a když je popuzen, žádný bůh nemůže čelit jeho zlobě. 
155 Nevyzpytatelné je jeho srdce, široké jeho nitro. 
 Zlosyn a hříšník před něj předstupují. 
 Zjevení toto, jež mu bylo sděleno, 
 starší zapsal a zachoval sluchu pokolení příštích. 
 Potomka Marduka, jehož stvořili Igigové, bozi, 
160 … nechť vzývají jeho jméno! 
 Ať dají zaznít písni Mardukově, 
 jenž Tiámatu zdolal a chopil se moci královské! 
 
  
  

 
 

Integrální text babylónského eposu „Enúma eliš“ je výsledkem stoleté mravenčí práce četných 
odborníků asyriologů z mnoha zemí Evropy i Ameriky. (První částečná textová publikace 
pochází z roku 1876.) Četné fragmenty, z nichž je sestaven (nejstarší se datuje na počátek 10. 
st. před n. l.), pocházejí z různých lokalit roztroušených po celém území Mezopotámie. 
Především z Ninive, města, v němž asyrský panovník Aššurbanipal založil a vybudoval svou 
knihovnu, dále z Aššuru, Kiše a konečně i ze Sultantepe, pahorku ležícího na jihovýchod od 
tureckého města Urfy, kde byla v padesátých letech anglo-tureckou expedicí nalezena 
soukromá knihovna klínopisných tabulek s texty literárního obsahu; mezi jinými i tabulky s 
textem tohoto eposu. Vzdor velkému množství materiálu jsou však v textu ještě určité mezery. 

 

IV. tabulka 

1 73–74 Smysl Tiámatiných slov, jejichž záznam je v textu zčásti zničen, je nejasný. 
2 120 Nejsou to mrtví bohové v pravém slova smyslu, nýbrž bohové poražení, kteří jsou 



vyhoštěni do podsvětí, aby tam žili mezi mrtvými. 

 

 

V. tabulka 

3 17 Tj. první čtvrt – dorůstající měsíc je viditelný na večerní obloze. 
4 18 Tj. úplněk – tehdy je měsíc obrácen k zemi osvětlenou polovinou. 
5 19–20 Tj. poslední čtvrt – ubývající měsíc je vidět na ranní obloze. 
6 21–22 Tj. nov – měsíc je obrácen k zemi neosvětlenou polovinou. Nebeská tělesa stojí v 
pořadí Země–Měsíc–Slunce. 
7 55 Jeden z komentářů k této skladbě upřesňuje: „Tigris je její pravé oko, Eufrat její oko 
levé.“ 
8 59 Nikde v eposu nelze získat přesnou představu o Tiámatině podobě. Předpokládá se však, 
že obrazy na pečetních válečcích, které znázorňují boj jakéhosi boha s drakem, se vztahují k 
boji Marduka s Tiámatou. 
9 63 Smysl této řádky je nejasný. Snad je to narážka na stvoření pevné země. 
10 119–121 Viz IV. 141–146. 
11 129 „Obydlí velkých bohů“ je etymologizující překlad vlastního jména Babylón – v 
akkadštině Báb-ili, tj. „brána (= městská čtvrť, domy, obydlí) boží (bohů)“. 
 

VI. tabulka 

12 33–40 Dlouhá tradice a mnohé skladby připisovaly úlohu stvořitele člověka Eovi. Nebylo 
možno mu ji tedy odejmout ani v tomto eposu, v této Mardukově apoteóze. Eovi je 
ponechána jeho tvůrčí role, za inspirátora celého díla je však označen Marduk. 
13 49 „Výsada“, v akkadštině šubarrú, tj. „svoboda, výsadní postavení, osvobození od 
nucené práce a služby“, rozumí se na úkor člověka, který svými oběťmi nyní bude opatřovat 
bohum živobytí, o něž se dříve museli starat sami (srv. epos o „Atrachasísovi“, str. 155). 
14 66 To znamená, že vrchol zikkurratu u chrámu Esagila sahal až k nebesům. Svatyně na 
vrcholcích zikkurratů bývaly ozdobeny zlatými býčími rohy. (Četné informace o 
mezopotamské architektuře obsahuje publikace B. Syrového „Architektura“, Praha 1973.) 
15 90–91 Souhvězdí Luku bylo pravděpodobně tvořeno hvězdami ε, σ, δ, τ souhvězdí 
Velkého psa a hvězdami χ a λ souhvězdí Argo. 
16 97–98 Přísaha poslušnosti a věrnosti a prokletí sebe sama, bude-li tato přísaha porušena. 
Ten, kdo přísahá, dotýká se svého hrdla na znamení, že hrdlem propadá, jestliže svou přísahu 
poruší. 
17 107 ad. „Černohlavci“ je poetický název pro lidstvo. 
18 114–120 Každý člověk má své ochranné božstvo, jež ho provází celým životem. Dopustí-
li se však nějakého vážného prohřešku, ochranné božstvo ho opouští nechávajíc ho napospas 
zhoubným silám. Marduk má být takovým ochranným bohem všech bohů ostatních. 
19 121 ad. Od řádky 123 až do konce skladby je vyjmenována řada padesáti jmen boha 
Marduka. Tato jména jsou sumerská, nebo vypadají jako sumerská. Některá jsou skutečná, 
jiná byla nepochybně uměle vytvořena. Každé z nich je podrobeno „odbornému výkladu“, 
rozloženo na různé části bez ohledu na etymologii. Autor probírá rozličné významy, které v 
sumerštině mohou tyto části mít, a odkrývá tak v každém jméně všemožné kvality a definice, 



jež vymezují až do krajnosti Mardukovo božství. Tak např. desáté Mardukovo jméno Asarri 
(v akkadštině čteno Asaru), VII. 1–2, je vykládáno z následujících částí: sar – obdělávání, 
setba; ri – darovati; ru – darovati; a – nákres, obraz, plán, polní meze; ri – upevnit, stanovit; 
ru – stvořit; sar – zrno, obilí; sar – len (?); sar – vzejít, vypěstovat; sar – zeleň, zelené 
rostliny, zelenina, byliny. 
 

 

VII. tabulka 

20 74 „Širé moře“, v akkadštině tiámat rapašta. Tiámat je možno chápat jednak jako vlastní 
jméno, jednak jako apelativum „moře“. Český překlad tuto dvojznačnost samozřejmě 
nemůže postihnout (viz též VII. 128). 
21 76 Sumerské substantivum malach znamená „lodník“. 
22 95 Bezpochyby narážka na V. 59. 
23 122 Akkadské sloveso ašáru znamená „střežit, pečovat, opatrovat“. 
24 124 ad. Viz též V. 5–8. 
25 128 „Středem moře“, v akkadštině qerbiš tiámat – viz pozn. k VII. 74. 
26 136 „Pán všech zemí“, en-kur-kur, je nejvýznamnější epiteton boha Enlila a„Padesát“ (viz 
VII. 143) jeho číselný symbol. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

MARDUK STVOŘITEL  

Zaklínání: 

 Tehdy ještě příbytek svatý, chrám bohů na svatém místě vystavěn nebyl, 
 nerostl rákos a dřevo (?) nebylo stvořeno. 
 Cihly nebyly kladeny a kadlub vytvořen nebyl, 
 dům nebyl zbudován a město nebylo postaveno. 
5 Město nebylo postaveno a nebylo živoucích bytostí. 
 Nippur nebyl postaven, Ekur nebyl postaven, 
 Uruk nebyl postaven, Eanna nebyla postavena, 
 Apsú nebyl vytvořen a Eridu nebylo postaveno, 
 svatý dům, příbytek bohů, nebyl postaven. 
10 Pevniny všechny byly jen mořem, 
 moře bylo jediná strouha. 
 Tenkráte bylo postaveno Eridu, byla postavena Esagila, 
 (kterou) Lugaldukuga v Apsú založil. 
 Babylón byl postaven a Esagila byla postavena. 
15 On potom Anunnaky všechny stvořil. 
 Místo radosti srdcí svých Svatým městem nazvali vznešeně. 
 Na hladině vod svázal Marduk vor z rákosu, 
 stvořil prach a na vor jej nasypal. 
 Aby na místě radosti bozi přebývat mohli, 
20 on lidstvo stvořil, 
 každou bytost lidskou Aruru stvořila s ním. 
 Marduk potom stvořil Šakanovu zvěř a živoucí bytosti stepí, 
 stvořil i Eufrat s Tigridem a určil jim místa, 
 jmény je vhodně nazval. 
25 Stvořil silný i tenký rákos, rákosiště bažin, houštiny i les, 
 stvořil všechnu zeleň stepi. 
 Země všechny byly jen mokrými rákosišti. 
 Stvořil kravku s telátky, ovci s jehňátky, zvířata ohrad, 
 (stvořil) lesy i zahrady, 
30 (stvořil) divoké ovce i ovce na vlnu. 
 Pán Marduk na břehu moře navršil hráz, 



 … vysušil mokřiny, 
 (1 řádek fragmentární) 
 vystavěl město a postavil domy (?), 
35 cihly položil a sestavil jejich kadluby. 
 (Vystavěl města, živoucím bytostem v nich dal přebývat. 
 Postavil Nippur, postavil Ekur, 
 postavil Uruk, postavil Eannu.) 

Zbytek přední strany tabulky není zachován. Na druhé straně pokračuje text rituálním 
zaklínáním, bez vztahu k mýtu o Mardukové úloze při stvoření. 
  

 
 

K významným textům o stvoření patří i úvod dvojjazyčného sumersko-akkadského zaklínání 
z novobabylónské doby, pronášeného při rituálním omývání úst. Marduk je v něm líčen jako 
stvořitel světa: aby vytvořil pevnou půdu v bažinaté Babylónii, nakupí rákos a jiné rostliny, 
posype je prachem a vytvoří tak jakýsi pahorek, na němž postaví svůj chrám Esagila. Jako 
tvůrce stupňovitých chrámů má zde Marduk přízvisko Lugaldukuga, tj. „král svatého 
pahorku“. Při stvoření lidí je jeho pomocnicí matka Aruru. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
DVĚ ZAKLÍNÁNÍ (JP) 

PROTI BOLAVÉMU ZUBU 
  
 Když Anu stvořil nebesa, 
 nebesa stvořila zemi, 
 země stvořila řeky, 
 řeky stvořily strouhy, 
5 strouhy stvořily bahno 
 a bahno stvořilo červa, 
 tu s pláčem šel červ k Šamašovi, 
 též před tváří boha Ey vytryskly mu slzy. 
 „Co mi dáš jíst? 
10 Co mi dáš pít?“ 
 „Dám ti zralý fík, 
 meruňku a jablko.“ 
 „K čemu mi bude ten zralý fík 
 a meruňka a jablko? 
15 Pozvedni mne a mezi zuby 
 a dásní mi dej přebývat! 
 Ze zubu krev budu sát 
 a kořeny v dásni 
 budu hrýzt!“ 
20 Zaraz jehlu do bolavého zubu, popadni červa za nohu! 1 
 „Protože jsi tohle řekl, červe, 
 kéž tě Ea udeří mocnou 
 rukou svou!“ 
 Toto jest zaklínání bolavého zubu. 2 
 
  

 

Obě zaklínání jsou zajímavá kosmologickými představami v nich obsaženými. Má-li být 
odstraněno zlo, je třeba se dobrat jeho příčiny, a to příčiny prvotní, jež je obsažena již v 



počátečním aktu stvoření. Je-li tato prvotní příčina poznána, a především pojmenována, zlo je 
magicky ovládnuto a nemůže déle přetrvávat. 

1 20 Pokyn „lékaři“, který má v tomto okamžiku provést operativní zákrok. Pochopitelně 
nejde o „červa“, ale o poškozený zubní nerv. 
2 24 ad. K vlastnímu zaklínání jsou připojeny podrobnosti týkající se léčby, důtklivé 
napomenutí, aby zaklínání bylo třikrát předříkáno, poznámka o tom, že text byl opsán ze 
starší tabulky, a jméno písaře. 
 

PROTI JEČNÉMU ZRNU 
  

Zaříkání: 

 Na počátku, před stvořením, pracovní píseň na zem sestoupila. 
 Rádlo brázdu zrodilo, brázda klíček, 
 klíček oddenek, oddenek kolínko, kolínko klas a klas zrodil 
 námel. Šamaš žal, Sín sbíral. Když Šamaš žal a Sín sbíral, 1 

5 vstoupilo ječné zrno do oka člověka. „Šamaši a Síne, stůjte při mně, nechť ječné zrno 
vyjde!“ 

 Zaříkávací formule. 
 Zaklínání ječného zrna, jež z oka vypuzeno 
 býti má. 
 
  
  

 
 

Obě zaklínání jsou zajímavá kosmologickými představami v nich obsaženými. Má-li být 
odstraněno zlo, je třeba se dobrat jeho příčiny, a to příčiny prvotní, jež je obsažena již v 
počátečním aktu stvoření. Je-li tato prvotní příčina poznána, a především pojmenována, zlo je 
magicky ovládnuto a nemůže déle přetrvávat. 

 
1 4–5 Akkadské substantivum merchu znamená jak „námel“, tak i „ječné zrno“. Český 
překlad nemůže samozřejmě tuto dvojznačnost postihnout. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SESTUP IŠTARY DO PODSVĚTÍ 
  

NINIVSKÁ VERZE 
  
 Do Země bez návratu, panství Ereškigaly, 
 Ištar, dcera Sínova, rozhodla se jít. 
 Vskutku se rozhodla jít Sínova dcera 
 do domu temnoty, příbytku Erkally, 1 
5 do domu, kam vstupuje se, leč odkud se nevychází, 
 na cestu, z níž návratu není, 
 do domu, kde všichni, kdo vejdou, světla jsou zbaveni, 
 kde prach nuznou je jim stravou a hlína pokrmem. 
 Světlo nezří, v temnotách bydlí, 
10 jak ptáci se halí v péřový šat. 
 Prach uléhá na závoru i dveře 
(8) a mrtvé ticho rozlévá se kolem. 
 Když Ištar dospěla k bráně Země bez návratu, 
 vrátnému u brány pravila takto: 
 „Slyš, vrátný, otevři bránu! 
15 Otevři bránu, ať mohu vejít! 
 Jestliže bránu neotevřeš a vstoupit mne nenecháš, 2 
 vypáčím dveře, přerazím závoru, 
 rozbiji ostění, vyvrátím křídla 
 a vyvedu mrtvé, ti pohltí živé 3 
20 a mrtvých víc bude než živých!“ 
 Vrátný otevřel ústa svá 
 a pravil vznešené Ištaře řka: 
 „Postůj, paní má, dveře nevyvracej! 
(22) Počkej uvnitř …! 
 Půjdu tvé jméno ohlásit královně Ereškigale.“ 
25 I vešel vrátný a pravil Ereškigale: 
 „Slyš, tvá sestra Ištar u brány čeká, 



 ona, jež velká švihadla třímá a před králem Eou čeří hlubinu!“ 4 
 Když to Ereškigal uslyšela, 
 jak odříznutá větévka tamaryšku zbledla jí tvář, 
30 jak rákosové stéblo zčernaly jí rty. 
 „Jaký to úmysl ji ke mně přivádí, s jakým to záměrem přichází ke mně? 
 Vždyť já tu piji vodu s Anunnaky, 
 jím hlínu místo chleba a místo piva kalnou vodu polykám. 
 Oplakávám muže, kteří opustili ženy své, 
35 oplakávám dívky, jež z klína svých manželů vyrvány byly, 
 slaboučké děti oplakávám, jež předčasnou smrtí skonaly. 
 Jdi, vrátný, bránu jí otevři, 
 však jednej s ní podle prastarých zákonů!“ 
 I šel vrátný a bránu jí otevřel. 
40 „Vejdi, má paní, nechť Kuta nad tebou zajásá, 
 nechť palác té Země bez návratu se raduje z tebe!“ 
 Když první ji provázel branou, korunu velkou z hlavy jí sňal. 
 „Proč, vrátný, sňal jsi mi z hlavy korunu velkou?“ 
 „Vejdi, má paní, tak znějí zákony vládkyně podsvětí!“ 
45 Když druhou ji provázel branou, z uší jí sundal náušnice. 
 „Proč, vrátný, vzal jsi mi z uší náušnice?“ 
 „Vejdi, má paní, tak znějí zákony vládkyně podsvětí!“ 
 Když třetí ji provázel branou, z krku jí sundal náhrdelník. 
 „Proč, vrátný, sňal jsi mi z krku náhrdelník?“ 
50 „Vejdi, má paní, tak znějí zákony vládkyně podsvětí!“ 
 Když čtvrtou ji provázel branou, sebral jí z ňader ozdoby. 
 „Proč, vrátný, vzal jsi mi ozdoby z ňader?“ 
 „Vejdi, má paní, tak znějí zákony vládkyně podsvětí!“ 
 Když pátou ji provázel branou, z boků jí odepjal z porodních kamenů pás. 
55 „Proč, vrátný, sňal jsi mi z boků z porodních kamenů pás?“ 
 „Vejdi, má paní, tak znějí zákony vládkyně podsvětí!“ 
 Když šestou ji provázel branou, sundal jí náramky z rukou a nohou. 
 „Proč, vrátný, vzal jsi mi náramky z rukou a nohou!“ 
 „Vejdi, má paní, tak znějí zákony vládkyně podsvětí!“ 
60 Když sedmou ji provázel branou, cudnosti roušku z těla jí sňal. 
 „Proč, vrátný, sňal jsi mi z těla cudnosti roušku?“ 
 „Vejdi, má paní, tak znějí zákony vládkyně podsvětí!“ 
 Když Ištar sestoupila do Země bez návratu 
 a Ereškigal ji spatřila, zlostně se osopila na ni 
65 a Ištar zas proti ní se vrhla bez rozvahy. 
 Tu Ereškigal otevřela ústa svá 
 a pravila Namtarovi, poslu svému, řkouc: 



 „Jdi, Namtare, zavři ji v mém paláci 
 a šedesát nemocí na Ištaru vypusť! 
70 Nemoc očí na její oči, 
 nemoc paží na její paže, 
 nemoc nohou na její nohy, 
 nemoc srdce na její srdce, 
 nemoc hlavy na její hlavu. 
75 Proti ní celé, proti ní šedesát nemocí vypusť!“ 
 Poté, co vládkyně Ištar sestoupila do podsvětí, 
 na kravku neskáče býk, osel se s oslicí nepáří 
 a dívku na ulici neobtěžká muž. 
 Sám ve své komoře uléhá muž 
80 a stranou uléhá dívka. 
revers Sklíčen je Papsukkal, posel velkých bohů, chmurná jeho tvář, 
 v smuteční šat je oděn a špinavý vlas nosí. 
 Zemdleně kráčel a před Sínem, otcem svým, dal se do pláče, 
 před Eou, králem, vytryskly mu slzy. 
85 „Do podsvětí sestoupila Ištar a ještě není zpět. 
 Od té doby, co do Země bez návratu sestoupila Ištar, 
 na kravku neskáče býk, osel se s oslicí nepáří 
 a dívku na ulici neobtěžká muž. 
 Sám ve své komoře uléhá muž 
90 a stranou uléhá dívka.“ 
 Král Ea v svém moudrém srdci stvořil muže, 
 stvořil herce jménem Asúšunamir. 
 „Jdi, Asúšunamire, vydej se k bráně Země bez návratu! 
 Ať sedm jejích vrat otevře se před tebou! 
95 Ať uvidí tě Ereškigal a raduje se z tebe! 
 Až její srdce bude klidné a rozjasní se její mysl, 
 zaklínej ji při všech velkých bozích! 
(r. 13) Vždyť nejsi zrozen z mateřského lůna. 
 Pak pozvedni hlavu a povšimni si měchu!“ 
 „Ó, paní má, ať podají mi měch, abych se z něho vody napil!“ 
100 Když to Ereškigal uslyšela, 
 do stehna se udeřila, hryzla do prstu. 
 „Žádal jsi ode mne něco, co žádat jsi neměl. 
 Jdi, Asúšunamire, proklínám tě kletbou velikou! 5 6 
 Budeš se živit chlebem z městských struh, 
105 z městských stok se budeš napájet! 
 Zdržovat se budeš ve stínu hradeb 
 a na prahu budeš usedat, 



 opilec i střízlivý udeří tě v tvář!“ 
 Ereškigal otevřela ústa svá 
110 a pravila Namtarovi, poslu svému, řkouc: 
 „Jdi, Namtare, zabuš na Egalginu! 7 
 Lasturami okrášli prahy, 
 vyveď Anunnaky a posaď je na zlaté trůny! 
 Ištaru pokrop vodou života a ke mně ji přiveď!“ 
115 Šel Namtar a zabušil na Egalginu. 8 
 Lasturami okrášlil prahy, 
 vyvedl Anunnaky a posadil je na zlaté trůny. 
 Ištaru pokropil vodou života a k Ereškigale ji přived. 
(r. 35) „Jdi, Namtare, Ištaru propusť, 
(r. 36) však nedá-li ti výkupné, pošli ji zpět!“ 
(r. 37) Namtar se svými pomocníky Ištaru odvedl. 
 Když první ji provázel branou, vrátil jí na tělo cudnosti roušku. 
120 Když druhou ji provázel branou, vrátil jí náramky na ruce a nohy. 
 Když třetí ji provázel branou, vrátil jí na boky z porodních kamenů pás. 
 Když čtvrtou ji provázel branou, na ňadra vrátil jí ozdoby. 
 Když pátou ji provázel branou, vrátil jí na krk náhrdelník. 
 Když šestou ji provázel branou, vrátil jí do uší náušnice. 
125 Když sedmou ji provázel branou, vrátil jí na hlavu korunu velkou. 
 „Jestliže nedá ti výkupné, pošli ji zpět! 
 Dumuziho, manžela jejího mládí, 
 vykoupej v čisté vodě, vonným olejem pomaž, 
 v červené roucho ho oblékni; nechť zahraje na flétnu z lazuritu 
130 a bujné děvy ať jeho mysl rozjaří!“ 
 Vládkyně Belili se přizdobila šperky, 
 drahými kameny byl její klín pokryt. 
 A když uslyšela nářek bratra svého, udeřila v klenoty, jež krášlily jí tělo, 
 udeřila v drahokamy, jež pokrývaly zpředu kravku divokou. 
135 „Jediného mého bratra mi neber!“ 
 Až Dumuzi vystoupí na zem, až vystoupí s ním flétna z lazuritu a prsten z karneolu, 
 až vystoupí s ním plačící muži a plačky, 
 nechť vystoupí též mrtví a čichají obětní kouř! 

 
DRUHÁ AŠŠURSKÁ VERZE 
  
 K Antum, mocné vládkyni podsvětí, 
 k bohyni, jež sídlí vprostřed Erkally, 
 na to Velké místo, k mocné vládkyni podsvětí, 9 
 k bohyni, jež sídlí vprostřed Erkally, 



5 k podsvětnímu paláci, odkud se poutník nevrátí, 
 kde světlo neozáří lidskou bytost, 
 kde mrtví sraženi jsou v prach, 
 kde temnota se rozprostírá a hvězda nevzejde, 
 tam dcera Sínova rozhodla se jít. 
10 Vskutku se rozhodla jít a vydala se v místa, 
 odkud se poutník nevrátí. 
 
  
  

 
 

Mýtus o Ištařině cestě do podsvětí je znám ve dvou verzích. Starší z nich pochází z 
Tiglatpilesarovy knihovny v Aššuru, tedy z konce 12., resp. z počátku 11. stol. před n. l., 
mladší byla nalezena v ninivské Aššurbanipalově knihovně (7. stol. před n. l.). Kromě těchto 
dvou byla objevena, rovněž v Aššuru, ještě verze třetí, z níž je však známo pouze 11 
počátečních řádek, které byly zapsány na školní tabulce v období vlády Tiglatpilesara I. 
(1115–1077 před n. l.). Pokud lze z daného materiálu usuzovat, od obou verzí předcházejících 
se podstatně liší. (V překladu je uvedena jako „Druhá aššurská verze“.) 

Závěrečná část skladby o Ištařině cestě do podsvětí (ř. 126 ad.) je ve svém doslovném znění 
nesrozumitelná a snahy o její přesnou interpretaci zatím selhávají. Pravděpodobně jde jen o 
výtah z textu, o jakési poznámky, jež měly pomoci recitátorově paměti. Z nich lze vyrozumět 
pouze tolik, že v náhradu za Ištaru byl do podsvětí odvlečen její manžel Dumuzi a toho pak 
oplakává jeho sestra Belili, nesoucí zde přídomek „Divoká kravka“. 

 

NINIVSKÁ VERZE 

1 4–10 Stejný obraz podsvětí podává „Epos o Gilgamešovi“, VII. iv. 33–39 (přel. L. Matouš, 
Praha 1976, str. 69), a skladba „Nergal a Ereškigal“, II. konec – III. 5 (viz str. 246). (8) ad. 
Řádky označené číslicemi v závorce vybočujícími z marginální číselné řady jsou obsaženy 
pouze v aššurské verzi. 
2 16–20 Varianta aššurské verze (ř. 14–18): „Jestliže bránu neotevřeš, rozbiji ostění, 
vyvrátím křídla, přerazím výztuhu, vytrhnu držadlo! Mrtví vystoupí ke mně, pohltí živé a 
živých víc bude než mrtvých.“ 
3 19–20 Stejná slova pronáší Ištar k Anovi v „Eposu o Gilgamešovi“, VI. 99–100 (op. cit., 
str. 60). 
4 27 Zřejmě narážka na nám neznámý mýtus. 
5 103 Varianta aššurské verze (revers, 19–20): „Jdi, Asnamire, určím ti osud, jenž zapomenut 
nebude! Osud ti určím, jenž navěky zapomenut nebude!“ 
6 103–108 Obdobně proklíná Enkidu nevěstku v „Eposu o Gilgamešovi“, VII. iii. 6–36 (op. 
cit., str. 67). Část jeho kletby (22–24) je téměř doslovným citátem z prokletí, jež Ereškigal 
pronáší nad Asúšunamirem (106–108). 
7 111 Varianta aššurské verze (revers, 27): „Jdi, Namtare, zabuš na palác Diligina!“ 
8 115 Varianta aššurské verze (revers, 31): „Šel Namtar a zabušil na palác Diligina.“ 



 

DRUHÁ AŠŠURSKÁ VERZE 

9 3 „Velké místo (Velká země)“, sumersky ki-gal, jeden z názvů pro podsvětí. Je obsažen ve 
jméně bohyně Ereškigaly. Ereškigal sumersky znamená doslova „Paní(?) Velké země“. 

 
 

ETANA 
  

I. tabulka 
  

NOVOASYRSKÁ VERZE Z NINIVE 
  
 Vytyčili město velcí bohové, Igigové, 
 položili jeho základy bohové Sedmera. 
 Vytyčili svatyni, 
 položili její základy bohové Sedmera: 
5 „Město ať je hnízdem, sídlem lidí!“ 
 Avšak nedali jim pastýře, nedali jim krále, 
 nedali jim stavitele, který by postavil chrám E-chursang-kalamma, 
 oporu pastýřství. 
 Velcí Anunnakové, určující osud, 
10 usedli a radili se o pozemských záležitostech, 
 tvůrci čtyř světových stran. 
 Igigové jednomyslně určili lidem stavitele, 
 neustanovili však krále dávnému lidstvu. 
 Tehdy nebyla uvázána čelenka ani tiára 
15 a žezlo nebylo vyloženo lazuritem, 
 nebyly postaveny žádné trůny. 
 Bohové Sedmera uzavřeli za lidmi brány, 
 uzavřeli brány sídla, 
 Igigové obklopili město hradbou. 
20 Ištar pastýře hledala po celém světě, 
 krále hledala v zemích nahoře i dole; 
 Ininni pastýře hledala po celém světě, 1 
 krále hledala v zemích nahoře i dole. 
 Enlil prohlížel trůny – pro Etanu, 
25 mladíka, kterého Ištar jmenovala králem. 
 „Hledala a našla,“ zvolal, 



 „ať je v zemi ustanoveno království, srdce Kiše ať se raduje!“ 

Počátek Etanova vlastního příběhu je zatím ztracen ve velké mezeře za úvodní partií. Podle 
drobných fragmentů Etana horlivě obětuje bohům své nejlepší ovce a vonné látky, avšak jeho 
krásná zena Mudam mu nemůže dát potomka. Sen jí naznačí, že by jí mohla pomoci rostlina 
zrození, ale nic nepraví o tom, kde rostlinu hledat. Podle tabulky Z Aššuru se Etana vydá 
nazdařbůh na cestu přes hory a cedrové háje, rostlinu však nenalézá. 

V dalším fragmentu jedné z ninivských tabulek je Etana opět v Kiši. Vybudoval přehradu a na 
jejím břehu strážní věž a svatyni pro boha bouře Adada. 

 
NOVOASYRSKÁ VERZE Z NINIVE 
  
 Etana postavil přehradu, již nazval »Adade-ať-ji-zaplaví-povodňová-voda«. 
 Na jednom břehu řeky postavil strážní věž … 
 Na druhém břehu řeky svatyni boha Adada, boha … 
 … ve stínu svatyně rostl topol … 
5 U kořene topolu si hnízdo udělal had, 
 v jeho koruně se orel usadil. 

Orel a had se zpočátku špatně snášeli, ale pak si před Bohem spravedlnosti přísahali 
přátelství. 

 
II. tabulka 
  

NOVOASYRSKÁ VERZE Z NINIVE 
  
 (chybí asi 5 řádků) 
 „Skončen spor, uzavřme přátelství, 
 buďme druhy, ty a já!“ 
 Otevřel orel ústa svá a hadovi pravil: 
5 „Přísahu přátelství, pozdravný dar, odpřisáhněme. 
 … nermuťme mysli, 
 nejezme božské tabu! 
 Vydejme se na cestu a vystupme do hor, 
 přísahejme při zemi …!“ 
10 Před Šamašem, hrdinou, přísahali: 
 „Toho, kdo přestoupí Šamašovo ustanovení, 2 
 ať Šamaš rukou pohodného strašlivě srazí! 
 Tomu, kdo přestoupí Šamašovo ustanovení, 
 ať hory vzdálí své průsmyky, 



15 ať ho dostihne letící zbraň, 
 ať se nad ním sevřou pasti, Šamašovy kletby, a lapí jej!“ 
 Když složili přísahu, země … 
 Vydali se na cestu a vystoupili do hor. 
 Den po dni ptáky pozorují … 

Podle starobabylónské a středoasyrské tabulky na tomto místě orel i had přivedli na svět 
mláďata. 

 
STŘEDOASYRSKÁ VERZE Z AŠŠURU 
  
 Orel porodil v koruně stromu, 
 had v kořenech topolu porodil. 
10 Ve stínu tohoto topolu 
 orel a had se spřátelili, 
 přísahali si, stali se druhy, 
 přání svých myslí 
 si vyjevili. 

 
NOVOASYRSKÁ VERZE Z NINIVE 
  
20 Když orel uloví divokého býka, osla, 
 i had se nažere, ustoupí a nažerou se jeho mláďata. 
 Když had uloví kamzíky, gazely, 
 i orel se nažere, ustoupí a nažerou se jeho mláďata. 
 Když orel uloví divoké ovce, tury, 
25 i had se nažere, ustoupí a nažerou se jeho mláďata. 
 Když had uloví stepního leoparda, jakoukoliv suchozemskou zvěř, 
 i orel se nažere, ustoupí a nažerou se jeho mláďata. 
 Orel přijímal potravu, orlí mláďata rostla, sílila. 
 Když orlí mláďata vyrostla a zesílila, 
30 jal se orel ve svém srdci chystat zlo. 
 Uchystal ve svém srdci zlo – 
 rozhodl se sežrat potomky svého druha. 
 Otevřel orel ústa svá a mláďatům svým pravil: 
 „Chci sežrat háďata, had srdce … 
35 Vystoupím k nebesům a usadím se tam, 
 budu létat dolů a žrát plody v korunách stromů.“ 
 Malé, přemoudré ptáče praví orlovi, otci svému: 
 „Nežer, můj otče, síť Šamašova tě chytí, 



 sevřou se nad tebou pasti, Šamašovy kletby, a polapí tě. 
40 Toho, kdo přestoupí Šamašovo ustanovení, Šamaš rukou pohodného strašlivě straz.“ 
 Neposlouchal je, neposlouchal řeč svého mláděte, 
 slétl a háďata sežral. 
 Večer, uprostřed dne, se připlazil had, 
 nesl maso, svou daň, shodil je u vchodu hnízda. 
45 Had se rozhlížel – jeho hnízdo tam není. Běhal sem tam, nic neviděl, 
 svými drápy hrabal v zemi, 
 až prach hnízda pokryl nebe. 
 Had ulehl a plakal, jeho slzy kanuly před Šamaše: 
 „Já jsem ti důvěřoval, Šamaši, hrdino, 
50 orlovi jsem věnoval svůj pozdravný dar. 
 Nyní mé hnízdo je žalostně zohaveno, 
 mé hnízdo je rozmetáno jeho drápy, 
 roztrhána jsou má mláďata … 
 To on slétl dolů a mé potomky sežral. 
55 Ty jistě, Šamaši, víš o špatnosti, kterou spáchal. 
 Vskutku, Šamaši, tvou sítí je širá země, 
 tvou pastí je rozlehlé nebe. 
 Ať z tvé sítě neunikne orel 
 dopouštějící se špatnosti, Anzu, chystající zlo svému druhu!“ 3 
60 Když vyslechl hadovu prosbu, 
 otevřel Šamaš ústa svá a hadovi pravil: 
 „Vydej se na cestu, překroč hory! 
 spoutal jsem tam pro tebe divokého býka; 
 otevři jeho tělo, rozpárej jeho břicho, 
65 usaď se v jeho nitru. 
 Veškeré nebeské ptactvo slétne a bude žrát maso, 
 i orel s nimi slétne a maso bude žrát. 
 Ten, jenž se netrápí pro svou vinu, 
 uvidí šťavnatost masa, obezřele bude přecházet sem tam 
70 a pustí se do vnitřností. 
 Jakmile vnikne dovnitř, chyť jej za křídlo, 
 vytrhej mu křídla, perutě a péra, 
 oškubej ho a hoď do jámy – 
 tam ať zemře hladem a žízní!“ 
75 Podle pokynu Šamaše, hrdiny, plazil se had, překročil hory. 
 A když had dorazil k divokému býku, 
 otevřel jeho tělo, rozpáral jeho břicho, 
 usadil se v jeho nitru. 
 Veškeré nebeské ptactvo se slétlo a žralo maso. 



80 Orel se pro své provinění bál 
 a maso s ptactvem nejprve nežere. 
 Otevřel orel ústa svá a pravil svým mláďatům: 
 „Slétněme a sežerme maso toho divokého býka!“ 
 Malé, přemoudré ptáče praví orlovi, svému otci: 
85 „Neslétej dolů, můj otče, třeba uvnitř divokého býka leží had.“ 
 Orel si v duchu říká: 
 „Chci slétnout a žrát maso divokého býka. Jak by mne mohl had sežrat?“ 
 Neposlouchal je, neposlouchal řeč svého mláděte, 
 slétl a postavil se na divokého býka. 
90 Obhlížel orel maso, hleděl před sebe a za sebe. 
 Znovu obhlížel maso, hleděl před sebe a za sebe, 
 obezřele přecházel sem tam, chystal se na vnitřnosti. 
 Jakmile dovnitř vnikl, had jej za křídlo chytil: 
 „Tys ke mně vtrhl, tys zohavil mé hnízdo! Tys ke mně vtrhl, tys zohavil mé hnízdo!“ 
95 Otevřel orel ústa svá a pravil hadovi: 
 „Slituj se nade mnou! Jako ženich tě chci obdařit darem.“ 
 Otevřel had ústa svá a orlovi pravil: 
 „Já tě mám pustit? Jak odpovím nahoře Šamašovi? 
 Tvůj trest padne na mou hlavu – 
100 trest, který ti sám ukládám!“ 
 Vytrhal mu křídla, perutě, péra, 
 oškubal jej a do jámy hodil: 
 „Tam zemře hladem a žízní!“ 
 … Orel se denně obrací na Šamaše: 
105 „To v jámě zemřu? Kdo ví, jak mne tíží tvůj trest? 
 Zachraň mne, orla, 
 a navěky budu šířit tvou slávu.“ 
 Šamaš otevřel ústa svá, orlovi pravil: 
 „Byl jsi zlý a zarmoutil jsi mou mysl, 
110 žral jsi, co je vyhrazeno bohům, co je nedovolené. 
 Což jsi nepřísahal »Nepřiblížím se k tobě«? 
 Jdi! Ať ti pomůže člověk, kterého ti pošlu!“ 
 Také Etana se denně obracel na Šamaše: 

 „Šamaši, ty jsi snědl mé nejtlustší ovce, podsvětí, ty jsi vypilo krev mých ušlechtilých 
ovcí. 

115 Ctil jsem bohy a bál se duchů zemřelých, 
 kněžky zcela spotřebovaly mé kouřové oběti, 
 bohové spotřebovali při obětech mé ušlechtilé ovce. 
 Pane, vynes svůj výrok: dej mi rostlinu zrození! 
 Ukaž mi rostlinu zrození, zbav mne mého břemene, založ mi jméno!“ 4 



120 Šamaš otevřel ústa svá a Etanovi pravil: 5 
 „Vydej se na cestu, překroč hory. Hle, je tam jáma. Prohlédni si její vnitřek! 
 Dovnitř je uvržen orel – ten ti ukáže rostlinu zrození.“ 
 Podle pokynu Šamaše, hrdiny, vydal se Etana na cestu, překročil hory, 
 uviděl jámu a prohlédl si ji; uvnitř byl uvržen orel, 
125 neboť jej tam Šamaš nechal čekat. 

 

 
III. tabulka 
  
 (8 řádků poškozených) 
 Orel otevřel ústa svá, pravil Etanovi: 
10 „Proč jsi sem přišel, řekni mi!“ 
 Etana otevřel ústa svá, orlovi pravil: 
 „Můj příteli, dej mi rostlinu zrození, 
 ukaž mi rostlinu zrození, 
 zbav mne mého břemene, založ mi jméno!“ 
 (5 řádků fragmentárních, po nich velká mezera) 

 
STAROBABYLÓNSKÁ VERZE 
  
 Pomohl mu … 
 V osmém měsíci mu dal vylézt z jámy. 
 Orel přijímal potravu jak řvoucí lev, 
 nabýval síly. 
5 Orel otevřel ústa svá, pravil Etanovi: 
 „Můj příteli, spolčeme se – ty a já, 
 řekni si, chci ti dát, co si ode mne budeš přát!“ 

 
STŘEDOASYRSKÁ VERZE Z AŠŠURU 
  
 … Orel jej zpozoroval, 
 řekl Etanovi: 
 „Ty jsi Etana, král zvířectva, 
10 ty jsi Etana … 
 Nech mne vylézt z nitra této jámy, 
 dej mi … své ruky, 
 dám ti plod, malého člověka, 
 navěky budu oslavovat tvou pověst.“ 



15 Etana řekl orlu: 
 „Zachráním tě … 
 z jámy tě vyzvednu, 
 navždy budeme přáteli!“ 

Orel se radoval a znova sliboval, že Etanovi dá rostlinu zrození. „Když to Etana uslyšel, 
vyplnil čelní stranu jámy“, aby se orel dostal snáze ven. Přestože Etana postupné přihazoval, 
co měl po ruce, orel se nejprve marně snažil vzlétnout. Podařilo se mu to patrně teprve po 
třetím pokusu. 

Etana i orel se upnuli k hledání rostliny zrození. Božstvo orlovi vnuklo sen, v němž oba 
vystoupili do nebeských bran boha Ana, Enlila a Ey, a pak i Sína, Šamaše, Adada a Ištary. 
Tam zřejmé uviděli hledanou rostlinu. Orel vyprávěl sen Etanovi a vyzval jej, aby s ním vzlétl 
pro rostlinu do nebes. Nejprve vstoupili do nebe Anova, prošli stejné jako ve snu branou 
Anovou, Enlilovou a Eovou, společně se poklonili. 

Další text je velmi porušený, zdá se, že orel chtěl pokračovat v hledání sám. Když vypravení 
znovu začíná být souvislé, orel patrné vyzývá Etanu k novému letu, Znovu mu opakuje, jak se 
má držet, a opět jej po každé míli žádá, aby se podíval, jak vypadá země. Když po třetí míli 
Etana odmítá stoupat dál, nejsou ještě u cíle. 

 
IV. tabulka 
  

NOVOASYRSKÁ VERZE Z NINIVE 
  
 Orel otevřel ústa svá a pravil Etanovi: 
 (1 řádek porušen) 
 „Prošli jsme vchodem Anovy, Enlilovy a Eovy brány, 
 poklonili jsme se společně, ty a já. 
5 Prošli jsme bránou Sínovou, Šamašovou, Adadovou a Ištařinou, 
 poklonili jsme se společně, ty a já. 
 Tu spatřil jsem dům, jehož pečeť byla zlomena. 
 Odstrčil jsem závoru a vstoupil. 
 Uvnitř seděla mladá žena, 
10 působila mocným dojmem a její zjev byl krásný. 
 Stál tam trůn a země kolem byla udusána, 
 u paty trůnu leželi lítí lvi. 
 Sotva jsem se přiblížil, lvi proti mně vyrazili. 
 Leknutím jsem se probudil a chvěl se hrůzou.“ 
15 Orel jemu, Etanovi, pravil: 
 „Můj příteli, nádherný … 
 Pojď, vynesu tě do nebe … 
 Polož svou hruď na mou hruď, 



 na peří mých křídel polož své dlaně, 
20 paže své polož kolem mých boků!“ 
 Položil svou hruď na jeho hruď, 
 na peří jeho křídel položil své dlaně, 
 své paže položil kolem jeho boků. 
 Spočinul na něm těžce plnou vahou. Když jej vynesl první míli, 
25 orel jemu, Etanovi, pravil: 
 „Podívej se, můj příteli, jak vypadá země, 
 pohlédni na moře, prozkoumej jeho břehy!“ 
 „Země se zmenšila v horu, moře se změnilo ve vody …“ 
 Když jej vynesl druhou míli, 
30 orel jemu, Etanovi, pravil: 
 „Podívej se, můj příteli, jak vypadá země!“ „Země …“ 
 Když jej vynesl třetí míli, orel jemu, Etanovi říká: 
 „Podívej se, můj příteli, jak vypadá země!“ 
 „Moře se proměnilo v zahradníkův příkop.“ 
35 Když vystoupili do Anova nebe, 
 prošli branou Anovou, Enlilovou a Eovou. 
 Orel a Etana se společně poklonili … 
 (následuje velká mezera) 
 „Pojď, můj příteli … 
 s Ištar, paní … 
 před tváří Ištary, paní … 
 Polož své paže kolem mých boků, 
5* na peří mých křídel polož své dlaně!“ 
 Položil mu své paže kolem boků, 
 na peří jeho křídel položil své dlaně. 
 Když jej vynesl první míli: 
 „Můj příteli, pohlédni, jak vypadá země!“ 
10* „Zemské … skryly … 
 a širé moře je jako ohrada pro dobytek.“ 
 Když jej vynesl druhou míli: 
 „Můj příteli, pohlédni, jak vypadá země!“ 
 „Země se proměnila v záhon … 
15* a širé moře je jak rybníček.“ Když jej vynesl třetí míli: 
 „Můj příteli, pohlédni, jak vyhlíží země!“ 
 „Zemi jsem uviděl jako … 
 a širé moře nenasytilo mé oči. 
 Můj příteli, nevystoupím do nebes, zamiř své kroky …“ 
20* Po první míli jej orel shodil, 
 ale pak opět jej na záda vzal. 



 Druhou míli jej orel shodil, 
 pak jej však opět na záda vzal. 
 Třetí míli jej orel shodil, 
25* pak jej však opět na záda vzal. 
 Do vzdálenosti tří loktů od země … 
 padal orel zároveň s ním. 
 … orel se pohmoždil, Etanův … 

Zbývající části textu jsou velmi poškozeny. Pádem Etany a orla však skladba nekončí, 
podstoupili zřejmě nový let do nebes, protože v navazujícím fragmentu ninivské tabulky jsou 
u Ištary. 

 
NOVOASYRSKÁ VERZE Z NINIVE 
  
 Lvy, kterým napřed nasadila obojek, 
 jen švihla bičíkem a oni jí ulehli po boku. 
 … nebylo vidět, neboť její tvář byla odvrácena. 

Vystupovala z ní tak hrůzná záře, ze Etana byl ochromen strachem. V ruce držela jakýsi 
předmět a ten Etanovi s přáním hojnosti darovala. Jméno předmětu je dosud ztraceno – 
tabulka je zde velmi poškozená, předpokládáme však, ze to ještě nebyla rostlina zrození. Ale i 
tu Etana nakonec získal a s její pomocí vytouženého syna. 

 
V. tabulka 
  

NOVOASYRSKÁ VERZE Z NINIVE 
  
 Etana objal Mudam, svou choť, a ona počala. 
 A jakmile před dobou stanovenou k porodu dítěte z jejího lůna 
 její rodidla se začala stahovat, 
 Etana na ně položil nový výhonek rostliny zrození. 
5 Pod výhonkem rostliny zrození ji nestihl záchvat 
 a v její těžké chvíli ji opustily porodní křeče. 
 Dítěti v jejím lůně zlý démon nezabránil ve zrození, 
 a jen jak rostlina vadla … 
 Porodní bába nesahala pro tělo dítěte … 
10 porodní bába vedení … 
 porodní bába pro ni žádnou úlevu nehledala, 
 jen jejímu dítěti se věnovala porodní bába, 
 jen jejímu dítěti … 
 protože Mudam nekřičela. 



Etanovi se konečné narodil nástupce. Podle údajů sumerského královského seznamu se 
jmenoval Balích a vládl čtyři sta let. Dva malé zlomky tabulky z Ninive a jeden z Aššuru však 
svědčí o tom, že skladba měla pokračování plné tragických událostí. Objevují se v nich 
zmínky o bolesti, pláči a nářku. Etana za jakýchsi mimořádných okolností umírá, když snad 
ještě předtím pohřbil svou ženu. Jeho tělo dokonce není pohřbeno obvyklým způsobem, nýbrž 
jednotlivé údy jsou spáleny odděleně na různých místech. Důvod toho není jasný. 

 
Skladba o Etanovi zaujímá v babylónském písemnictví významné místo a má dlouhou 
literární historii. První dochované záznamy pocházejí z 1. poloviny 2. tis. před n. l., z doby 1. 
dynastie starobabylónské, poslední z Aššurbanipalovy knihovny v Ninive, ze sklonku doby 
novoasyrské (7. stol. před n. l.). Rozdíl mezi těmito daty činí tedy víc než tisíc let. 
Starobabylónské fragmenty však nejsou nejstarší. Literární katalog z Aššurbanipalovy 
knihovny uvádí, že autorem-editorem skladby o Etanovi byl jakýsi Lu-nanna. Z jiných 
pramenů víme, že tento Lu-nanna byl urský mudrc a působil za vlády krále Šulgiho (2093–
2046 před n. l.). Jemu snad vděčíme za to, že skladba o Etanovi byla patrně za 3. dynastie 
urské písemně zachycena. A sotvakdy zjistíme, jak hluboko sahá její orální tradice. Nevíme 
ani, jakým jazykem byl zapsán mýtus o Etanovi poprvé. Jméno editora je sumerské a také 
jeho doba je dobou vzniku mnoha sumerských literárních památek. Mýtus o Etanovi je však 
dochován ve fragmentech psaných výhradně akkadským jazykem. 
Hypotetická je i historičnost jeho hrdiny. Etana byl oblíbenou postavou, objevující se v 
krátkých zmínkách i mimo skladbu samu. Jeho působištěm byl Kiš, významné město ve 
střední Babylónii. Tam také jej klade – jako třináctého krále první dynastie po potopě – 
sumerský královský seznam a tvrdí, že vládl 1560 (případně 1500) let. Mínění badatelů se 
různí; někteří v něm vidí jednoho z posledních mytických vládců, jiní prvního pozdější tradicí 
doloženého panovníka. Mýtus o Etanovi může mít historické jádro, avšak nelze vyloučit, že 
sám inspiroval o staletí mladšího tvůrce královského seznamu. 
Skladba je dochována ve větším počtu exemplářů. Nejstarší z nich jsou dva záznamy ze 
starobabylónské doby. Původ jednoho není znám, podle vnějších znaků i jazykových kritérií 
však zjevně pochází z některého města vlastní Babylónie. Druhý byl nalezen v Súzách (v 
dnešním Íránu) a podle charakteru písma byl psán skutečně elamských písařem. O několik 
století mladší je středoasyrská verze z konce 2. tis. před n. l., která byla v několika zlomcích 
objevena v Aššuru. V Aššurbanipalově knihovně byly v minulém století nalezeny části 
nejméně šesti, možná až devíti opisů skladby o Etanovi. 
Starobabylónská verze je psána sevřeným stylem, aššurská verze je naproti tomu velmi 
obšírná. Uprostřed mezi oběma je verze ninivská. Ve všech třech verzích jsou ještě velké 
mezery, které brání jejich podrobnému porovnání. Přesto je zřejmé, že nejsou na sobě 
bezprostředně závislé. Vycházejí pravděpodobně z různých, ale ne zcela odlišných záznamů 
ústního podání, v němž byl mýtus o Etanovi patrně značně rozšířen. 
Začátek díla zasazuje děj do kosmologického rámce. Ve starobabylónské verzi tvoří tento 
úvod spíše formální součást kompozice. V novoasyrské verzi – z doby, kdy stará forma 
kosmologického úvodu se již přežila – byla úvodní pasáž poněkud přepracována, obsahově 
pevněji skloubena s následujícím vyprávěním a v jejím závěru je uveden na scénu sám Etana, 
vyvolený bohyní Ištarou za krále v Kiši. 

I. tabulka 

1 22 Ininni je jiné jméno Inanny. 

II. tabulka 



2 11 „Šamašovo ustanovení“, tj. přísaha, jejímž je Šamaš ručitelem. 
3 59 Narážka na mýtus o ptáku Anzuovi. Starobabylónská verze na tomto místě má pouze 
„dopouštějící se špatnosti a nedovoleného“ (anzillu); tak je to také v paralelních řádcích II. 7 
a 110 novoasyrské verze. 
4 119 „Zbav mne mého břemene, založ mi jméno“ znamená: zbav mne trápení, dej mi syna. 
5 120 Podle středoasyrské verze z Aššuru se Šamaš objevuje Etanovi ve snu. 
 
 

ADAPA A JIŽNÍ VÍTR 
  

FRAGMENT A (Z AŠŠURBANIPALOVY NINIVSKÉ KNIHOVNY) 
  
 (1 řádek zničen) 
 Příkaz jeho co příkaz boha … 
 Velkým rozumem ho obdařil, aby odhalil zemský řád, 
 dal mu moudrost, však nedal mu věčný život. 
5 Za onoho času, v oněch letech, mudrce, syna města Eridu, 
 člověčenstva vzor Ea stvořil. 
 Moudrý je a slovem jeho nikdo nepohrdne; 
 je dovedný a nejchytřejší z Anunnaků, 
 neposkvrněný, čistých rukou, kněz pomazaný, dbalý obřadů. 
10 S kuchaři pokrmy připravuje, 
 s kuchaři eridskými pokrmy připravuje. 
 Chléb a vodu pro město Eridu denně obstarává 
 a obětní stůl prostírá čistou rukou svou. 
 A bez něho nesmí být sklizeno se stolu. 
15 Proti proudu řídí bárku a loví ryby k sušení pro město Eridu. 
 Za onoho času Adapa, z Eridu syn, 
 ani za noci nepřestal Eovi sloužit 
 a na jařmo Eridských den co den dozíral. 
 Na hrázi čisté, na hrázi Nového měsíce, vsedl jednou na loď. 
20 Bez kormidla plula plachetnice, 
 toliko bidlem řídil Adapa bárku svou. 
 Když vyplul na širé moře … 
 (zbytek zničen) 

 
FRAGMENT B (Z ARCHÍVU V TELL EL-AMARNĚ) 
  
 … rozhodil sítě; hladina byla jak zrcadlo. 
 Náhle však zavanul Jižní vítr a potopil jej, 



 nechal ho přebývat v Království ryb. 
 „Jižní větře, s tvými všemi bratry kdybych se měl utkat, 
5 kéž mohl bych zlomit ti křídlo!“ Když slova ta vypustil z úst, 
 zlomeny byly perutě Jižního větru a ten po sedm dní 
 na zemi nevál. Anu 
 na posla svého Ilabráta vzkřikl: 
 „Proč Jižní vítr už sedm dní na zemi nevane?“ 
10 I odvětil mu Ilabrát, jeho posel: „Pane můj, 
 Adapa, syn Eův, Jižnímu větru křídlo 
 zlomil.“ Když Anu ta slova uslyšel, 
 zvolal: „Běda!“ I povstal ze svého trůnu. „Ať mi ho sem přivedou!“ 
 Tu dotkl se nebeský Ea paží Adapových, 
15 hlavu mu posypal popelem, v smuteční šat 
 ho oblekl i takto mu poradil: 
 „Sám půjdeš k Anovi, králi, 
 na cestu k nebesům se vydáš! Když na nebesa 
 vystoupíš, k bráně Anově se přiblížíš, 
20 tam u brány Dumuzi a Gizzida 
 budou stát. A když tě spatří, vyptávat se počnou: »Muži, 
 kvůli komu takhle vypadáš? Adapo, kvůli komu 
 sis oblekl smuteční šat?« – »Na naší zemi dva bozi zmizeli, 
 proto tak vypadám.« – »Kteří dva bozi na zemi 
25 zmizeli?« – »Dumuzi a Gizzida.« – Pohlédnou na sebe, 
 budou se usmívat a dobré slovo 
 povědí Anovi, na laskavou jeho tvář 
 dají ti popatřit. Až potom před Anem budeš stát, 
 chléb smrti bude ti nabídnut. 
30 Nejez! Voda smrti bude ti nabídnuta. 
 Nepij! Roucho ti bude nabídnuto. 
 Obleč se! Olej ti bude nabídnut. Potři se! 
 Radu, již jsem ti dal, nezapomeň! A slova, 
 která ti říkám, dobře v paměti chovej!“ 
35 Tu dorazil posel Anův, jemuž řekl jeho pán: „Adapa Jižnímu větru 
 křídlo zlomil, ke mně ho přiveď!“ 
 I vydali se na nebeskou cestu a k nebi stoupali. 
 Když Adapa na nebesa vystoupil, k bráně Anově se přiblížil, 
 tam u brány stál Dumuzi a Gizzida. 
40 Jakmile uzřeli Adapu, vzkřikli: „Běda! 
 Muži, kvůli komu takhle vypadáš? Adapo, 
 kvůli komu sis oblekl smuteční šat?“ 
 „Na zemi dva bozi zmizeli, proto smuteční šat 



 jsem oblekl.“ – „Kteří dva bozi na zemi zmizeli?“ 
45 „Dumuzi a Gizzida.“ Pohlédli na sebe 
 s úsměvem. Když Adapa k Anovi, králi, 
 se blížil, tu spatřil ho Anu a zvolal: 
 „Pojď sem, Adapo! Proč Jižnímu větru křídlo 
 jsi zlomil?“ I odvětil Adapa Anovi: „Vládce můj, 
50 pro chrám pána svého uprostřed moře 
 ryby jsem lovil. Hladina byla jak zrcadlo. 
 Náhle však zafoukal Jižní vítr a potopil mne. 
 Nechal mě přebývat v Království ryb. V zlosti 
 proklel jsem Jižní vítr.“ Tu ujali se ho 
55 Dumuzi a Gizzida a dobré slovo o něm Anovi 
 pověděli. I upokojilo se srdce jeho a na chvíli zmlk. 
 „Proč Ea člověku nehodnému tajemství nebes 
 a země odhalil? Pyšné 
 srdce mu dal, a toto on učinil! 
60 Co pro něj uděláme? Přineste mu 
 chléb života, z něho bude jíst!“ Chléb života 
 mu přinesli, avšak on nejedl. Vodu života 
 mu přinesli, avšak on nepil. Roucho 
 mu přinesli, oblekl se. Olej 
65 mu přinesli, potřel se. 
 Anu se na něj díval a smál se mu. 
 „Pojď sem, Adapo! Proč nejedl jsi ani nepil? 
 Nebudeš věčně žít! Běda množícímu se lidstvu!“ – „Ea, pán můj, 
 mi řekl: Nejez ani nepij!“ 
70 „Vezměte jej a zpět na zem ho pošlete!“ 
 (zbytek zničen) 

 
FRAGMENT D (Z AŠŠURBANIPALOVY NINIVSKÉ KNIHOVNY) 
  
 (1 řádek poškozen) 
 Poručil, aby mu přinesli olej; potřel se. 
 Poručil, aby mu přinesli roucho; oděl se. 
 Anu se halasně vysmál Eovu činu. 
5 „Kdo ze všech bohů nebes a země tak jedná, 
 čí pokyn předstihne slovo samého Ana?“ 
 Adapa přehlédl nebesa od obzoru až k nadhlavníku, 
 děsivou záři jeho uviděl. 
 Tehdy bůh Anu uvěznil Adapu, 
10 posléze však Ea ho osvobodil. 



 Aby navěky vládu svou Anu ozdobil leskem, osudem rozhodl 
 odpustit Adapovi z lidského plemene, 
 jenž … svémocně Jižnímu větru křídlo zlomil 
 a potom vystoupil k nebi. A tak se staň! 
15 Když Jižní vítr, jenž dechem svým člověka ovanul, 
 a ránu a neduh, jejž lidskému tělu způsobil, 
 utiší Ninkarrak svatá, 
 nechť odstoupí … a rána a neduh nechť zmizí! 
 … ať zimnicí je zachvácen! 
20 … ať neusne sladkým spánkem! 
 (zbytek zničen) 
 
  
  

 
 

Text tohoto mýtu, který zde nese parafrastický název „Adapa a Jižní vítr“, se zachoval na 
čtyřech fragmentech, z nichž jeden (B) pochází z egyptského archivu v Tell el-Amarně (14. 
stol. před n. l.), zbývající tři (A, C, D) pak byly nalezeny v ninivské Aššurbanipalově 
knihovně (7. stol. před n. l.). 

V překladu nebylo přihlédnuto k ninivskému zlomku C, neboť jeho text je velmi poškozen; 
částečně se dochovala pouze pravá polovina řádek, která se po stránce obsahové přibližně 
shoduje s řádky 12–21 amarnského fragmentu. Tento text, jenž byl napsán mimo území 
Mezopotámie, vzbuzuje již na první pohled pozornost červenými body, které sloužily jako 
dělící znaménka mezi slovy nebo skupinami slov. Od obvyklé formy akkadských literárních 
textů se konečně liší četnými přesahy (enjambements), což lze vysvětlit tím, že byl napsán 
egyptským písařem, který se babylónštině musel učit; sloužil mu tedy jako text školní. 

Konečně je třeba se zmínit o třetím ninivském fragmentu (D), jenž ve srovnání s textem 
amarnským podává poněkud odlišný závěr skladby a nevylučuje ani možnost výkladu, že 
Adapa přece jen obdržel dar věčného života a stal se tak roven bohům. 

Tím vyvstává i zásadní otázka, zda neexistovaly dvě verze mýtu o Adapovi: první, starší (B), 
v níž hrdina promarní možnost získat věčný život, a druhá, mladší (A, C, D), kde ho nakonec 
dosáhne milostí nejvyššího boha mezopotamského panteonu. Na tuto otázku však 
jednoznačně odpovědět nelze, neboť dochovaný materiál je příliš neúplný. 

Je však možno tvrdit téměř s jistotou, že řádka 15 ad. ve fragmentu D představuje mladší 
dodatek, zaříkání, které z celé skladby o Adapovi činí magický text, jehož pomocí se léčí 
choroby způsobené vanem Jižního větru, neboť podle představ starověké Mezopotámie je 
nejen větrem blahodárným, přinášejícím od moře déšť a ozhojňujícím úrodu, ale též větrem 
zhoubným, pustošivým, bouřícím, spřežencem zlých duchů, kteří vstupují do lidského těla a 
jsou původci mnohých nemocí. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANZU A KRÁDEŽ TABULEK OSUDU 
  

I. tabulka 
  

NOVOASYRSKÁ VERZE A 
  
 Syna vládce všech příbytků, nádherného, miláčka bohyně Mami, chci opěvovat, 
 boha přesilného, prvorozeného Enlilova. 
 Ninurtu nádherného, miláčka bohyně Mami, chci opěvovat, 
 boha přesilného, prvorozeného Enlilova. 
5 Potomka Ekuru, prvního mezi bohy, oporu Eninnu, 
 ochránce stájí, strážce všech domů, ulic a měst, 
 toho, jenž bojovat zná, udatný je a s opaskem si hraje, 
 jenž divoké krotí a neustává, jehož bouře je hrozná, 
 jeho sílu chci vychválit! 
10 Toho, jenž … svázal a kameny spoutal, 
 jenž zbraněmi svými opeřeného Anzua zabil, 
 jenž zahnal tura doprostřed moře, 
 jenž porazil strom s jádry a trní vyhledává, 
 jenž svádí bitvu a boj! 
15 Pro něho byly svatyně postaveny … 
 (zbytek kolumny se nezachoval) 

 
NOVOASYRSKÁ VERZE B 
  
 Příkazy všech bohů mu svěřil, 
 přinesl je a na starost Anzuovi dal, 
 vchod do chrámu Enlil mu svěřil. 
 Koupal se před ním v čisté vodě. 
5 Oči Anzua viděly odznaky Enlilovy moci, 



 korunu jeho vladařství, šat jeho božství, 
 na tabulky osudů božství Anzu stále se díval. 
 Každý den vidí otce bohů ze svatyně Duranki. 1 
 Myslil na to, jak chopit se Enlilovy moci. 
10 Anzu vidí každý den otce bohů ze svatyně Duranki, 
 myslí na to, jak chopit se Enlilovy moci: 
 „Já chtěl bych uchvátit tabulky osudů 
 a sebrat příkazy bohů všech! 
 Chci ovládnout trůn, být pánem kultovních řádů, 
15 shromáždění všech Igigů chci poroučet!“ 
 Ve svém nitru pomýšlel na boj, 
 u vchodu do chrámu, na nějž stále upíral zraky, teď na svítání čeká. 
 Když Enlil se v čisté vodě koupal, 
 sňata byla koruna jeho a položena na trůn, 
20 svou rukou se Anzu zmocnil tabulek osudů. 
 Uchvátil moc Enlila – řády jsou svrženy. 
 Když Anzu odletěl a uchýlil se do hor, 
 hrůza se rozhostila a zavládlo ticho. 
 Otec, rádce bohů, Enlil ustrnul hrůzou. 
25 Svatyni odňata byla její zář. 
 Bozi země hledají příkazy. 
 Anu otevřel ústa svá a pravil, 
 bohům, synům svým pravil: 
 „Kdo z vás chce Anzua zabít 
30 a zvětšit tak jméno své ve všech lidských příbytcích?“ 
 „Syn Anův, dozorce kanálů,“ volali bozi. 
 Ten, jenž božské příkazy dává, mluví již k němu. 
 „Adad, dozorce kanálů, Anův syn,“ volali. 
 Ten, jenž božské příkazy určuje, již k němu mluví: 
35 „Ty, Adade, máš v síle převahu, jsi mocný, tvůj boj nechť neustane! 
 Sraz Anzua bleskem, svou zbraní! 
 Nechť jméno tvé je velké v shromáždění bohů, 
 mezi bohy, svými bratry, nechť nemáš soupeře! 
 Ať jsou tu svatyně, nechť postaveny jsou, 
40 na všech stranách světa založ svá kultovní města, 
 uctívání tvé nechť v Ekuru zavedou! 
 Buď nádherný před bohy, jméno tvé nechť je Nejsilnější!“ 
 Adad, dozorce kanálů, na tu řeč odpověděl, 
 svému otci Anovi tato slova řekl: 
45 „Můj otče, kdože by pospíchal k nepřístupné hoře? 
 Kdo mezi bohy, syny tvými, je nyní jako Anzu? 



 Svou rukou se zmocnil tabulek osudů, 
 moc Enlila převzal, svrženy jsou řády! 
 Anzu uletěl a uchýlil se do hor. 
50 Co řekne, to jak od boha z Duranki platí, 
 nepřítel před ním je jako hlína!“ 

 

 
STAROBABYLÓNSKÁ VERZE ZE SÚZ 
  
 Když bozi to slyšeli, zděšeni byli. 
 Anu zakázal nastoupit cestu. 
25 „Gibil, nejstarší syn Anunítu,“ volali bozi. 
 Anu, jenž božské příkazy určuje, mluví již k němu … 
 (zbytek tabulky chybí v obou verzích) 

 
NOVOASYRSKÁ VERZE C 
  
 (řádky 1–18 se nezachovaly) 
 „Anzu odletěl a uchýlil se do hor. 
20 Co řekne, to jak od boha z Duranki platí, 
 nepřítel před ním je jako hlína!“ 
 Když bozi to slyšeli, zděšeni byli. 
 Anu zakázal Gibilovi nastoupit cestu. 
 „Šara, Ištařin nejstarší,“ volali bozi. 
25 Ten, jenž božské příkazy určuje, k němu mluví: 
 „Ty, Šaro, máš v síle převahu, jsi mocný, nechť tvůj boj neustane! 
 Zbraněmi svými Anzua zabij! 
 Nechť jméno tvé je velké ve shromáždění bohů, 
 mezi bohy, svými bratry, nechť nemáš soupeře! 
30 Ať jsou tu svatyně, nechť postaveny jsou, 
 na všech stranách světa založ svá kultovní města, 
 uctívání tvé nechť v Ekuru zavedou! 
 Buď nádherný před bohy, jméno tvé nechť je Nejsilnější!“ 
 Šara na tu řeč odpověděl, 
35 svému otci Anovi řekl tato slova: 
 „Můj otče, kdože by pospíchal k nepřístupné hoře? 
 Kdo mezi bohy, tvými syny, je nyní jako Anzu? 
 On rukou svou se zmocnil tabulek osudů, 
 moc Enlila převzal, svrženy jsou řády! 



40 Anzu uletěl a uchýlil se do hor. 
 Co řekne, to jak od boha z Duranki platí …“ 
 (řádky 42–49 se nezachovaly) 

Bůh Anu i Šarovi zakázal vydat se za Anzuem do hor. Zmatek v zemi, způsobený porušením 
božských řádů, trvá dál. 

 
STAROBABYLÓNSKÁ VERZE ZE SÚZ 
  
 Utichli bozi a hledali radu, 
 Igigové byli shromážděni, žádný neměl klidu. 
 (zbytek kolumny ztracen) 
 
 Moudrého, který v Apsú sídlí, přiměli, aby se zvedl. 
50 Co na srdci má, říká svému otci: 
 „Chci najít toho boha, 
 toho, jenž Anzua spoutá, ve shromáždění oznámit! 
 Já najdu toho boha, 
 toho, jenž Anzua spoutá, ve shromáždění oznámím!“ 
55 Slyšeli Igigové jeho řeč, 
 chvěli se radostí, nohy mu líbali. 
 Ninšiku ústa svá otevřel a pravil, 
 Anovi s Daganem pravil … 
 (zbytek textu se nezachoval) 

Bůh Ea (Ninšiku) se obrací k rodičce bohů Mach (Mami) s žádostí, aby pro boj s Anzuem 
sama navrhla nejsilnějšího ze svých potomků. 

 
STAROBABYLÓNSKÁ VERZE D 
  
 Velikost bohyně Mach, paní všech tvarů, vyhlásil v shromáždění: 
 „Zavolej nejsilnějšího, nádherného, svého miláčka 
 se širokou hrudí, jenž sedm bojovníků do bitvy vede! 
 Ningirsua, nejsilnějšího, nádherného, svého miláčka 
5 se širokou hrudí, jenž sedm bojovníků do bitvy vede!“ 
 Když mocná Mach jeho řeč slyšela, řekla »ano«. 
 Nad tímto výrokem se bozi země radovali, chvěli radostí, nohy jí líbali. 
 Povolala ho, svého syna, do božského sněmu 
 miláčka svého srdce zavedla. Praví mu: 
10 „Před Anem a Daganem, nejvyššími, 
 když své božské řády v shromáždění vyhlásili, 



 jsem zrodila všechny Igigy, 
 i prvního z bohů – já, bohyně Mami! 
 Bratru svému i Anovi dala jsem království v nebesích. 
15 Já jsem ta, jež vladařství určuje!“ 
 (zbytek tabulky se nedochoval) 

 
II. tabulka 
  
 „Dej jejich zmatku nějakou lhůtu, 2 
 pro bohy, které jsem stvořila, světlu dej vyjít! 
 Vše do boje vlož! 
 Sedm zlých bouří nechť hlasitě skučí! 
5 Svaž Anzua opeřeného, 
 utiš zemi, kterou jsem stvořila, rozmetej jeho sídlo! 
 Nechť strach se ho zmocní, 
 ať rukou tvou stále jen divokost třese! 
 Všechny větry bouří jsem proti němu zdvihla! 
10 Zavěs si luk a šípy ať nesou jed, 
 tvůj vzhled nechť roven je démonu zlému, 
 mlhu vytvoř, ať tělo tvé nepozná! 
 Tvá záře nechť nad námi jde! 
 Ty víš, jak horu se zemí srovnat! 
15 Slunce nechť nahoře nesvítí, 
 ať se den jasný pro něho v hlubokou temnotu změní! 
 Život mu znič, Anzua svaž! 
 Větry nechť přinesou jeho křídla 
 na tajná místa k Enlilovi, tvému otci, do Ekuru! 
20 Hory a úvaly bouří zaplav, zkal vodu, 
 prořízni hrdlo Anzua zlého! 
 Nechť království do Ekuru vstoupí, 
 k otci, rodiči tvému, nechť božské řády se vrátí! 
 Ať jsou tu svatyně, nechť postaveny jsou, 
25 na všech stranách světa založ svá kultovní města, 
 uctívání tvé nechť v Ekuru zavedou! 
 Buď nádherný před bohy, jméno tvé nechť je Nejsilnější!“ 
 Hrdina slyšel svou matku. 
 Pyšně se těšil na bitevní vřavu. Uchýlil se do hor. 
30 Můj pán větrů sedm zapřáhnout dal, 
 hrdina vichrů sedm zapřáhnout dal, 
 sedm smrští, jež víří prach. 
 Boj divoký rozpoutal, zahájil útok. 



 Ti, kdo mu v boji po boku stojí, mlčí a útočí. 
35 V hlubinách hor střetli se Anzu a Ninurta. 
 Když Anzu ho uviděl, přistoupil k němu, 
 zuby skřípal a záře jeho jak bouře zakryla hory. 3 
 Pln vzteku jak lev na něj vyrazil, 
 v hněvu svém na hrdinu křičel: 
40 „Já zmocnil se božských řádů, 
 příkazy bohů všech odnesl! 
 Pověz, kdo jsi, že se mnou jdeš bojovat?“ 
 Rozhněval se a tato slova vyšla mu z úst. 
 Hrdina Ninurta Anzuovi odpověděl: 
45 „Jménem Ana vládce, jménem boha z Duranki, 
 jménem Ey, boha širého moře, jménem bohů osudu 
 k boji jsem nastoupil, abych tě srazil!“ 
 Když Anzu jeho slova slyšel, 
 divoce v horách vzkřikl – 
50 setmělo se, jen obrysy vrcholků hořely. 
 Šamaš, světlo bohů, potemněl. 
 Ninurta vyrazil, s Anzuem střetl se jeho křik. 
 Ve vřavě bitevní odpor sílí, 
 pancíř se v krvi smáčí, 
55 z mraků smrti prší, šípy se blýskají, boj mezi nimi zuří. 
 Nejsilnější, nádherný, první syn bohyně Mami, 
 podpůrce Ana a Dagana, miláček boha Ninšiku, 
 (2 řádky zničeny) 
60 Z luku šíp na něj vystřelil. 
 Šíp ho však minul, vrátil se zpět, 
 neb Anzu k němu vzkřikl: 
 „Ty šípe z rákosu, jenž na mne letíš, vrať se do rákosiště! 
 Dřevěný luku, zpět vrať se do svého lesa, 
65 tětivo, vrať se do střev zvířete, křidélka šípu, k ptákům se vraťte!“ 
 Božské tabulky osudu v ruce své zdvihl – 
 odstranily tětivu, šíp k tělu jeho se nemohl přiblížit. 
 Utichl boj, útok byl odražen. 
 Selhaly zbraně, Anzua v horách nespoutaly. 
70 Ninurta zavolal Adada a poručil mu: 
 „Vyprávěj o všem, co viděl jsi, Eovi-Ninšiku: 
 Pane, tak bylo to, řekni, Ninurta Anzua obklíčil, 
 Ninurta zvířil prach v táboře válečném, 
 nasadil luk, šíp z rákosu na něj vystřelil. 
75 Šíp ho však minul, vrátil se zpět, 



 neb Anzu k němu vzkřikl: 
 »Ty šípe z rákosu, jenž na mne letíš, vrať se do rákosiště! 
 Dřevěný luku, zpět vrať se do svého lesa, 
 tětivo, vrať se do střev zvířete, křidélka šípu, k ptákům se vraťte!« 
80 Božské tabulky osudu v ruce své zdvihl – 
 odstranily tětivu, šíp k tělu jeho se nemohl přiblížit. 
 Utichl boj, útok byl odražen, 
 selhaly zbraně, vzpurného 
 Anzua v horách nespoutaly.“ 
85 Adad se poklonil, přijal ten příkaz, 
 zprávu o boji přinesl Eovi-Ninšiku, 
 všechno, co řekl pán, před Eou opakoval: 
 „Pane, tak bylo to: Ninurta Anzua obklíčil, 
 Ninurta zvířil prach v táboře válečném, 
90 nasadil luk, šíp z rákosu na něj vystřelil. 
 Šíp ho však minul, vrátil se zpět, 
 neb Anzu k němu vzkřikl: 
 »Ty šípe z rákosu, jenž na mne letíš, vrať se do rákosiště! 
 Dřevěný luku, zpět vrať se do svého lesa, 
95 tětivo, vrať se do střev zvířete, křidélka šípu, k ptákům se vraťte!« 
 Božské tabulky osudu v ruce své zdvihl – 
 odstranily tětivu, šíp k tělu jeho se nemohl přiblížit. 
 Utichl boj, útok byl odražen, 
 selhaly zbraně, vzpurného 
100 Anzua v horách nespoutaly.“ 
 Ninšiku slyšel řeč svého syna, 
 mlčel a potom mu radu svou dal: 
 „Opakuj pánovi celou mou řeč, 
 všechno, co povím, pro něho uchovej: 
105 Boj ustat nesmí, prosaď svou sílu, 
 Anzua zklidni, nechť ve střetu s bouří křídla svá složí! 
 Uchop zbraň, když šípy jsi vystřílel, 
 křídla mu odřízni, zmrzač ho vpravo i vlevo! 
 Ať vidí svá křídla a řeč ztratí. 
110 »Ó perutě mé,« zvolá. Neboj se ho! 
 Luk nasaď! V boji nechť šípy z rákosu do hrudi nepřítele jak blesky šlehají! 
 Křídla a peří v hrozivé záři ať tančí jak motýlci! 
 Život mu znič, Anzua spoutej! 
 Jeho křídla větry nechť na tajná místa 
115 do Ekuru k tvému otci Enlilovi přinesou! 
 Údolí hor bouřkou zaplav, zkal vodu, 



 zlému Anzuovi život odřízni! 
 Ať království do Ekuru vstoupí 
 a k otci, rodiči tvému, božské řády se vrátí! 
120 Ať jsou tu svatyně, nechť postaveny jsou, 
 na všech stranách světa založ svá kultovní města, 
 uctívání tvé nechť v Ekuru zavedou! 
 Buď nádherný před bohy, jméno tvé nechť je Nejsilnější!“ 
 Adad se poklonil, přijal ten příkaz, 
125 přinesl Ninurtovi návod k boji, 
 co Ea řekl, opakoval mu: 
 „Boj ustát nesmí, prosaď svou sílu, 
 Anzua zklidni, nechť ve střetu s bouří křídla svá složí! 
 Uchop zbraň, když šípy jsi vystřílel, 
130 křídla mu odřízni, zmrzač ho vpravo i vlevo! 
 Ať vidí svá křídla a řeč ztratí. 
 »Ó perutě mé,« zvolá. Neboj se ho! 
 Luk nasaď! V boji nechť šípy z rákosu do hrudi nepřítele jak blesky šlehají! 
 Křídla a peří v hrozivé záři ať tančí jak motýlci! 
135 Život mu znič! Anzua spoutej! 
 Jeho křídla větry nechť na tajná místa 
 do Ekuru k tvému otci Enlilovi přinesou! 
 Údolí hor bouřkou zaplav, zkal vodu, 
 odřízni život Anzua zlého! 
140 Ať království do Ekuru vstoupí 
 a k otci, rodiči tvému, ať božské řády se vrátí! 
 Ať jsou tu svatyně, nechť postaveny jsou, 
 na všech stranách světa založ svá kultovní města, 
 uctívání tvé nechť v Ekuru zavedou! 
145 Buď nádherný před bohy, jméno tvé nechť je Nejsilnější!“ 
 Ninurta slyšel poselství svého otce Ey-Ninšiku, 
 pyšně se těšil na bitevní vřavu. Do hor šel znovu. 
 Hrdina bojovníků sedm zapřáhl, 
 Ninurta sedm zlých bouří zapřáhnout dal, 
150 smrští sedm, jež zviřují prach. 
 (zbytek tabulky se nedochoval) 

 
III. tabulka 
  

STAROBABYLÓNSKÁ VERZE ZE SÚZ 
  



O konečném Ninurtově vítězství nás informují fragmentární verše poškozené třetí tabulky. 
Božský hrdina splnil pokyny boha moudrosti. Změnil se v draka vrhajícího blesky a lstí 
Anzua dostihl a zabil. Anzuovo tělo bylo dopraveno do Nippuru a připevněno na vrcholek 
svatyně Ekur. 

74 Uprostřed boje větry čtyři proti němu zdvihl, 
 země se pohnula, plná … 
 Dny jeho ztemněly, nebe … 
77 Ve střetu s bouří Anzu křídla svá složil. 

 
NOVOASYRSKÁ VERZE 
  
 (26 řádku fragmentárních) 
27 Anzua zmátl, hrdlo mu prořízl. 
 (zbytek tabulky je ztracen) 
  

 

Anzu byl na sochách a pečetítkách zobrazován jako mohutný orel se lví hlavou. Spojoval tedy 
v sobě nejsilnějšího létavce a savce v jediné bytosti. 

Mýtus o krádeži tabulek osudu je jednou z mnoha staromezopotamských skladeb o porušení 
„božího řádu“, o zmatku v panteonu a obnovení pořádku, o boji se zlými silami. Celá báseň 
byla podle prologu pouze jednou z částí velkého cyklu o hrdinských činech boha Ningirsua 
(Ninurty) a vysvětlovala původ zvířecího emblému hlavní nippurské svatyně Ekur. Obraz 
Anzua tam ochraňoval jednu z bran a zdobil kupoli. 

Text skladby má charakteristické znaky babylónských mýtů o chaosu. Bozi jsou nejprve 
bezmocní, navrhují různá řešení a nejvyšší v jejich shromáždění (zde bůh nebe Anu) vysílá na 
souboj pouze nejsilnějšího z potomků svaté boží rodičky Mach (Mama, Mami). 

Děj rozvíjený jen zvolna opakováním celých pasáží má zajímavý motiv odražení prvního 
útoku. Anzu pouhým zvednutím tabulek osudu ruší sílu všech zbraní. Tabulky osudu jsou v 
této básni skutečným zosobněním nadpřirozené a nepochopitelné moci, kterou lze překonat 
pouze lstí. 

Příběh o krádeži tabulek osudu byl tradován již od starobabylónské doby (18. stol. před n. l.) 
nejenom v Mezopotámii ale i v hornatém Elamu. Jeho nejmladší dochované fragmenty, z 
nichž je pořízen i tento překlad, pocházejí ze 7. stol. před n. l. Více než tisíciletý vývoj změnil 
osobu Anzuova protivníka (místo Ningirsua bojuje v novoasyrské verzi Ninurta) i jméno jeho 
matky. Je zajímavé, že návod k válečné lsti je vložen do úst boha moudrosti Ey-Ninšikua, 
vystupujícího v jiných básních spíše v roli usmiřovatele. 

I. tabulka - NOVOASYRSKÁ VERZE B 

1 8 Zřejmě zde jde spíš o svatyni Duranki v Nippuru než v Déru. 
 



II. tabulka 

2 1 Bohyně Bélet-ilí (Mach) zde pokračuje ve své řeči k Ninurtovi. 
3 37 Bohy, zvláště nejvyšší božstvo, obklopuje oslnivá záře. 

NERGAL A EREŠKIGAL 
  

VERZE ZE SULTANTEPE 
  
I/ Opěvovat chci paní podsvětí, královnu lidí, 
 bez ustání chci opěvat paní podsvětí, královnu lidí. 
 Opěvat chci Ereškigal, paní podsvětí, královnu lidí, 
 bez ustání chci opěvat Ereškigal, paní podsvětí, královnu lidí. 
 (10 řádků fragmentárních) 

Následující verše I/1*–I/11* doplněny částečně podle v. I/31* až I/37*. 

 Když bozi hostinu pořádali, 
 Anu otevřel ústa svá 
 a ke Kakovi, poslu svému, praví: 
 „Kako, do země bez návratu chci tebe poslat, 1 
5* k Ereškigale, mé dceři, ty budeš mluvit takto: – Není ti možno vystoupit, 
 ve svém roce vystoupit nemůžeš k nám. 
 Ani my nemůžeme sestoupit, 
 ve svém měsíci sestoupit nemůžeme k tobě! 
 Ať tedy přijde tvůj posel 
10* a vezme mísu, tvůj podíl. 
 Co já mu svěřím, nechť on tobě úplně předá!“ 
 Sestoupil Kaka po žebříku nebes. 
 A když k bráně Ereškigaly došel: 
 „Vrátný, otevř mi bránu!“ 
15* „Nuže vejdi, nechť ti požehná brána!“ 
 První branou božského Kaku vedl, 
 druhou branou božského Kaku vedl, 
 třetí branou božského Kaku vedl, 
 čtvrtou branou božského Kaku vedl, 
20* pátou branou božského Kaku vedl, 
 šestou branou božského Kaku vedl, 
 sedmou branou božského Kaku vedl. 
 Vstoupil do rozsáhlého jejího dvora, 
 poklekl a zemi políbil před ní. 
25* Pak popošel, zastavil se a pravil jí: 



 „Anu, tvůj otec, mne k tobě se vzkazem poslal: 
 – Není ti možno vystoupit, 
 ve svém roce vystoupit nemůžeš k nám. 
 Ani my nemůžeme sestoupit, 
30* ve svém měsíci sestoupit nemůžeme k tobě! 
 Ať tedy přijde tvůj posel 
 a vezme mísu, tvůj podíl. 
 Co já mu svěřím, nechť on tobě úplně předá!“ 
 Ereškigal ústa svá otevřela a Kakovi odvětila: 
35* „Posle Ana, našeho otce, který jsi ke mně přišel, 
 buď pozdraven Anu, Enlil a Ea, velicí bozi, 
 buď pozdravena Nammu a Naš, svatá bohyně, 
 buď pozdraven manžel paní nebes, 
 buď pozdraven Ninurta, nejmocnější v zemi!“ 
40* Kaka otevřel ústa svá a Ereškigale pravil: 
 „Zdráv je Anu, Enlil a Ea, velicí bozi, 
 zdráva je Nammu a Naš, svatá bohyně, 
 zdráv je manžel paní nebes, 
 zdráv je Ninurta, nejmocnější v zemi.“ 
45* Kaka otevřel ústa svá a Ereškigale pravil: 
 „A doufám, žes zdráva i ty!“ 
 Ereškigal otevřela ústa svá a Namtarovi, svému poslu, praví: 
 „Namtare, posle můj, do nebe Ana, našeho otce, chci tebe poslat. 
 Namtare, po žebříku nebes vystup, vezmi mou mísu, 
50* vezmi mou mísu, přijmu můj podíl! 
 Co tobě Anu dá, mně úplně předej!“ 
 (konec kolumny chybí) 

V mezeře se líčilo, jak Namtar, posel Ereškigaly, přišel do nebe a byl uražen chováním 
jednoho z bohů, který nepovstal a nevzdal náležitou úctu jeho vládkyni. Na tento prohřešek 
navazuje bůh Ea výčitkou Nergalovi. 

II/ Ea otevřel ústa svá a Nergalovi praví: 
 (2 řádky fragmentární) 
 „Všichni bozi poklekli před ním, 
5 i velcí bozi, vládci osudů – 
 a on třímal moci, třímal moci 
 bohů, kteří dlí v Erkalle! 
 Proč tys však nepoklek před ním? 
 Já jsem stále na tebe mhouřil oči, 
10 ty ses však tvářil, jako bys nevěděl, 
 a tvé oko po celou dobu k zemi upřeno bylo.“ 



 (9 řádků fragmentárních) 
21 Když to Ea slyšel, pravil sám k sobě: 
 (1 řádek zničen) 
 Ea otevřel ústa svá a Nergalovi praví: 
 „Poutníče, chceš se snad na cestu vydat s mečem v ruce? 2 
25 Sestup do lesa stromů mésu, 
 nařež dřevo mésu, cypřiše a jalovec, 
 osekej větve, ratolesti a peň!“ 
 Sestoupil do lesa stromů mésu, 
 nařezal dřevo mésu, cypřiše a jalovec, 
30 osekal větve, ratolesti a peň, 
 aby vzdal poctu Ningišzidovi. 
 (6 řádků zničeno) 
38 Namaloval svou větev, takže se podobala lazuritu, 
 namaloval svou ratolest, takže se podobala zlatu, 
40 namaloval svůj peň, takže se podobal lazuritu. 
 A zavolal jej Ea, aby mu rady dal. 
 „Poutníče, chceš-li se na cestu vydat, 
 všechny rady, jež tobě dávám, dobře v paměti chovej! 
 Až tobě přinesou trůn, 
45 nesedej si hned naň! 
 Až pekař ti přinese chléb, neokoušej jeho chleba! 
 Až řezník ti přinese maso, neokoušej jeho maso! 
 Až číšník ti přinese pivo, pivo nepij! 
 Až ti přinesou vodu k umývání nohou, nohy si neumývej! 
50 Až do lázně vstoupí Ereškigal 
 a oděv průhledný oblékne sobě 
 a tělo své ukáže tobě, 
 ty oči své na ni neupírej tak, jak tomu bývá mezi 
 mužem a ženou!“ 
 (zbytek kolumny chybí) 

Popis podsvětí, do něhož Nergal sestupuje, je doplněn podle obdobného líčení v epické básni 
„Sestup Ištary do podsvětí“. 

III/ 1* Do země bez návratu se Nergal odhodlal jít, 
 do domu temnot, příbytku Erkally, 
 3* do domu, z něhož ten, jenž vstoupil, nevyjde nikdy. 
1 Po cestě, odkud návratu není, 
 do domu, kde ti, kteří v něm bydlí, jsou zbaveni světla, 
 kde prach je stravou jejich a pokrmem hlína. 
 Jak ptáci jsou oděni peřím, 



5 světla nezří, v temnotách sedí, 
 v koutech posedávají sténajíce 
 a po celé dny jak holubi naříkají. 
 (1 řádek fragmentární) 
 Vrátný otevřel ústa svá a Nergalovi pravil: 
10 „O poutníku, jenž u brány stojí, zprávu chci podat.“ 
 Vstoupil vrátný a Ereškigale pravil: 
 „Má paní, jakýsi poutník k nám přišel, 
 neznám jej, kdo mi může o něm dát vědět? 
 (5 řádků zničeno) 3 
 Zprávu o tom své paní dávám.“ 
20 Namtar vyšel a ve stínu brány spatřil Erru. 4 
 Jak odříznutá větévka tamarišku tvář Namtara zbledla, 
 jak zlomený rákos zčernaly mu rty. 
 Namtar vešel a k paní své mluví: 
 „Má paní, když jsi mne poslala k svému otci, 
25 když do dvora Anova jsem vstoupil, 
 všichni bozi poklekli, 
 i bozi země poklekli …“ 
 (5 řádků zničeno) 
33 Ereškigal otevřela ústa svá 
 a k Namtarovi, poslu svému, mluví: 
 (4 řádky fragmentární) 
 „Nechť jí chléb Anunnaků, nechť pije vodu Anunnaků. 
40 Jdi a toho boha přede mne přiveď!“ 
 První branou, branou Nedua, Nergala uved, 
 druhou branou, branou Kišara, Nergala uved, 
 třetí branou, branou Endašurimmy, Nergala uved, 
 čtvrtou branou, branou Enurully, Nergala uved, 
45 pátou branou, branou Endukugy, Nergala uved, 
 šestou branou, branou Endušuby, Nergala uved, 
 sedmou branou, branou Ennugigia, Nergala uved. 
 Ten vstoupil do rozlehlého jejího dvora, 
 poklekl a zemi políbil před ní. 
50 „Anu, tvůj otec, mne poslal.“ 
 „Posaď se na trůn … 
 a vykonávej soud velikých bohů, 
 velikých bohů, kteří dlí v Erkalle!“ 
 Když mu přinesli trůn, 
55 nešel si naň sednout. 
 Pekaři mu přinesli chléb – nešel chléb pojíst, 



 řezníci mu přinesli maso – nešel maso pojíst, 
 číšníci mu přinesli pivo – nešel okusit pivo. 
 Přinesli mu vodu k umytí nohou – nešel si umýt nohy. 
60 Do lázně vstoupila Ereškigal, 
 svůj oděv průhledný na sebe vzala, 
 aby mu tělo své ukázala, 
 ale on, jak mezi mužem a ženou bývá, svou náklonnost k ní neprojevil. 
 (zbytek kolumny zničen) 
 
IV/ (3 řádky fragmentární) 
 Když to Nergal slyšel … 
5 ona do lázně vstoupila, 
 šat průhledný na sebe vzala 
 a své tělo mu ukázala, 
 a on, jak mezi mužem a ženou bývá, k ní projevil náklonnost svou 
 Objali se jak bratr a sestra 
10 a vášnivě na lože ulehli. 
 Jeden den, druhý den leželi spolu Ereškigal a Erra, 
 třetí den, čtvrtý den leželi spolu Ereškigal a Erra, 
 pátý den, šestý den leželi spolu Ereškigal a Erra. 
 Když sedmý den nadešel, 
15 Nergal náhle vstal 
 a Ereškigal utíkala za ním. 
 „Pusť mne, má sestro … 
 (1 řádek zničen) 
 vrátím se do země bez návratu, vrátit se chci!“ 
20 Její rty zčernaly a zbledla jí tvář. 
 Nergal šel přímo k bráně 
 a vrátnému pravil: 
 „Ereškigal, tvá paní, mne poslala 
 s tímto vzkazem: – Do nebe Ana, našeho otce, tě posílám, 
25 dřív než poselství přinesu, nevzdaluj se!“ 
 Vystoupil Nergal po žebříku nebes. 
 A když došel do brány Ana, Enlila a Ey, 
 spatřili jej Anu, Enlil a Ea. 
 „Syn Ištary k nám přišel. 
30 Jestliže Namtar jej bude hledat, nesmí jej poznat! 
 Nechť Ea, otec jeho, jej pokropí vodou z pramene, aby holohlavý, 
 šilhavý a kulhavý usedl v shromáždění všech bohů.“ 
 (asi 20 řádků fragmentárních) 
52 Po její tváři stékaly slzy. 



 „Erra, milenec mých vnad – 
 nenasytila jsem se jeho mužské síly – on mne opustil. 
55 Erra, milenec mých vnad – 
 nejsem syta jeho mužské síly – on mne opustil!“ 
 Namtar otevřel ústa svá a pravil Erškigale: 
 „Já ho dostihnu, toho boha větru chytnu 
 a přivedu jej, aby tě opět zlíbal.“ 
 
V/ „Jdi, Namtare, k bráně Ana, Enlila a Ey, 
 a řekni: Když jsem byla mladá, když jsem byla děvče, 
 nepoznala jsem hry mladých dívek, 
 nepoznala jsem skákadlo mladých děvčat. 
5 Ten bůh, jehož jsi mi poslal, se mnou obcoval a spal, 
 toho boha mi pošli, aby byl mým manželem a trávil noci se mnou! 
 Jsem pošpiněna, nejsem čistá, nemohu již vykonávat soud nad velkými bohy, 
 velkými bohy, kteří dlí v Erkalle. 
 Jestliže mi nepošleš toho boha, 
10 pak podle řádu Erkally a velké země 
 vyvedu mrtvé, aby pojedli živé, 
 a dám mrtvým převýšit počtem živé.“ 
 Vystoupil Namtar po žebříku nebes. 
 A když došel k bráně Ana, Enlila a Ey, 
15 Anu, Enlil a Ea jej spatřili. 
 „Proč jsi, Namtare, přišel?“ 
 „Vaše dcera mne poslala s tímto vzkazem: 
 – Když jsem byla mladá, když jsem byla děvče, 
 nepoznala jsem hry mladých dívek, 
20 nepoznala jsem skákadlo mladých děvčat. 
 Ten bůh, jehož jsi mi poslal, se mnou obcoval a spal, 
 toho boha mi pošli, aby byl mým manželem a trávil noci se mnou! 
 Jsem pošpiněna, nejsem čistá, nemohu již vykonávat soud nad velkými bohy, 
 velkými bohy, kteří dlí v Erkalle. 
25 Jestli mi nepošleš toho boha, 
 vyvedu mrtvé, aby pojedly živé, 
 a dám mrtvým převýšit počtem živé.“ 
 Ea otevřel ústa svá a Namtarovi pravil: 
 „Namtare, do dvora Anova vstup 
30 a označ boha, jejž si chceš odvést!“ 
 Když do dvora Anova vstoupil, 
 všichni bozi poklekli před ním, 
 pokorně poklekli bohové země. 



 Namířil k jednomu, ale toho boha neviděl, 
35 namířil k druhému, k třetímu, ale toho boha neviděl. 
 Namtar odešel a řekl své paní: 
 „Má paní, kterás mne poslala do nebe Ana, svého otce, 
 má paní, je tam bůh holohlavý, šilhavý, jenž sedí ve shromáždění všech bohů.“ 
 „Jdi, toho boha chyť a vezmi ke mně! 
40 Ea, jeho otec, jej pokropil vodou z pramene, 
 aby holohlavý a šilhavý usedl v shromáždění všech bohů.“ 
 Vystoupil Namtar po žebříku nebes. 
 Když došel do brány Ana, Enlila a Ey, 
 Anu, Enlil a Ea jej spatřili. 
45 „Proč jsi, Namtare, přišel?“ – „Vaše dcera mne poslala 
 s tímto vzkazem: »Toho boha chyť a přiveď ke mně! 
 Namtare, do dvora Anova vstup, 
 najdi toho, jenž urazil tebe – vezmi jej s sebou!«“ 

 
VERZE Z EL-AMARNY 
  
41* Tu zvolal Nergal: „Eo, můj pane, tys mocný, 
 jediná spása je v rukou tvých!“ 
 Že má být vydán Ereškigale, on hořce pláče 
 před Eou, svým otcem: „Zmocní-li se mne, 
45* nenechá mne naživu!“ – „Neboj se, můj synu, 
 dám tobě sedm a sedm pomocníků, 
 aby šli s tebou: …, …, Mutabrika, 5 
 Šarabda, Rabise, Tirida, Idibta, 
 Benna, Mikita, Beluria, 
50* Umma a Liba – oni půjdou s tebou.“ 
 Když Nergal dorazil k bráně Ereškigaly, zvolal: 
 „Vrátný, otevř mi bránu! 
 Závoru odsuň, abych moh vstoupit, neb před tvou paní 
 jsem poslán!“ – I šel vrátný 
55* a pravil Namtarovi: „Jakýsi bůh před bránou stojí. 
 Jdi a ohlas jej, aby mohl vstoupit!“ Namtar vyšel, 
 a když jej uviděl, radostně zvolal 
 na svou paní: „Má paní, to je ten bůh, 
 jenž v minulých měsících zmizel a přede mnou nevstal.“ 
60* „Uveď jej – až vejde, zabít jej chci!“ 
 Vyšel Namtar a řekl: „Vstup, můj pane, 
 do domu své sestry a pozdraven buď!“ 



 A Nergal odpověděl: „Nechť nade mnou se raduje tvé srdce!“ 
VI/ (mezera asi 18 řádků) 

V mezeře se líčilo, jak Nergal zajistil čtrnáct bran do podsvětí svými pomocníky, které mu 
přidělil Ea. 

 Když prošel druhou branou, postavil tam … 6 
20 ve třetí, Mutabrika ve čtvrté, 
 Šarabda v páté, Rabise v šesté, Tirida 
 v sedmé, Idibta v osmé, Benna 
 v deváté, Sidana v desáté, Mikita 
 v jedenácté, Beluria ve dvanácté, 
25 Umma ve třinácté, Liba ve čtrnácté 
 bráně postavil. – Na dvoře odřízl její provaz. 
 Pak Namtarovi a jeho lidem dal příkaz: 
 „Nechť dveře jsou otevřeny – potom já za vámi půjdu.“ 
 V domě popadl Ereškigalu 
30 za její vlas a z trůnu ji strhl 
 na zem, aby jí uťal hlavu. 
 „Nezabíjej mne, bratře můj! Slovo ti chci říci.“ 
 Vyslyšel ji Nergal, klesly mu ruce, pláče a vzlyká. 
 „Ty buď mým manželem, já budu tvou ženou. Vykonávat ti dám 
35 královskou moc nad širou zemí. Vložit chci tabulku 
 moudrosti do rukou tvých. Ty budeš pánem 
 a já budu paní.“ Vyslechl Nergal její slova, 
 uchopil ji, políbil ji a slzy jí utřel. 

 
VERZE ZE SULTANTEPE 
  
35 Objali se jak bratr a sestra 
 a vášnivě na lože ulehli. 
 První den, druhý den leželi spolu, královna Ereškigal a Erra, 
 třetí den, čtvrtý den leželi spolu, královna Ereškigal a Erra, 
 pátý den, šestý den leželi spolu, královna Ereškigal a Erra, 
40 sedmý den leželi spolu, královna Ereškigal a Erra. 
 A když nadešel den osmý, 
 Anu otevřel ústa svá a pravil, 
 ke Kakovi, svému poslu, slovo mluví: 
 „Kako, do země bez návratu poslat tě chci, 
45 k Ereškigale, své dceři, jež v Irkalle bydlí, 
 abys jí řekl: – Bůh, jehož jsem ti poslal, 



 věčné dny u tebe dlí. 
 On již nebydlí v horním světě, 
 on sídlí teď v světě dolním.“ 
 (konec tabulky chybí) 

 
 

V tomto mýtu se vypráví, jak bůh moru Nergal, který měl původně za manželku bohyni Laz a 
byl uctíván v starobylém městě Kuta, se stal vládcem podsvětí – a pojal tam za manželku 
Ereškigalu, sestru Inanny. Báseň se nám dochovala ve dvou verzích, v kratší 
středobabylónské z el-Amarny v Egyptě a v delší novoasyrské ze Sultantepe, města ležícího 
poblíž starověkého Charránu, která v původní podobě měla asi 440 veršů. 

Podle jedné tabulky z Aššuru, nazvané „Vidění podsvětí asyrským princem“, ze 7. stol. před 
n. l. je Nergal stálým vládcem podsvětního království. Tento text obsahuje sen, který měl 
korunní princ, patrně Aššurbanipal, označený ve vyprávění krycím jménem Kumma, o 
podsvětí, kam byl jedné noci přenesen. Nergal a jeho žena Ereškigal jsou tam obklopeni 
hrůznými nestvůrami zemřelých předků. 

VERZE ZE SULTANTEPE 

1 I/4* „Země bez návratu“ je jeden z názvů pro podsvětí. Jiný název je Erkalla (srv. II. 7). 
2 II/24 Kdo vstupuje do podsvětí, nesmí třímat v ruce zbraň, ani hůl. Srv. rady Gilgamešovy 
Enkiduovi ve skladbě „Strom chuluppu“. K stromu mésu srv. úvod, str. 19. 
3 III/17 Verše obsahují citát ze „Sestupu Ištary do podsvětí“, ř. 3–10. 
4 III/20 Erra je zde jiné jméno pro Nergala. 
 

VERZE Z EL-AMARNY (V TÉTO VERZI NEJSOU ODDĚLOVÁNY JEDNOTLIVÉ 
VERŠE) 

5 47*–50* Jména dvou prvních démonů se nezachovala, ostatní označují většinou různé 
nemoci, např. bennu je „epilepsie“, sídánu „závrať“, ummu „horečka“, li'bu „kožní nemoc“ 
apod. 
6 VI/19–26 Podle amarnské verze vedlo do podsvětí 14 bran. V paralelních verších ze 
Sultantepe se mluví jen o 7 branách (srv. I. 16–22). Ve verzi ze Sultantepe čteme odchylně: 

 

 Sestoupil Nergal po žebříku nebes. 
 Když dorazil k bráně Ereškigaly: 
 „Vrátný, bránu mi otevř!“ 
 Vrátný pověsil na bránu trůn, ale vzít jej nedovolil. 
 Druhý vrátný brány udělal totéž. 
 Třetí (atd.) 
 Sedmý vrátný brány udělal totéž. 



 
  

 

 

BŮH VÁLKY ERRA 
  

I. tabulka 
  
 Vládce všech příbytků, stvořiteli světa! 
 Chendursango, prvorozený Enlilův synu, 
 který neseš žezlo vznešené, pastýři černohlavců, ochránce lidstva! 
 Išum je proslavený kat, ruce jeho k nošení zuřivých zbraní jsou určeny, 
5 při záblesku jeho ostrých kopí i Erra, hrdina bohů, se chvěje na svém trůnu. 
 Když žádalo srdce Erru, aby šel do boje, 
 řekl svým zbraním: „Smrtelným jedem se potřete!“ 
 Sedmeru božstvu, hrdinovi, jenž sobě rovna nemá: „Oblékněte svou zbroj!“ 
 A tobě praví: „Chci do pole vytáhnout! 
10 Ty jsi, Išume, pochodeň, na tvé světlo se dívají!“ 
 (2 řádky fragmentární) 
 „Erro, zvedni se! Jak zářící bude tvá mysl, 1 
 tvé srdce jak bude se radovat, až zničíš zemi!“ 
15 Ruce Errovy jsou znaveny jak ruce člověka, jenž nemůže spát. 
 Říká si: „Mám zvednout se, nebo mám ležet?“ 
 Svým zbraním praví: „Kliďte se do kouta!“ 
 Božstvu Sedmeru, jež sobě rovného hrdinu nemá: „Na své místo se vraťte!“ 
 Až budeš Erru budit, spí ve své posteli 
20 a miluje se s bohyní Mami, s manželkou. 
 Engedudu, pán, jenž obchází nocí a vede knížata, 
 který mladíka i dívku do bezpečí provází a jako den jim svítí, 
 Sedmero božstvo, hrdina nemající rovna, jehož božství je odlišné, 
 jehož původ je zvláštní – je plné hrůz. 
25 Kdo vidí je, je postrašen. Dech jejich je smrt! 
 Lidé, strachu plni, nejdou k němu, 
 Išum je před nimi jako dveře zavřený. 
 Anu, vládce bohů, oplodnil zemi. 
 Sedm bohů mu zrodila a on je Sebettu nazval jménem. 
30 Před ním stojí, on určil jejich osud. 
 Prvního přivolal a dává příkaz: 
 „Kdekoliv se rozzuříš a kam přijdeš, nechť protivníka nemáš!“ 
 Druhému praví: „Jako oheň hoř, plápolej jako plamen!“ 



 Třetímu praví: „Vezmi na sebe podobu lva, kdo uvidí tě, at zničen je!“ 
35 Čtvrtému praví: „Když nesou tvé zbraně zuřivé, i hora nechť se zřítí!“ 
 Pátému řekl: „Jak vítr se proháněj a zkoumej svět!“ 
 Šestému nařídil: „Nahoře i dole přecházej, nikoho nelituj!“ 
 Sedmého naplnil jedem zmije, jenž život drtí. 
 Když Anu všem Sebettu osud určil, 
40 dal je Errovi, hrdinovi bohů: „Nechť ti pomáhají! 
 Až hluk lidských příbytků ti nepříjemný bude 
 a ničit budeš si přát, 
 černohlavce zabíjet a srazit dobytče Šakanovo, 
 oni ať jsou tvými zbraněmi zuřivými, ať jdou ti po boku!“ 
45 Zuří, zbraně jejich jsou zvednuty, 
 říkají Errovi: „Zvedni se, povstaň! 
 Proč ve městě sedíš jak roztřesený stařec, 
 jako slabé dítě proč sedíš v domě? 
 Což chléb ženy budeme jíst jak ten, kdo do boje nejde? 
50 Jako když bitvu neznáme, strachem se budeme třást? 
 Jít do boje je pro muže svátkem. 
 Kdo ve městě žije, byť byl kníže, chlebem se nenasytí, 
 ústa lidí ho pomluví, budou jím pohrdat. 
 Má k tomu, kdo do boje jde, snad prosebně vztáhnout ruku? 
55 Síla toho, kdo ve městě bydlí, ať mocná je jakkoliv, 
 nad sílu toho, kdo do boje jde, což může být mocnější? 
 Hojná strava města se pečeni v popeli nevyrovná, 
 světlé a sladké pivo se nevyrovná vodě z měchu, 
 palác na terase se nevyrovná chýši pastýře. 
60 Hrdino Erro, do pole vyjdi, zbraněmi udeř! 
 Zesil svůj křik, ať nahoře i dole se chvějí! 
 Igigové nechť jej slyší a zvětší tvé jméno, 
 Anunnakové nechť ho slyší a bojí se tvého slova, 
 bohové ať ho slyší a pod tvé jho se skloní! 
65 Knížata ať ho slyší a pokleknou před tebou, 
 země ať ho slyší a přinesou ti svou daň! 
 Zlí démoni ať ho slyší a sami před tebou ustoupí! 
 Silný ať ho slyší a zlostí si hryže rty! 
 Vysoké hory ať ho slyší, zničeny jsou, ať skloní své vrcholky! 
70 Vzdouvající se moře ať ho slyší, kalná jsou, nechť zničí své plody, 
 v hustých rákosištích nechť jsou zpřeráženy stonky, 
 v křovinách nepřístupných rákosy ať jsou zlámány! 
 Lidé ať se bojí a zmírní svůj křik, 
 dobytek ať se chvěje a v prach se obrátí! 



75 Bozi, tví otcové, nechť to vidí a oslavují tvé hrdinství! 
 Hrdino Erro, proč válečné pole jsi opustil a ve městě sídlíš? 
 Dobytče Šakanovo, zvířata již námi pohrdají, 
 hrdino Erro, my k tobě mluvíme, řeč naše nechť je ti příjemná! 
 Dříve než celá země nás přeroste, 
80 snad uslyšíš naše slova! 
 Anunnakům, kteří klid milují, učiň dobrodiní! 
 Anunnakové při hluku lidí nemohou spát, 
 pastvinu – život země – rozdupal býk, 
 rolník nad svou úrodou hořce pláče. 
85 Lev s vlkem srazili dobytče Šakanovo. 
 Pastýř kvůli dobytku svému v noci nespí, prosí tě 
 a my, kdo známe vchod do hor, stále zapomínáme cestu. 
 Nad našimi zbraněmi jsou utkány pavučiny, 
 náš dobrý luk je vzpurný a příliš silný na naše svaly, 
90 hrot našeho špičatého šípu je ohnutý, 
 náš meč, protože nebojoval, zrezivěl.“ 
 Slyšel je hrdina Erra, 
 slovo, jež Sedmero božstvo vyřklo, jak olej nejlepší bylo mu příjemné. 
 Otevřel ústa svá a pravil Išumovi: 
95 „Snad jsi to slyšel, a mlčky tu sedíš? 
 Uvolni cestu, ať vyjdu! 
 Sedmero božstvo, hrdinu, jenž rovna nemá, odvésti chci, 
 mé zuřivé zbraně nech jít mi po boku 
 a ty jdi přede mnou i za mnou!“ 
100 Išum to uslyšel, 
 otevřel ústa svá a hrdinovi Errovi pravil: 
 „Erro, pane, proč bohům zlé chystáš, 
 k přemožení země, ke zkáze lidí proč vymyslel jsi zlo? Proč dozadu se neobracíš?“ 
 Erra otevřel ústa svá a pravil, 
105 Išumovi, svému vůdci, pravil: 
 „Išume, mlč a slyš mou řeč! 
 Kvůli lidem v příbytcích, o jejichž ušetření jsi mluvil, 
 vůdce bohů, Išume moudrý, jehož rada je dobrá – 
 jsem v nebi divokým býkem a lvem na zemi! 
110 Jsem v krajině vládcem, nejzuřivějším mezi bohy, 
 jsem mezi Igigy nejchrabřejší, mezi Anunnaky nejsilnější! 
 Jsem mezi zvířaty katem, v horách jsem beranem, 
 jsem v rákosišti ohněm a sekerou v křovinách, 
 jsem mezi poutníky praporcem. 
115 Jako vítr vanu, jako Adad bouřím, 



 jako Šamaš prohlížím všechny kraje. 
 Do pole vyjdu a budu tam kozorohem, 
 do stepi vstoupím a usadím se v ní. 
 Bohové všichni se bojí bitvy 
120 a lidé černohlaví mnou pohrdají! 
 Protože se nebáli výroku mého, 
 slovo knížete Marduka odvrhli a dělají, co se jim zlíbí, 
 já přiměji Marduka knížete, aby se rozlítil, z jeho sídla ho zvednu a porazím lidi!“ 
 Hrdina Erra se k Babylónu, městu vládce bohů, obrátil, 2 
125 do Esagily, »Chrámu nebes a země«, vstoupil a postavil se před něj, 
 otevřel ústa svá a řekl Vládci bohů: 

 „Proč jsi šperk, ozdobu svého panství, jenž jako hvězdy nebe je hojnosti plný, zašpinit 
nechal? 

 Proč koruna tvého panství, jež Echalanki stejně jak Etemenanki ozařuje, je zahalena?“ 
 Otevřel ústa svá Vládce bohů a pravil, 
130 Errovi, hrdinovi bohů, pravil: 
 „Hrdino Erro, k tomu, o čem ses právě zmínil: 
 Když jsem se kdysi rozhněval, ze svého sídla zvedl a přivolal potopu, 
 když jsem povstal ze svého sídla, rovnováha nebes a země se uvolnila, 
 kvůli nebi, které se chvělo, postavení hvězd bylo jiné a nevrátilo se na své místo. 

135 Kvůli podsvětí, které se chvělo, se zmenšila úroda osetých polí a bylo špatné ji dále 
vymáhat. 

 Kvůli rovnováze nebes a země, jež byla uvolněna, prameny vyschly a vysoké vody 
opadly. 

 Vrátil jsem se a viděl, že je obtížné nasytit se. 
 Potomstvo všeho živého se zmenšilo, nevrátilo se na své místo. 
 Až do té doby jsem jako rolník jejich sémě držel ve svých rukou, 
140 stavěl jsem dům a bydlel jsem v něm. 
 Povrch mého šperku, při povodni strženého, ztemněl. 3 
 Přikázal jsem Girrovi, aby můj zjev učinil zářícím a vyčistil můj šat. 
 Když mému šperku dal zazářit a dokončil dílo, 
 když korunu panství jsem si nasadil a vrátil se na své místo, 
 mé rysy byly pohrouženy, můj pohled hrůzný. 
145 Proti lidem, kteří se při povodni zachránili a viděli dokonalé dílo, 
 své zbraně pozvednu a zničím jejich zbytek. 
 Mudrcům jsem do Apsú sestoupit dal a nedovolil jim jít nahoru. 
 Místo stromu mésu, nesoucího drahokam elméšu, jsem změnil a nikomu je neukázal. 
 Nyní k tomu, o čem jsi mluvil, hrdino Erro: 
150 Kde je strom mésu, tělo bohů, ozdoba vládce veškerého, 
 dřevo čisté, vznešený mladík k vladařství vhodný, 
 jehož kořen v širém moři na sto dvouhodin až k hlubině podsvětí dosahuje 
 a jehož vrcholek nahoře sahá k Anovu nebi? 



 Kde je čistý lazurit, který odhodili? 
155 Kde je Ninildu, velký tesař mého božství, 
 jenž nese blýskavou sekeru, všechno zná, 
 jako den září – kterého jsem pod sebou upevnil? 
 Kde je Guškinbanda, stvořitel boha i člověka, jehož ruce jsou čisté? 
 Kde je Ninagal, nesoucí kámen mlýnský a spodní … 4 
160 jež tvrdou měď jako kůži pojídá a nástroje tvoří? 
 Kde jsou drahokamy, plody širého moře, ozdoba koruny mé? 
 Kde je sedm mudrců Apsú, čistých ryb purádu, 
 jejichž mysl je dokonalá jako moudrost jejich otce Ey a kteří očišťují mé tělo?“ 
 Slyšel ho a povstal hrdina Erra, 
165 otevřel ústa svá a řekl knížeti Mardukovi … 
 (2 řádky fragmentární) 
 Když Marduk to uslyšel, 
 otevřel ústa svá a pravil hrdinovi Errovi: 
170 „Jak ze svého sídla se zvednu, rovnováha nebe a země se uvolní, 
 vody vystoupí a zničí zemi, 
 zářící den se v temnotu obrátí, 
 jižní bouře se zvedne a zakryje hvězdy nebe, 
 zlý vítr bude vát a zatemní živoucím bytostem pohled. 
175 Démoni vystoupí a uchvátí všechno živé, 
 ti, kteří vpředu jdou a rozpoutávají bitvu … 
 Anunnakové vystoupí a rozdrtí všechno živé. 5 
 Dokud se do zbraně neobléknu, kdo je odvrátí?“ 
 Když Erra to uslyšel, 
180 otevřel ústa svá a pravil knížeti Mardukovi: 
 „Marduku, kníže, než vstoupíš do tohoto domu, 
 než Girra tvůj šat očistí a ty se vrátíš na své místo, 
 do té doby budu vládnout a posílím rovnováhu nebe a země. 
 Na nebe vystoupím a Igigům dám rozkaz, sestoupím do Apsú a ohlídám Anunnaky. 
185 Divoké démony zaženu do země bez návratu, 
 své zbraně zuřivé nad ně postavím. 
 Křídla zlého větru jak křídla ptáka spoutám. 
 U toho domu, do kterého jsi vstoupil, kníže Marduku, 
 vpravo i vlevo od brány tvé Ana a Enlila jak býka spočinout přiměji!“ 
190 Uslyšel to kníže Marduk, 
 slovo, jež Erra řekl, ho potěšilo. 

 
II. tabulka  



Z druhé tabulky eposu se dochovalo asi pět sedmin textu, který lze rozdělit do tří následných 
dějových epizod. 

V první epizodě (A) vstupuje Erra do babylónské hlavní svatyně Esagila, kterou Marduk 
opustil, aby si dal vyčistit zašpiněné odznaky svého božství. 

Druhá epizoda (B) popisuje reakci ostatních božstev babylónského panteonu – boha 
moudrosti Ey a astrálních bohu Šamaše a Sína na nového pána Esagily. Ea upozorňuje, že to 
není poprvé, co Marduk opouští svůj chrám kvůli šperkům. Zajímavá je část jeho řeči o 
charakteru záhadných řemeslníků s lidskou podobou a nadpřirozenou mocí, kteří vystoupili na 
zem ze sídla mudrců v mořské sféře Apsú. 

Porušená třetí epizoda (C) obsahuje dialog mezi Errou a jeho služebníkem a současně 
vojevůdcem Išumem v jiné mezopotamské svatyni, Emeslamu. Išum zde opakuje rozkaz z 
první tabulky (ř. 96) a vypočítává Errovi, co vše bude třeba udělat pro zkázu země. Jeho 
zamýšlený útok míří proti řádu v kosmu (tabulka II.C, ř. 14–17), proti lidem, zvířatům a všem 
místům na zemi. Cílem je přitom úplné zničení babylónské civilizace, charakterizované zde 
především existencí měst a vlády. 

 
AŠŠURSKÁ VERZE A 
  
 Marduk se zvedl ze svého sídla na nepřístupném místě 
 a k příbytku Anunnaků se obrátil. 
 Erra vstoupil do jeho svatyně, stanul tam, 6 
 na místě rukama srazil záři. Nářek se rozlehl. 
5 Potom se otočil … 
 a zářící den se v temnotu obrátil. 
 (4 řádky fragmentární) 

 
NINIVSKÁ VERZE B 
  
 (10 řádků fragmentárních) 
11 „Proč kvůli pěně na hladině vod, 
 kvůli uspíšení obětí chleba Anova, 
 které v čas nevhodný konali, 
 Erra mne pověřil, abych přemohl země a zničil jejich lid?“ 
15 Ea, vládce, se zamyslel a pravil: 
 „Když nyní zvedl se kníže Marduk, o vystoupení řemeslníků neřekl, 
 jejich podobu, kterou mezi lidmi jsem vytvořil, Errovi neprozradil. 
 K čemu ani bůh nepřistoupí, oni přistupují. 
 Těm řemeslníkům dal mysl širokou, upevnil základ jejich, 
20 rozum jim dal a jejich rukám dal překypovat silou. 
 Šperk vyčistili a je horší než dříve.“ 



 Hrdina Erra dnem i nocí bez ustání stál před ním. 

 O domě, jenž k čistění šperku a k vládě knížete určen byl, říkají: »Nepřibližuj se k tomu 
dílu!« 

 (následuje 31 fragmentárních řádků) 

 
AŠŠURSKÁ VERZE C 
  
 (1 řádek chybí) 
 Išum ústa svá otevřel a pravil, 
 k hrdinovi Errovi takto mluvil: 
 (3 řádky fragmentární) 
7 „Vznešený potomek Enlilův 
 vstoupil do Emeslamu a usadil se tam. 
 Sám se sebou se o tom díle poradil. 
10 Srdce jeho je rozhněváno, nikomu neodpovídá.“ 
 Išum však svůj rozkaz si žádá: 
 „Uvolni cestu, ať vyjdu! 
 Den u konce je, čas určený uplynul. 
 Říkám: Chci srazit záři slunce, 
15 tvář měsíce chci zahalit nocí! 
 Adadovi říkám: Své býky zadrž, 
 mračna zažeň a zabraň sněhu i dešti! 
 Mardukovi a Eovi poučení nesu: 
 Kdo vyrostl v době hojnosti, ve dni nedostatku ho pochovají. 
20 Kdo blátem chodil, na prašnou cestu ho vrátí. 
 Vládci bohů říkám: Bydli v Esagile, 
 slovo, které jsi pronesl, splní a provedou tvůj rozkaz! 
 černohlavci k tobě budou volat, modlitby jejich nepřijímej! 
 Já zemi zničím a v mohyly ji změním, 
25 města smetu a v pustiny změním, 
 hory rozbiji a jejich dobytče srazím, 
 rozbouřím moře a zničím jejich výtěžek, 
 zpustoším křovinu i rákosiště a jako Girra je spálím! 
 Srazím lidi a život jejich zkrátím, 
30 jediného nezanechám na sémě … 
 Dobytče Šakanovo ani zvířata nepropustím, 
 od města k městu vyšlu pronásledovatele. 
 Syn na zdraví otce, otec na zdraví syna se nebude ptát. 
 Matka bude dceři s úsměškem neštěstí chystat. 
35 Do příbytků bohů, kam zlo jinak přístupu nemá, vstoupit je nechám. 
 V příbytku knížat zločincům dám sídlit. 



 Zvěři cizí do měst dám přijít, 
 z města, v němž se objeví, každého, kdo vstoupí, vyženu. 
 Zvěři horské dolů sestoupit dám. 
40 Všude, kde jejich stopa se ukáže, krajinu zničí. 
 Zvěři stepní dám dupat po náměstí, 
 zlé znamení vyřknu a rozbořím posvátná místa, 
 do příbytku boha démonu zlému vkročit dám, 
 palác knížete dám zpustošit. 
45 Křik lidí oddělím, vezmu mu všechnu radost.“ 
 (2 řádky fragmentární) 

 
III. tabulka 
  

Z třetí tabulky, která měla původně snad 190 veršů, se zachovaly jen 122 řádky ve čtyřech 
dějových epizodách, z nichž druhá je pro značnou fragmentárnost prakticky nepřeložitelná. 

Text obsahuje dialogy Erry s Išumem. Bůh války v něm svému služebníkovi vysvětluje 
postup zkázy Babylónu a Sipparu. Išum, který zpočátku vybízel svého pána k boji proti lidem 
a ostatním bohům, se nyní zalekne a přimlouvá se za zachování země. Erra ho však 
neposlouchá. Chce využít nepřítomnosti Marduka v hlavním chrámu Esagile i zmatku v 
řádech, aby se chopil veškeré moci. Od tohoto záměru ho neodradí ani oslavná Išumova řeč, v 
níž se Errův služebník snaží dokázat, že jeho pánu již vlastně všechno na zemi patří. Bůh 
války se rozhoduje pro boj kvůli údajnému pohrdání lidí. 

 
AŠŠURSKÁ VERZE A 
  
 (5 řádků fragmentárních) 
6 „Jeho … odejmu, jeho dny zkrátím. 
 Život spravedlivého, který se přimlouval, přetnu, 
 zlého, jenž sám život přetínal, do čela postavím. 
 Srdce lidí změním a otec syna nebude slyšet, 
10 dcera bude k matce mluvit nenávistně. 
 Jejich řeč učiním zlou a oni zapomenou na svého boha, 
 své bohyni budou říkat velké opovážlivosti. 
 Lupiče svolám, avšak cestu jim odříznu. 
 Ve středu města jeden druhému majetek loupit bude. 
15 Lev s vlkem srazí dobytče Šakanovo. 
 Démonu dám se rozhněvat a on přítrž učiní dalšímu rození. 
 Chůva zapomene na křik kojence a nemluvněte. 
 Zvuk písně pracovní na lukách zmatu, 
 pastýř s ovčákem zapomenou na ovčín. 



20 Rozetnu oděv na těle člověka a nahému chlapci dám po náměstí chodit, 
 mladíku bez šatů dám do podsvětí vstoupit. 
 Nedostane se mu obětní ovce jeho životu zasvěcená. 
 Jehňátko, Šamašovi k rozhodování určené, i knížeti vzácné bude. 7 
 Nemocný si toužebně pečené maso bude přát. 
25 Však nic ho nezachrání. Až zemře, půjde!“ 
 (10 řádků fragmentárních) 

 
NINIVSKÁ VERZE B 
  

Z tohoto oddílu se dochovalo pouze 21 značné fragmentárních veršů, které zatím nelze 
přeložit. Znovu se v nich mluví o dešti a zlých větrech, ovládaných spojenci Errovými, zlým 
Sedmerým božstvem. 

 
NINIVSKÁ VERZE C 
  
 (2 řádky fragmentární) 
 „Namíříš zbraně vážených obyvatel, chráněnců Ana a Dagana. 
 Jejich krví jak vodou ze žlabu náměstí zaplavíš. 
5 Cévy jim otevřeš a krev necháš téci proudem.“ 
 Enlil vzkřikl »běda!«, zraněno bylo jeho srdce. 
 Zvedne se ze svého sídla, 
 nemilosrdná kletba byla vložena v jeho ústa. 
 Přísahá, že nebude pít vodu z řeky, 
10 bojí se jejich krve a nevstoupí do Ekuru. 
 (13 řádků fragmentárních) 
 „Uvolni cestu, ať vyjdu! 
25 Sedmero božstvo, hrdina nemající rovna, nechť jde po mém boku, 
 mé zuřivé zbraně nech mi jít po boku 
 a sám jdi přede mnou i za mnou!“ 
 Uslyšel Išum jeho řeč, 
 měl soucit a řekl si: 
30 „Běda lidem, na které se Erra hněvá, 
 které Nergal hrdina jako v den bitvy démonům asakku předhodí! 
 Jako při zabíjení zničeného boha nejsou jeho paže strnulé, 
 jako při svazování zlého Anzua jsou jeho sítě roztaženy.“ 
 Išum ústa svá otevřel, pravil, 
35 hrdinovi Errovi pravil: 
 „Proč proti bohu i člověku zlé jsi chystal, 
 proti černohlavcům vymýšlel zlo? Proč za sebe jsi nehleděl?“ 



 Erra svá ústa otevřel, pravil, 
 k Išumovi, ke svému vůdci, mluvil: 
40 „Ty znáš výrok Igigů a radu Anunnaků, 
 všem černohlavcům rozkaz dáváš a rozum jim otvíráš! 
 Proč mluvíš jako nevědoucí? 
 Proč radíš mi, jako bys slovo Marduka neznal? 
 Vládce bohů se zvedl ze svého sídla, 
45 jak mohou zůstat všechny země stálé? 
 Korunu panství odložil, 
 vladař i knížata zapomenou na své řády. 
 Jejich svazek se uvolnil 
 a pouto boha s člověkem je volné a bude obtížné je znovu spojit“! 
50 Zuřivý Girra jeho šperku jako dni dal svítit, jeho záři zvedl, 
 pravicí svou kyj mittu, velkou zbraň, uchopil. 
 Mardukův pohled je hrůzný … 
 (12 řádků fragmentárních) 
65 „Erro, až udeříš svými zbraněmi, 
 hory se zachvějí, moře vzdují, 
 až zableskne se meč, odlesk slunce až v horách uvidí!“ 
 (4 řádky nepřeložitelné) 

 
NINIVSKÁ VERZE D 
  
 (1 řádek fragmentární) 
 Išum otevřel ústa svá a pravil hrdinovi Errovi: 
 „Hrdino Erro, ty držíš uzdu nebes, 
 celou zemi ničíš, a přece jsi v zemi vládcem! 
5 Moře bouříš, hory srovnáváš, 
 lidi vedeš, dobytče paseš. 
 Ešarru máš před sebou, Eengurra je v tvých rukou, 
 Šuanně vládneš, Esagile poroučíš. 
 Všechny božské moci jsi shromáždil, bozi se tě bojí. 
10 Igigové se tě obávají, Anunnakové se před tebou třesou! 
 Když ty radíš, i Anu ti naslouchá, 
 Enlil je ti nakloněn. Je vůbec bez tebe nepřátelství, 
 bez tvého boje!? 
 Pancíře bitev ti náležejí, 
15 a přece říkáš svému srdci: Oni mnou pohrdají!“ 

 



 

 

 
IV. tabulka 
  
 „Hrdino Erro, výroku knížete Marduka ses nebál? 
 Svazek zemí Dimkurkuru, města vládce bohů, jsi uvolnil, 
 změnil jsi své božství, roven byl člověku! 
 Zbraně jsi oblékl a vstoupil do středu města. 
5 Ve středu Babylónu jako při útoku jsi mluvil, jako vzbouřenec 
 a Babylóňané, bez ochránce stvolům rákosu podobni, všichni se kolem tebe shromáždili. 
 Ten, kdo zbraň neznal, meč měl tasený, 
 kdo neznal luk, měl toulec již plný šípů. 
 Kdo nepoznal hádku, hned bojuje, 
10 kdo neuměl skočit, jako pták létá. 
 Kulhavý rychlého předhání, slaboch přemáhá siláka. 
 Místodržícímu, jenž o svatyně pečuje, říkají hrubé opovážlivosti. 
 Bránu Babylónu, »řeku hojnosti«, svýma rukama přehradili, 
 svatyně Babylónu zapálili jak lupiči země. 
15 A tys byl vůdcem, šel jsi před nimi! 
 Do hradby Imgur-Enlil jsi šípem udeřil, teď »ó mé srdce« naříká. 8 
 Muchra, strážce její brány, v krvi chlapce i dívky si postavil sídlo. 
 Vždyť Babyloňany – byli jen ptáky a tys jim byl volavkou – 
 do sítě jsi lapil, sevřel a zničil, hrdino Erro! 
20 Město jsi opustil a vyšel ven, 
 podobu lva na sebe vzal, do paláce jsi vstoupil. 
 Lidé tě spatřili a oblékli svou zbroj. 
 Rozhněvalo se srdce místodržícího, mstitele Babylónu. 
 Jako by měly brát kořist nepřítele, poručil svým hordám, 
25 vůdce vojska zlu dal uchopit: 
 »Ve městě, do kterého tě pošlu, člověče, 
 boha se nebudeš bát, lidí se nezalekneš! 
 Malé i velké bez rozdílu zabíjej, 
 kojence, dítě – nikoho nenech uniknout! 
30 Ukořistíš nashromážděný majetek Babylónu!« 
 Vojsko krále se srotilo a do města vstoupilo. 
 Luk je rozpálen a meč je vztyčený. 
 Míříš zbraněmi vážených obyvatel, chráněnců bohů Ana a Dagana, 9 
 jejich krví jak vodou ze žlabu jsi náměstí zaplavil, 
35 otevřel jim cévy, jejich krví zbarvil řeku. 



 Velký pán Marduk to spatřil, »ó běda« řekl, jeho srdce bylo zraněno, 
 nemilosrdnou kletbu měl v ústech. 
 Přísahá, že nebude pít vodu z řeky 
 bojí se jejich krve a nevstupuje do Esagily: 
40 »Běda Babylónu! Vrcholek jeho jak korunu datle jsem učinil nádhernou, a odnesl ji vítr. 
 Běda Babylónu! Jak šišku jedlovou jsem semeny ho plnil a nenasytil se jeho bujností. 
 Běda Babylónu! Jak zahradu hojnosti jsem ho vzdělával a nepozřel jeho plody. 
 Běda Babylónu! Jak pečeť z kamene elméšu dal jsem ho Anovi na šíji. 
 Běda Babylónu! Jak tabulky osudu vzal jsem ho do svých rukou a nikomu nepředal.« 
45 Tak kníže Marduk hovořil … 
 (1 řádek fragmentární) 
 »Vor přístavní ať k molu nepřirazí. 
 Studna nechť hlubší je než lano, ať nikdo se nezachrání! 10 
 V přívalu moře širého ať voda sta dvoumil dosahuje a loďku rybářskou zažene pryč!« 11 
50 Hradbu Sipparu, věčného města, přes jehož území Pán zemí nechtěl dát přejít potopě, 12 
 jsi proti vůli Šamaše zničil a zbořil jeho opevnění. 
 V Uruku, sídle Ana a Ištary, ve městě kurtizán, kurev a nevěstek, 
 jež Ištar mužů zbavila a sama si přivlastnila, 
 Sutejci, muži i ženy vyráželi bojové pokřiky. 
55 Zburcovali chrám Eanna, eunuchy a prostituty, 13 
 které Ištar změnila z mužů v ženy, aby se lidé báli, 
 zburcovali ty, kdo meč, nůž, břitvu a škrabku nosí, 
 kdo zakázané věci dělají, aby Ištaru rozveselili. 
 Dosadil jsi jim hrozného, bezohledného správce. 
60 Trápil je a přestupoval jejich řády. 
 Ištar se rozhněvala, měla zlost na Uruk, 
 nepřítele pozvedla a zemi jak obilí před velkou vodou vyrvala. 
 Obyvatel Parsa kvůli chrámu Eudgal, jenž se zemí byl srovnán, neutišil nářek. 
 Nepřítel, jejž jsi pozvedl, ničení nemá dost. 
65 Velký bůh odpověděl: 
 »Dér jsi přeměnil v pustinu 
 a lidi v něm jak rákosy zlomil, 
 jejich křiku jak pěně na hladině vody dals rozplynout. 
 Ani mne jsi neušetřil, dal jsi mne Sutejcům! 
70 Proto nyní ve svém městě Déru 
 soud a právo nevynáším, o ustanoveních země nerozhoduji, 
 nevydávám rozkazy, nenaslouchám.« 
 Lidé právo opustili, chopili se násilí, 
 zanechali správného a zamýšleli zlé. 
75 Do jediné země větrům sedmi dal vtrhnout: 
 Kdo v boji nezemřel, na mor zemře. 



 Kdo morem nezemřel, nepřítel ho odvleče. 
 Koho neodvlekl nepřítel, zloděj ho utluče. 
 Koho zloděj neutloukl, královské zbraně ho přemohou. 
80 Koho nepřemohly královské zbraně, kníže ho srazí. 14 
 Koho kníže nesrazil, Adad ho zaplaví, 
 koho Adad nezaplavil, Šamaš ho odnese. 
 Kdo vyšel do krajiny, vítr ho smete, 
 kdo do své světnice vstoupil, démon ho udeří. 15 
85 Kdo na pahorky vystoupil, žízní zemře, 
 kdo do údolí sešel, ve vodách se utopí. 
 Pahorek i údolí jsi současně zrušil! 
 Představený města k matce své takto mluví: 
 »V den, kdy jsi mne zrodila, raději jsem se měl v těle tvém vzpříčit, 
90 náš život by skončil, zemřít měli jsme současně! 
 Proč jsi mne uvrhla do města, jehož hradba je zbořena, 
 jehož lidé jsou dobytek a jehož bůh je jim řezníkem?« 
 I oka sítě jeho jsou malá. 
 Ani muže od rodin nepropustila, zbraní zemřeli! 
95 Kdo syna zrodil, říká: »To je můj syn. 
 Toho jsem vychoval a on se mi odvděčí.« 
 »Syna teď zabiji a otec ho pochová. 
 Potom i otce zabiji a nebude nikoho, kdo by ho pohřbil!« 
 Kdo si dům postavil, říká: »Má světnice! 
100 Postavil jsem si ji a budu v ní odpočívat, 
 v den, kdy osud mne vezme, budu v ní spát.« 
 »I toho zabiji a zpustoším jeho příbytek! 
 Až bude pustý, já dám ho jinému!« 
 „Hrdino Erro! Věrného jsi zabil, 
105 nevěrného jsi také zabil. 
 Kdo proti tobě se prohřešil, zabil jsi ho, 
 kdo se neprohřešil, také jsi ho zabil. 
 Kněze, jenž včas chléb obětní přinášel bohům, jsi zabil, 
 služebníka, který vládci slouží, usmrtil také. 
110 Zabil jsi starce u vchodu do dveří, 
 malá děvčátka usmrtil v jejich postýlkách! 
 Nenalezl jsi však klidu 
 a řekl svému srdci: »Oni mnou pohrdají!« 
 Takto sám k sobě jsi mluvil, hrdino Erro: 
115 »Silného srazit chci a slabého polekat, 
 vůdce zabít a obrátit vojsko! 
 Svatyni chrámovou rozmetám a cimbuří hradby zbořím. Tak zničím sílu města! 



 Vytrhnu kolík a člun nechám odplout, 
 zlomím mu kormidlo a ke břehu nepřirazí! 
120 Strhnu stěžeň a odstraním, co k němu patří. 
 Ňadra ženy vyschnout nechám a dítě nepřežije! 
 Prameny zacpu a malé kanály vodu hojnosti nepřinesou. 
 Zacloumám podsvětím, nebesa nechť se chvějí! 
 Zničím zář Šulpa'e, dám padnout hvězdám nebe. 
125 Kořen stromu nechť je odříznut, aby jeho plody nebujely. 
 Zničím základy stěny, její vrchol ať se zhroutí! 
 K příbytku vládce bohů potáhnu a nebude již žádné rady!«“ 
 Uslyšel ho hrdina Erra, 
 slovo, jež mu Išum řekl, jak nejlepší olej bylo mu příjemné 
130 a takto hrdina Erra mluvil: 
 „Přímoří neušetří Přímoří, Subarejec Subarejce, Asyřan Asyřana, 16 
 Elamita Elamitu, Kasita Kasitu, 
 Sutejec Sutejce, Gutejec Gutejce, 
 Lulubejec Lulubejce, jedna země druhou zemi, jedno město druhé město, 
135 jeden dům druhý dům, člověk člověka, bratr bratra neušetří – ať povraždí se navzájem! 
 Potom nechť povstane Akkad, všechny je strazí a ovládne!“ 
 Hrdina Erra Išumovi, svému vůdci, praví: 
 „Jdi Išume! To, cos mi řekl, učiň podle své vůle!“ 
 Bůh Išum se k pohoří Chichi obrátil 
140 a Sedmero božstvo, hrdina, jenž rovna nemá, se drželo za ním. 17 
 Pohoří Chichi dosáhl hrdina: 
 zvedl své ruce a zničil horu, 
 pohoří Chichi se zemí srovnal, 
 vykácel kmeny v lese cypřišů. 
145 Jak královskou cestou šel, byl jako Išum. 
 Města zničil a změnil v pustinu, 
 rozbil hory a jejich dobytče srazil, 
 rozbouřil moře a zničil jejich výtěžek, 
 zpustošil křovinu i rákosiště a jako Girra je spálil. 
150 Dobytek se chvěl a v prach se obrátil. 

 
V. tabulka 
  
 Když Erra se uklidnil a usadil ve svém sídle, 
 všichni bozi hleděli na jeho tvář, 
 Igigové a Anunnakové, všichni bojácně stáli. 
 Erra svá ústa otevřel a všem bohům pravil: 
5 „Vy všichni pozor dejte, má slova chovejte v paměti! 



 Snad v dřívějším svém hříchu jsem osnoval zlo, 
 své srdce rozzuřil a lidi chtěl zničit. 
 Jak pasáček (nezkušený) jsem berana z ohrady pustil. 
 Jak ten, kdo nevzdělává sad, jsem neváhal stromy kácet. 
10 Jak pustošitel země jsem dobré a zlé nelišil, všechny jsem srážel. 
 Však zdechlinu z tlamy řvoucího lva nikdo netahá! 
 Tam, kde jeden zuří, druhý mu neporadí. 
 Což by se to stalo, nebýt Išuma, mého vůdce? 
 Kde by byli ti, kdo o vás pečují, kde by byl váš vysoký kněz? 
15 Kde by byly vaše oběti? Necítili jste kouř!“ 
 Išum svá ústa otevřel a pravil, 
16a k hrdinovi Errovi tato slova pravil: 
 „Hrdino, pozor dej a slyš, co ti řeknu: 
 Bylo to tak, však nyní se uklidni! Chceme stát před tebou! 
 V den, kdy se hněváš, kdo by se postavil tobě?“ 
20 Slyšel ho Erra a jeho tvář zářila, 
 jak bezmračný den se jeho tváře rozjasnily. 
 Vstoupil do Emeslamu a usadil se tam, 
 povolal Išuma a dal mu znamení, 
 o rozptýlených lidech Akkadu mu přikázal: 
25 „Prořídlí lidé země ať opět se rozmnoží, 
 ať malý i velký jdou její cestou! 
 Slabý Akkad nechť silnou zem Sutu srazí, 
 ať Akkaďan jeden jak dobytek sedm jich odvede! 
 Jejich města v sutiny a krajinu jejich v pustinu obrátíš, 
30 těžkou kořist odvlečeš do středu Babylónu! 
 Bohy země, kteří se hněvali, do jejich příbytků ve zdraví přiveď, 
 Šakanovi a Nisabě na zem dej sestoupit! 
 Horám hojnost a moři úrodu dáš nést, 
 i polím, jež pustá jsou, dáš rodit! 
35 Ať správci všech měst do středu Babylónu tučnou daň přinesou, 
 ať zbořené chrámy jak zářící slunce zvednou své kupole, 
 Tigris a Eufrat nechť nesou vody hojnosti! 
 Oporu Esagily a Babylónu, správce všech příbytků mu přiveď!“ 
 Pro roků bezpočet, pro slávu velkého pána Nergala a hrdiny Išuma – 
40 když Erra se rozzuřil, země chtěl přemoci a zničit jejich lid – 
 tu Išum, rádce, ho uklidnil a on nechal zbytek lidí žít. 
 Kabti-iláni-Marduk, syn Dábibův, byl skladatelem jeho tabulek. 
 V noci se mu vše zjevilo, a když to ráno předříkával, nic nevypustil, 
 ani jedno slovo k tomu nepřidal. 
45 Erra ho slyšel a souhlasil, 



 co učinil Išum, vůdce jeho, bylo mu příjemné. 
 Všichni bozi ho chválili 
 a hrdina Erra takto mluvil: 
 „Ve svatyni boha, jenž tuto píseň chválí, bohatství nechť se shromáždí. 
50 Ten, kdo ji zavrhuje, nechť necítí obětní kouř! 
 Vládce, jenž jméno mé zvětšuje, nechť krajům světa vládne, 
 kníže, jenž o slávě mého hrdinství vypráví, nechť nemá protivníka! 
 Zpěvák, jenž předzpěvuje, morem nezemře, 
 slova jeho králi i knížeti budou se líbit. 
55 Písař, jenž se jim naučí, byť v zemi nepřítele jím pohrdají, ve své zemi bude vážený. 
 Ve svatyni učenců, kde stále mé jméno vyslovují, dá jim vnuknutí. 
 K domu, kde tato tabulka leží, ať Erra zuří a Sedmero božstvo zabíjí – 
 morový meč se nepřiblíží, nechť vládne tam mír! 
 Tato píseň nechť navždy je dána, ať věčně trvá! 
60 Nechť země všechny ji slyší a slaví mé hrdinství, 
 nechť lidé z příbytků vidí a zvětšují mé jméno!“ 
 
  

 
 

Mladobabylónský epos o bohu války Errovi se zachoval na 34 fragmentech ve městech 
Aššuru, Ninive, Sultantepe, Babylónu a Uru. Srovnáním jednotlivých zlomků a filologickým 
rozborem jejich textu se podařilo zjistit, že v Aššuru kolovaly nejméně čtyři současné opisy 
této básně, z Ninive známe opisy tři a v ostatních zmíněných městech byla známa jen recenze 
jediná. Epos o Errovi se svým rozsahem, ale především i rozšířením řadí k nejvýznamnějším 
skladbám staromezopotamské epické literatury. Zatímco u většiny děl babylónské literatury 
nám chybí informace o autorovi, významu básní a jejich použití, je epos o Errovi vzácnou 
výjimkou. Jeho text byl zčásti zapsán na amuletech a sloužil k zaříkávání morových epidemií 
(srv. tabulku V, ř. 57–59). Za autora, či lépe „vydavatele“ básně je v textu samém 
prohlašován jistý Kabti-iláni-Marduk, syn Dábibův (viz tabulku V, ř. 42–44). Jeho přímé 
autorství je však z prestižních důvodů popíráno. Autorem byl v mytologických představách 
vlastně bůh Išum, který písaři Kabti-iláni-Mardukovi skladbu „nadiktoval“ ve snu. Taková 
fikce autoru umožnila, aby se v závěru mohl obracet na důležité vrstvy babylónské 
společnosti – na krále a knížata, na zpěváky a písaře – s žádostí o zachování básně jako celku 
(viz tabulku V, ř. 45–56) ústy samotného boha Erry. 

Obsah eposu je zajímavý spojením kosmogonického tématu (bůh Marduk opouští kvůli 
nečistým božským odznakům trůn v Babylónu a Erra usedne na jeho místo, získá nejvyšší 
moc v panteonu a rozhodne se zničit Mezopotámii) s pozadím historickým (občanská válka v 
babylónských městech, vpád cizích kmenů). V závěru však Kabti-iláni-Marduk opět ústy 
bohů věští Babylónii a kultu Mardukovu novou slávu, spočívající především v ovládnutí celé 
Mezopotámie. 

Epos o Errovi je tak ojedinělou a svéráznou literární reakcí babylónských kněží a písařů na 
asyrské vpády do jižní části krajiny mezi Eufratem a Tigridem i na snahy dobyvatelů 



potlačovat v 7. stol. před n. l. násilně Mardukův kult. I když o osobě autora nejsme z jiných 
pramenů informováni, můžeme ho považovat za představitele probabylónské opozice. 

 

I. tabulka 

1 13 Išumova odpověď Errovi. 
2 124 „Vládcem bohů“ se zde rozumí Marduk. Babylón se zde v orig. nazývá Šuannou. 
3 141 Šperkem se zde rozumí boží socha, hmotně představující boha, který v ní sídlí, ale 
nezávisí na ní. 
4 159 Ninagal, podobně jako Ninildu a Guškinbanda, patří k božským řemeslníkům, 
pomocníkům Eovým při některých jeho tvořeních. Jsou to vlastně jeho hypostáze, 
specializované na určité druhy činností. 
5 177 Anunnakové vystupují samozřejmě z podsvětí. 
 

II. tabulka 

6 3 Svatyní, gigunu, se rozumí chrám vybudovaný na vrcholu zikkurratu, kam přicházejí 
bohové, když sestupují na zem. 
 

III. tabulka - AŠŠURSKÁ VERZE A 

7 23 Do jater jehňátka zaznamenává Šamaš (a Adad) svá rozhodnutí, která pak po oběti vyčte 
z nich věštec. 
 

IV. tabulka 

8 16 Babylón byl obehnán dvojí hradbou, z toho Imgur-Enlil byla vnitřní, silná 6,5 metrů a 
opatřená věžemi. 
9 33 Obyvatelé města Babylónu, stejně jako několika jiných mezopotamských měst, se těšili 
zvláštním občanským svobodám a privilegiím – například zproštění od každé vojenské 
povinnosti – a ty byly zaručeny velkými nadnárodními bohy. Bůh Erra tyto svobody ruší. 
10 48 „Lanem“ se zde míní délková míra, kolem 60 m. 
11 49 Dvoumíle byla dlouhá kolem 10,8 km. Sippar bylo město Šamašovo. 
12 50 Pánem zemí býval označován Anu, Enlil nebo Marduk. Zde je míněn Enlil. 
13 55 Eunuši a prostituti, oblečení do ženských šatů a předvádějící kruté a obscénní 
pantomimy, byli kněžími Ištary. 
14 80 Knížetem je zde míněna patrně Ištar. 
15 84 Démon, rabisu, se skrývá v temných koutech a přepadá. 
16 131 Přímoří je kraj lagun na jihu Mezopotámie, hraničící s Elamem. V těchto čtyřech 
řádkách jsou vyjmenováni tradiční nepřátelé Babylónie (Akkadu). 
17 140 Slovy „za ním“ se patrně míní „za Errou“. Errou je rovněž míněn v následujícím 
řádku „hrdina“. 
 
 



 
 
 
 
 

CHETITSKÉ MÝTY 

CHETITSKÁ LITERATURA 
  

Když Chetité počátkem druhého tisíciletí před n. l. pronikli na náhorní planiny centrální Malé 
Asie, neusazovali se v liduprázdné krajině. Přišli do země bohaté na dřevo, kámen, obsidián, 
kovy – suroviny, pro které z dálek vážili cestu obchodníci i dobyvatelé, do země, kde od 
nejstarších dob vzkvétaly různé kultury a střetávaly se a prolínaly rozličné kulturní proudy. 
Malá Asie byla tehdy již několik tisíciletí ve spojení s východním pobřežím Středozemního 
moře a jen o několik století méně s rychle se rozvíjejícími společnostmi v Mezopotámii. Tyto 
kontakty postupem doby sílily a vedly i k celkovému hlubšímu ovlivňování stále 
vzdálenějších oblastí. 

Formující se Chetitská říše byla tomuto mnohostrannému působení otevřená a ochotně 
přijímala rozmanité impulsy, vstřebávala je, přetvářela a vtiskla jim – ať už v písemnictví, 
náboženství, zákonodárství, výtvarném umění či řemesle – vlastní, zcela osobitý ráz. 
Vzhledem k charakteru pramenů, které máme k dispozici, můžeme tento proces přirozeně 
nejsnáze sledovat v odvětvích, pro která byly pořizovány písemné záznamy. Konečně již 
chetitské písmo samo je mezopotamský klínopis, přizpůsobený poněkud indoevropské 
chetitštině, a hliněné tabulky, na které se jím psalo, jsou věrným obrazem mezopotamských 
vzorů. Písmo ovšem nebylo přejato samo, nýbrž prostřednictvím sumerských a akkadských 
textů. Ty se tudíž Chetitům staly základním zdrojem vzdělání a pramenem, z něhož k nim 
pronikaly mezopotamské myšlenky a představy. Řadu sumerských a akkadských zápisů, 
určených pro školní i praktické účely (seznamy slov, znaků, omina, medicínské texty), 
tradovali chetitští písaři i nadále v jejich původní podobě i jazyce. K některým však pořizovali 
překlady do chetitštiny a jiné zpracovávali zcela volně, přičemž se s oblibou zaměřovali 
především na náměty a motivy týkající se domácího či geograficky bližšího prostředí. Tak byl 
např. do chetitštiny převeden Epos o Gilgamešovi – s akcentem na vyprávění o tažení do 
Sýrie proti Chuvavovi a naopak se značně zkráceným popisem vzdálených uruckých poměrů. 
Chetitským zněním byly rovněž opatřeny legendy o králích akkadské dynastie Sargonovi a 
Narámsínovi, které se váží k událostem v Malé Asii. Tito panovníci vládli ve 24. a 23. stol. 
před n. l., takže Chetité v akkadských legendách nemohli hledat výraz vlastních prožitků; 
jejich překlad je jistě projevem úmyslného výběru tématu. Do chetitštiny byla přeložena i 
další rozsáhlá babylónská kompozice – mýtus o Atrachasísovi. Ačkoliv nemá k chetitskému 
území bezprostřední vztah, jeho přítomnost v chetitských knihovnách v Chattuši tolik 
nepřekvapí, uvážíme-li, jaké pozornosti a rozšíření se toto dílo těšilo na celém Předním 
východě. 

Chetitští písaři ovšem nečerpali; jen z mezopotamských pramenů. Zanechali rovněž 
fragmenty dvou skladeb v chetitštině (o stvořiteli země Elovi, a o Ištaře a hoře Pišaiša), u 
nichž všechny známky – obsah, celkový kolorit, jednající postavy – svědčí o tom, že jde o 
překlady ze syrských předloh. Zachovaly se sice pouze ve zlomcích, jsou však o to cennější, 



že originály dosud neznáme a že tedy jejich chetitské verze podávají jediné svědectví o 
dalších dvou dílech starověkého syrského písemnictví. 

V tvorbě původní Chetité vynikli především skupinou písemných památek, které dnes 
označujeme jako historické texty. Jsou to různé anály, záznamy o každoročních válečných 
taženích a politických akcích chetitských králů, úvodní partie smluv, královské výnosy a 
dekrety o darování půdy, obsahující obšírné výpravné části a komentáře. Chetitští autoři v 
nich na dlouhou dobu předstihli všechny současníky a jejich díla v této oblasti jsou dnes 
měřítkem možností tehdejší doby. Velmi působivé, psychologicky dobře promyšlené a zcela 
svébytné jsou také různé prosby, zejména modlitby za odvrácení epidemií. Způsobem 
zpracování jsou zajímavé i oslavné skladby na nejvýznamnější božstva: ačkoliv převzaly 
mnohé prvky z mezopotamských představ, jsou jako celek samostatnými díly chetitských 
autorů. Chceme-li zkoumat způsob zpracování, historii vzniku a pozadí jednotlivých 
literárních útvarů, je to úloha v případě chetitského písemnictví poměrně snazší než v případě 
literatur těch starověkých národů, které vytvořily vlastní písmo teprve po staletích aliterárního 
vývoje. V tomto dlouhém období se totiž jejich vztahy k předchůdcům (kteří jsou pro nás 
navíc zcela anonymní a jejichž myšlenkový svět neznáme) a styky se širším okolím natolik 
vytříbily a ustálily, že ve chvíli, kdy byly schopny ztvárnit své zkušenosti do písemné podoby, 
splynuly již jednotlivé vrstvy a případné cizí prvky, které ovlivnily formování jejich 
společenského vědomí, natolik, že dnes působí jednolitým dojmem a je nejvýš obtížné 
vystopovat v nich eventuální cizorodé elementy. Naproti tomu Chetité přejali hotové písmo v 
relativně rané fázi svého vývoje a nadto brzy po příchodu do prostředí, o kterém máme díky 
jeho vlastním písemnostem autentické zprávy. 

Mezi chetitskými památkami, které můžeme charakterizovat jako čistě literární, lze v zásadě 
rozeznat dvě skupiny, které zároveň vyznačují vývoj v čase. První a starší z nich, 
charakterizovaná přímočarou výstavbou, prostými zápletkami, jednoduššími stylovými 
prostředky a – ačkoliv mnohdy je zachována jen v pozdních opisech – i větší starobylostí 
jazyka, je zde reprezentována dvěma nejvýznamnějšími skladbami: mýtem o boji Boha bouře 
s drakem a mýtem o zmizelém bohu. Mýtus o boji Boha bouře s drakem byl zaznamenán v 
souvislosti s rituálem k oslavám příchodu jara, s nímž byl svým námětem – střetnutím mezi 
Bohem bouře, symbolizujícím vláhu a vegetaci, a drakem (či hadem) zastupujícím sucho – 
úzce spjat. Byl sepsán podle slov Kelly, kněze Boha bouře z maloasijského města Neriku, na 
jedné a téže tabulce ve dvou zcela odlišných verzích. Značně proměnlivou podobu měl i 
mýtus o zmizelém bohu. Jeho početná znění se sice nelišila tolik po obsahové stránce, ale 
vázala se k různým božstvům; nejčastěji byl jejich hlavním hrdinou Bůh bouře, případně bůh 
vegetace Telipinu. Ovšem ani v rámci těchto jednotlivých variant neexistovaly dva naprosto 
identické záznamy. Zdá se, že tato textová nestálost byla v obou případech odrazem rozšířené 
a ještě živé ústní tradice. Analogie k mýtu o zmizelém bohu se kromě toho – i když útržkovitě 
– dochovaly i v jiných maloasijských jazycích příbuzných chetitštině. Podobně jako skladba o 
boji Boha bouře s drakem je i vyprávění o zmizelém bohu v podstatě starým přírodním 
mýtem. Jen po formální stránce je tato skutečnost méně zjevná, protože mýtus o zmizelém 
bohu již nebyl spojován se sezónním rituálem, nýbrž – zřejmě cestou krátkého spojení pod 
dojmem zaříkání usmiřovaného boha – s rituálem magickým, který měl sloužit k uklidnění 
rozhněvaných bohů, a tím k urovnání nesvárů tohoto světa. 

Jak jsme se již zmínili, pochází většina opisů těchto mýtů z doby vrcholného rozmachu 
Chetitské říše ve 14. a 13. století před n. l. Jejich počátky však sahají daleko do minulosti, do 
první poloviny 2. tisíciletí před n. l., kdy se chetitský stát teprve vytvářel a kdy v něm stále 
ještě přetrvával silný podíl předchozího obyvatelstva, tzv. Protochetitů. Tomu nasvědčují 



protochetitská jména, která se ve skladbách objevují. Patří k nim i jméno boha Telipina, 
hlavní postavy v jedné z variant mýtu o zmizelém bohu, kterého Chetité převzali do svého 
panteonu a uctívali jej. 

Ve druhé polovině 2. tisíciletí před n. l. se situace v Malé Asii zcela změnila. Staré 
protochetitské obyvatelstvo splynulo s příchozími a zvolna se začal prosazovat nový živel, 
který se v nahodilých zmínkách objevoval tu a tam již v nejstarších chetitských textech: 
Churrité, národ, který kolem poloviny 2. tisíciletí před n. l. vytvořil v severní Sýrii a horní 
Mezopotámii mocné státní útvary. Jejich vliv se neomezil jen na sousedství Chetitské říše, ale 
pronikl až do jejího hlavního města Chattuše. V tamních chetitských archívech nacházíme v té 
době vedle sumerských, akkadských a protochetitských dokumentů velké množství 
churritských textů a churritské působení se projevuje i na tabulkách popsaných chetitským 
jazykem (churritská jména, uctívání churritských božstev). Do této doby klademe vznik větší 
skupiny skladeb, které již nejsou spojeny s žádnou kultovní činností, mají logickou a 
vypracovanou stavbu a byly zapsány jen pro vyprávění samo. Jejich námětem jsou hluboce 
lidská a věčně živá témata zápasu dobra a zla (pohádka o Appuovi a jeho dvou synech), touhy 
po dítěti (skladba o Appuovi, o rybáři), rozporu mezi náklonností k rodině a povinnostmi 
(Kešši) nebo otázky po vzniku světa a jeho uspořádání (cyklus o Kumarbim). Chetitské 
literární dílo na ně v rámci možností své doby a v souladu s představami ostatních 
starověkých předoasijských národů odpovídá široce pojatou mytologickou koncepcí, v níž se 
po počátečním chaosu a střídání generací starých božstev zmocnili vlády nad světem hlavní 
bohové současného chetitského panteonu, v jejichž rukou jsou přírodní síly i lidstvo pouhou 
hříčkou. Tito bohové však mají zřetelně lidské rysy a vlastnosti, jsou omylní a smrtelní a v 
některých momentech dokonce na lidech závislí. 

Tyto skladby byly kdysi značně rozsáhlé – jejich záznam zabíral obvykle několik tabulek 
(např. vyprávění o Keššim čtrnáct); Kumarbiho historie tvořily dokonce celý cyklus 
samostatných kompozic. Škoda že z některých dnes zbývá jen pár nepatrných zlomků. Tam, 
kde se dochoval podpis písaře s názvem skladby, zjišťujeme, že bývaly označovány jako 
„zpěvy“. Máme tedy předpokládat, že byly sepsány ve vázané řeči? Způsob zápisu a písmo, 
které bylo původně určeno pro úplně jiný typ jazyka, poněkud zkreslují naše vnímání. Přesto 
se zdá, že chetitští písaři se snažili tvořit verše a skládat je do slok, oddělovaných od sebe 
vodorovnou čarou. (Zcela nepochybně je tomu tak v některých protochetitských litaniích a v 
případě jednoho chetitského popěvku či říkánky, který je citován v textu jiného žánru. 
Morfologický rým, s kterým se v chetitských skladbách často setkáváme, je však patrně 
náhodný, neúmyslný.) V zájmu působivosti verše písaři neváhali přestavět jinak přísný 
chetitský slovosled, rádi využívali přímých řečí a opakování podle schématu příkaz – jeho 
provedení – eventuálně ještě zpráva o něm. Tu a tam uplatnili paralelismus membrorum, i 
když zdaleka ne v té míře, jako je tomu v bibli a v ugaritské poezii. Byli si vědomi účinku, 
jaký má pro oživení textu výstižné přirovnání, krásná metafora, epiteton nebo seskupení 
substantiv, jak zapůsobí vhodné střídání slovesných časů či dvou odporujících si výpovědí. 
Charakteristické a dosti běžné byly topoi, vžité jako prostředek k okamžitému nastínění určité 
situace, navození dojmu nebo k popisu události. 

Chetitské krásné písemnictví je rovněž zajímavé svým postavením v kontextu starověké 
literatury vůbec. O tom, že do něho prolnuly některé představy mezopotamské oblasti a 
severní Sýrie, jsme se již zmínili. Určité motivy (zejména z cyklu o Kumarbim) však byly 
zpracovány později v ugaritské a řecké literatuře, v Hesiodově Theogonii a u Eusebia. Další 
analogie najdeme i jinde v řecké mytologii. Nahlédněme však do textů samotných. 



 

Jana Součková 

 
 
 

BOJ BOHA BOUŘE S DRAKEM 
  
I/10 Když Bůh bouře a drak se v Kiškilušše střetli, 
 drak Boha bouře porazil. 1 
 A Bůh bouře všechny bohy prosil: 
 „Stůjte při mně! 
 Inara ať uspořádá hostinu!“ 
15 Připravila všeho v hojnosti, 
 sud vína, sud medoviny, sud piva, 
 a naplnila sudy po okraj. 
 Inara šla do Ziggaratty 
 a potkala Chupašiju, smrtelníka. 
20 Inara praví Chupašijovi: 
 „Hleď! Chystám takovou a takovou věc. 
 Pomoz mi!“ 
 Chupašija Inaře odpověděl: 
 „Budu-li se moci s tebou vyspat, 
25 přijdu 
 a tvé přání splním.“ 
 I vyspal se s ní. 
 Inara Chupašiju odvedla 
 a ukryla jej. 
30 Inara se nastrojila 
 a draka z jeskyně lákala: 
 „Hleď! Chystám hostinu. 
 Přijď k jídlu a pití!“ 
 Drak přišel i s dětmi svými. 
35 Jedli a pili, 
 až všechny sudy do dna vypili 
 a opili se. 
 A dolů do jeskyně už nedokázali dojít. 
 Chupašija přišel 
40 a draka provazem spoutal. 
 Bůh bouře přišel, 
 draka zabil. 



 A bohové byli při něm. 
 Inara postavila dům 
45 na skále v zemi Tarukka 
 a v tom domě Chupašiju usadila. 
 Přikázala mu Inara: 
 „Až půjdu ven, 
 nesmíš vyhlédnout z okna! 
50 Kdybys vyhlédl, 
 svou ženu a děti bys spatřil.“ 
 Když minul dvacátý den, 
 rozrazil okno 
 a ženu svou a děti spatřil. 
55 Když Inara se vrátila, 
 jal se naříkat: 
 „Pusť mne zpět domů!“ 
 Inara pravila: 
 „Nikdy už okno neotevřeš!“ 

Konec textu je porušený a nesrozumitelný. Podle dochovaných fragmentů Inara 
pravděpodobně Chupašiju zahubila a vrátila se do Kiškilušše. Bůh bouře dal její dům smést 
povodní a na jeho místě zasel býlí. 

Podle druhé verze, která následuje po pasáži asi padesátiřádkového rituálního textu, si Bůh 
bouře vyřídí úcty s drakem jinak: Po počáteční porážce, při níž ho drak připravil o oči a srdce, 
zplodil syna a ten se později oženil s drakovou dcerou. V Chetitské říši bylo zvykem, že 
ženich obdržel od tchána jakési věno: syn Boha bouře si z nevěstina domu vyžádal otcovy oči 
a srdce a vrátil je otci. Ten se pustil znova do boje s drakem a porazil ho. I v tomto případě 
musel pomocník, ačkoli to byl vlastní syn Boha bouře, nakonec zahynout. 

III/ Porazil drak Boha bouře 
 a vzal mu srdce a oči. 
 Bůh bouře chystal mstu. 
 Vzal si za ženu dceru chudého muže 
5 a zplodil s ní syna. 
 Když syn vyrostl, 
 vzal si za ženu drakovu dceru. 
 Bůh bouře synovi uložil: 
10 „Až do domu své ženy půjdeš, 2 
 vyžádej si na nich mé srdce a oči!“ 
 Když tam pak šel 
 a srdce od nich žádal, 
 dali mu je. 
15 Potom od nich žádal oči 



 a dali mu i ty. 
 Odnesl je Bohu bouře, otci svému, 
 a Bůh bouře získal své srdce a oči zpět. 
20 Když opět jeho podoba byla v pořádku jako dříve, 
 vydal se k moři bojovat. 
 Když se s drakem dal do boje 
 a přemáhat jej začal, 
25 syn Boha bouře stál při drakovi 
 a vzhůru k nebi, k otci svému, volal: 
 „Chyť mne také, 
30 nešetři mne!“ 
 A tak Bůh bouře draka i syna svého zabil. 
 Takový je příběh Boha bouře a draka. 
 
  
  

 
 

Bůh bouře, který podlehl v boji drakovi, svolal podle první verze bohy a požádal svou dceru 
Inaru, aby uspořádala hostinu a draka opila. Inara si přizvala na pomoc člověka a ten draka 
spoutal, takže Bůh bouře jej pak snadno zdolal. V pokračování se líčí další osudy Inařina 
pomocníka: nakonec zřejmě zahyne. 

Vlastní vyprávění začíná po krátkém úvodu, obsahujícím údaje o konání rituálu a o vypravěči, 
knězi Kellovi z chrámu Boha bouře v Neriku. 

 
1 I/11 Drak se chetitsky nazývá illujankaš, pod tímto názvem bývá také tato skladba někdy 
uváděna. 
2 III/10–11 V těchto verších se odráží možnost matrilokálního typu sňatku, při němž se 
ženich po svatbě nastěhuje do domu nevěsty a stává se členem její rodiny. O tomto typu 
sňatku se zmiňují také starobabylónské a chetitské právní dokumenty a zákony. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

ZMIZELÝ BŮH 
  
(a) 5 Dým pohltil okna, kouř pohltil dům 
 a v krbu zhasla polena. 
 Na oltářích se dusili bohové, v ohradě se dusily ovce, 
 v chlévě se dusil dobytek. 
 Ovce své jehně odstrkovala, kráva odstrkovala tele. 
10 Telipinu odešel 
 a odnesl obilí … rostlinstvo, úrodu a obživu do polí, luk, do houštin. 
 Telipinu šel, zmizel v houštině 
 a tam jej zmohla únava. 
 Tehdy se přestává dařit žito, špalda, tehdy přestává rodit skot, brav, lidé. 
15 A ty, které již počaly, nemohou porodit. 
 Vyschly hory, vyschly stromy a nevyhnaly ratolesti, 

 vyschly pastviny, vyschly prameny a v zemi nastal hlad. Lidstvo i bohové hladem 
hynou. 

 Velký Bůh slunce uspořádal hostinu a sezval tisíc bohů. 
 Jedli, ale nenasytili se, 
20 pili, ale neutišili žízeň. 
 Bůh bouře Telipina, syna svého, postrádal: 
 „Telipinu, můj syn, zde není. Rozhněval se a odnesl všechen blahobyt.“ 
 Jali se Telipina hledat bohové velcí i malí, ale nenašli jej. 
 Bůh slunce orla rychlého vyslal: 
25 „Jdi a prohledej vysoké hory, prohledej hluboká údolí, prohledej temné vodní víry!“ 
 Orel šel a nenašel jej, i vrátil se k Bohu slunce a oznámil: 
 „Nenašel jsem jej, Telipina, váženého boha.“ 
 Pravil Bůh bouře Channachanně: 
 „Co si počneme? 
30 Vždyť zhyneme hlady!“ 

 Channachanna Bohu bouře pravila: „Dělej něco ty, Bohu bouře! Jdi a sám Telipina 
hledej!“ 

 I jal se Bůh bouře Telipina hledat. Přišel k bráně v jeho městě, avšak závora nepovolila. 
 Kladivem svým její kolík rozbil, avšak nenašel jej – Bůh bouře. Klesl uvnitř, usedl. 
 Channachanna vyslala včelu: 



35 „Jdi, hledej Telipina ty! 
(b) 
5 Až jej najdeš, 

 do rukou a nohou jej bodni, aby vstal. 
 Pak vezmi vosk a otři jej, aby se očistil. 
 Umyj jej a ke mně jej přiveď!“ 
10 Pravil Bůh bouře Channachanně: 
 „Hledali jej velcí i malí bohové a nenašli jej. 
 A nyní jej má najít tato včela? 
 Křídla její jsou slabá, i ona sama je slabá! 
 Mají se oni dát zahanbit?“ 
15 Pravila Channachanna Bohu bouře: 
 „Mlč! Vždyť ona jej najde.“ 
 Včela šla a jala se Telipina hledat. 
(c) Prohledala vysoké hory, 
 prohledala hluboká údolí, 
 prohledala temné vodní víry. 
 Strávila všechen svůj med, strávila všechen svůj vosk, 
 až jej našla na louce, v háji u Lichziny. 
5 Bodla jej do rukou a do nohou, aby vstal. 
 Telipinu promluvil: 
 „Rozhněval jsem se a odešel. 
 Proč mne ze spaní budíte? Proč mne nutíte k řeči?“ 
 Telipinu se rozhněval, dal vyschnout zurčícím pramenům a … 
10 odvedl proudící řeky a … dal jim vystoupit z břehů. 
 Bořil města, bořil domy. 
 Hubil lidi, hubil skot a brav. 
 (1 řádek zničen) 
 Bohové naříkali … 
15 „Telipinu se rozhněval. 
 Co si počneme? 
 Co si počneme?“ 

Bohyně zdraví Kamrušepa provedla nejprve obřad s magickými úkony, aby Telipina usmířila 
a přivedla zpět. Telipinu přišel, avšak stále ještě rozhněvaný. 

(d) 15 „Zde leží sezam: 1 
 Ať se jím tvé srdce a mysl tvá usmíří! 
 Zde leží fíky: 
 jako jsou tyto fíky sladké, ať mysl tvá, Telipinu, zesládne! 
 Jako v sobě olivy chovají olej, 
20 jako v sobě hrozny chovají víno, tak ty, Telipinu, v mysli, v srdci chovej dobro! 



 Zde leží mast: 
 Tvá mysl, srdce tvé, Telipinu, ať se jí potře! 
 Jako jsou slad a kvasinky bytostně spjaty, ať je tvá mysl spjata se záležitostmi lidí! 
 Jako je špalda čistá, 
25 ať se očistí Telipinova mysl! 
 Jako je sladký med, 
 jako je máslo jemné, 
 ať zesládne, zjemní Telipinova mysl! 
 Hle, Telipinu, tvé cesty jsem skropila jemným olejem. 
30 Ubírej se, Telipinu, cestou skropenou jemným olejem!“ 
 Telipinu přišel rozhněván. 
 Metal blesky, 
 až se dole temná země otřásala. 
 Kamrušepa jej spatřila. 
(e) Cloumal jím hněv, cloumala jím zlost. 

Kamrušepa pokračuje v obřadech a bohové konají oběti, aby Telipina konečně opustil hněv. 
Nemají asi úspěch, protože posléze musí přivolat obyčejného smrtelníka, aby Telipina 
uklidnil a usmířil. 

(f) „Telipinu, 
 ustaň ve hněvu, zlobě, rozhořčení, zlosti! 
5 Když překypuje hněvem Bůh bouře, zmírní jej jeho kněz. 
 Když překypuje hrnec, zmírní jej měchačka. 
 Stejně tak ať zmírní Telipinův hněv, zlobu, zlost má slova smrtelníka! 
 Ať dům propustí Telipinův hněv, zlobu, rozhořčení, zlost, 
 ať je propustí střední pilíř, 
10 ať je propustí okna, ať je středními dveřmi propustí dvůr, 
 ať je propustí vrata, ať je propustí brána, 
 ať je propustí královská silnice! 
 Ať však nejdou do úrodných polí, zahrad, hájů, ať odejdou do temné země! 2 
 Dveřník otevřel sedmero dveří, vytáhl sedmero závor. 
15 Dole v temné zemi stojí bronzové kotle, 
 mají olověná víka a železné uzávěry. 
 Co vejde dovnitř, nemůže nazpět 
 a uvnitř se zničí. 
 Ať se zmocní Telipinova hněvu, zlosti, rozhořčení, zloby a ať již nepřijdou zpět!“ 
20 Telipinu se vrátil do svého domu a pečoval o svou zem. 
 Dým opustil okna, kouř opustil dům, 
 oltáře bohů byly nachystány. 
 V krbu se rozhořela polena, v ohradě se pohnuly ovce, v chlévě se pohnul dobytek. 
 Matka pečovala o své dítě, ovce pečovala o své jehně, 



25 kráva pečovala o své tele 
 a Telipinu o krále a královnu. 
 Obdařil je do příštích dnů životem a zdatností. 
 
  
  

 
 

Bůh Telipinu se rozhněval a zmizel. Důvod jeho hněvu byl patrně uveden na počátku tabulky, 
který je ztracen. Odchod Boha vegetace, který podle chetitských představ „drtí hroudy a orá, 
přivádí vodu a dává růst obilí“, měl dalekosáhlé následky: Lidé i zvířata přestali rodit, země 
vyschla, hrozil hlad. Úzkost přepadla i nejvyšší bohy, proto je Bůh slunce sezval k hostině. Při 
ní si Bůh bouře povšiml, že chybí jeho syn, a pochopil, že Telipinova nepřítomnost je asi 
příčinou oné katastrofy. Bohové se dali do marného hledání. Nepochodil ani orel, kterého 
vyslal Bůh slunce, ani sám otec Telipinův, Bůh bouře. Pomoci se snažila i bohyně-matka 
Channachanna, která vyslala včelu s přesnými pokyny, jak Telipina najít, usmířit a přivést 
nazpět. Příchod včely však Telipinovo rozhořčení jen zvětšil. 

Text je sestaven z několika fragmentů, které dohromady tvoří souvislé epizody, označené v 
tomto překladu marginální abecední řadou: (a) odpovídá fragmentům 1.A I; (b) – 2.B II; (c) – 
3.B III; (d) – 1.A II; (e) – 1. A III; (f) – l.A IV. 

 
1 (d) 15 ad. Verše mají formu zaříkání, užívaného při usmiřovacích rituálech. 
2 (f) 13 ad. „Temnou zemí“ je míněno podsvětí se sedmi branami – podobně jako „zemí, 
odkud není návratu“ – (f) 17. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APPU A JEHO DVA SYNOVÉ 
  
I/ Chci opěvat Boha slunce, 
 který spravedlivé lidi podporuje 1 
 a špatné jako strom ohýbá, 
5 špatným láme vaz 
 a ničí je. 
 Je město – Šudul je jeho jméno – 
 a země Luluva na mořském břehu. 
 Tam nahoře žije muž 
10 – Appu je jeho jméno – 
 který je v zemi nejbohatší, 
 má mnoho dobytka a ovcí. 
 A věcí ze stříbra, zlata, lazuritu 
 má nahromaděnu celou spoustu. 
15 Nic nepostrádá. 
 Postrádá jen jediné: 
 nemá syna ani dceru. 
 Starší Šudulu s ním sedí u stolu, 
 jeden dává synu maso a chléb, 
20 druhý dává synu pít, 
 jen Appu nemá komu chléb dát. 
 Stůl je pokryt ubrusem 
 a stojí před oltářem. 
 Tu Appu vstal, 
25 do svého domu se odebral 
 a ulehl obutý do ustlané postele. 
 Appuova manželka se vyptávala domácích lidí: 
 „Nikdy mne neobjal. Obejme mne nyní?“ 
 A šla ta žena 
30 a oblečená ulehla k Appuovi. 
 Appu procitl 



 a manželka se ho ptala: 
 „Nikdy jsi mne neobjal, 
 obejmeš mne nyní?“ 
35 Appu poslouchal a pak řekl: 
 „Jsi žena ryze ženská 
 a nerozumíš ničemu!“ 
 Appu vstal z postele, 
 vzal bílé jehně 
40 a odebral se k Bohu slunce. 
 Bůh slunce shlížel z nebe, 
 proměnil se v mladého muže, 
 sestoupil k němu 
 a tázal se ho: 
45 „Jaké máš soužení? Pomohu ti!“ 
 
II/ Appu to slyšel a odpověděl: 
 „Dostalo se mi statků, 
 dostalo se mi dobytčat, ovcí. 
 Chybí mi jen jediné – 
 nemám syna ani dceru.“ 
5 Bůh slunce jej vyslechl a odpověděl mu: 
 „Jdi, pij a pij dosytosti. 
 Odeber se domů 
 a spi dobře na lůžku se svou ženou! 
 Bohové ti do lože dají syna.“ 
10 Appu uposlechl a odebral se domů. 
 A Bůh slunce se vzhůru do nebe odebral. 
 Bůh bouře Boha slunce zpozoroval 
 již na tři míle 
 a rádci svému pravil: 
15 „Poprvé přichází Bůh slunce, pastýř pozemšťanů! 
 Nebyla snad někde zničena země, 
 nezpustla snad města, 
 nebylo snad někde vojsko poraženo? 
 Přikažte kuchaři a číšníkovi, 
20 dejte mu pít a jíst!“ 

Když Bůh slunce přišel, Bůh bouře se ho pravděpodobně znovu tázal, co se tak závažného 
přihodilo, že ho to svedlo z jeho každodenní dráhy. Z odpovědi Boha slunce se nic 
nedochovalo, předpokládáme však, že jej k Bohu bouře, nejvyššímu bohu chetitského 
panteonu, přivedlo přání přimluvit se za Appua. Následuje mezera o rozsahu asi 45 řádků a 
další text vypráví o Appuovi a jeho ženě ve chvíli, kdy už očekávají slíbeného syna. 



III/ Appuova manželka otěhotněla. 

 Minul první měsíc, druhý měsíc, třetí měsíc, čtvrtý měsíc, pátý měsíc, šestý měsíc, sedmý 
měsíc, osmý měsíc, devátý měsíc. 

 Nadešel desátý měsíc 
 a manželka Appuova syna porodila. 
10 Chůva syna zvedla 
 a Appuovi jej na klín posadila. 
 Appu se laskal se synem, houpal jej 
 a dal mu jméno Špatný: 
 „Protože mu mí otcovští bohové nevymezili správnou cestu, 
15 nýbrž vykázali špatnou cestu, ať se jmenuje Špatný!“ 
 Podruhé Appuova manželka otěhotněla. 
 Nadešel desátý měsíc a žena porodila syna. 
 Chůva syna zvedla a on mu dal jméno Spravedlivý: 2 

 „Ať jej nazývají jménem Spravedlivý! Protože mu mí otcovští bohové vymezili správnou 
cestu, 

20 ať je jeho jméno Spravedlivý!“ 
 Appuovi synové rostli a dospívali 
 až dozráli do mužného věku. 
 
IV/ Když Appuovi synové vyrostli a dospěli a dozráli do mužného věku, 
 dělili se o Appuův majetek. 
 Dům však přitom … 
 Bratr Špatný pravil bratru Spravedlivému: 
5 „Rozdělíme se a usadíme se každý zvlášť.“ 
 Bratr Spravedlivý odpověděl bratru Špatnému: 
 „A kdo ten …“ 
 Bratr Špatný řekl bratru Spravedlivému: 
 „O tom, jak hory stojí odděleně 
10 nebo jak řeky plynou odděleně? 
 Jak bohové sídlí odděleně, 
 o tom ti budu vyprávět! 
 Bůh slunce sídlí v Sipparu, 
 avšak Bůh měsíce sídlí v Kuzině. 
15 Bůh bouře sídlí v Kummiji, 
 avšak Ištar sídlí v Ninive. 
 A Nanaja sídlí v Kiššině, 
 avšak v Babylónu sídlí Marduk. 
 A tak jako bohové sídlí odděleně, 
20 stejně odděleně se usadíme my.“ 
 A Špatný a Spravedlivý se začali dělit 
 a Bůh slunce na to shlížel z nebe dolů. 



 Jednu polovinu si vzal bratr Špatný 
25 a druhou polovinu dal bratru Spravedlivému. 
 Měli dva kusy dobytka, 
 jedno tažné dobytče, druhé krávu. 
 Špatný si vzal jediné tažné dobytče – dobré dobytče 
 a krávu – špatné dobytče – dal Spravedlivému, svému bratru. 3 
30 Bůh slunce to pozoroval z nebe: 
 „Ať … 
 kráva ať prospívá 
 a ať … rodí!“ 

Z dalšího textu se dochovaly jen drobné fragmenty. Není jasné, jak toto zdánlivě spravedlivé 
dělení pokračovalo. Spravedlivému byla na zásah Boha slunce, který byl též bohem 
spravedlnosti a práva a sledoval z nebe všechno lidské konání, křivda vynahrazena; jeho 
kráva prospívala a odškodnila ho telátky. Špatný zřejmé pokračoval ve svých úskocích, až 
mezi bratry došlo ke sporu. Vypravili se k Bohu slunce do jeho sídelního mésta Sipparu, aby 
je rozsoudil. 

 Když došli do Sipparu, 
 předstoupili se svým sporem před Boha slunce 
5 a Bůh slunce dal za pravdu Spravedlivému. 
 Špatný začal klít. 
 Bůh slunce kletby slyšel a pravil: 
 „Nebudu vás soudit. 
 Ať vás rozsoudí bohyně Ištar, královna Ninive!“ 
10 Špatný a Spravedlivý se vydali na cestu. 
 Když do Ninive došli, 
 předstoupili se svým sporem před Ištaru … 

Ištařin rozsudek neznáme, protože tabulka je zde odlomena. S ohledem na předzpěv však 
předpokládáme, že Bohu slunce nakonec přece jen připadlo spor definitivně rozhodnout a že 
ve svém rozsudku dal znovu Spravedlivému za pravdu. 

 
Skladba začíná krátkým předzpěvem, který oslavuje Slunce, boha spravedlnosti, a naznačuje 
stručně téma kompozice. Hned v další sloce se otvírá příběh boháče Appua, který je vrchovatě 
obdařen všemi pozemskými statky, ale nemá děti. Pronásledován manželčinými výčitkami se 
jednoho dne rozhodne požádat o pomoc Boha slunce. Obětuje mu bílé jehně a dostává se mu 
rady a slibu, že se mu narodí syn. 
 
1 I/3 Pojetí Boha slunce jako strážce spravedlnosti je známo i z mytologie sumerské, 
babylónské, asyrské, egyptské. 
2 III/18–19 V duplikátní verzi se opakují s obměnou vv. 9–13: 

 



 Appuova manželka porodila syna. 
 Chůva syna zvedla 
 a posadila jej Appuovi na klín. 
 Appu se synem se laskal, houpal jej 
 a dal mu jméno Spravedlivý. 

3 IV/29 Tažného zvířete si Chetité cenili víc než dojné krávy. Svědčí o tom § 151 chetitských 
zákonů: „Pronajme-li si kdo tažné dobytče, zaplatí měsíčně jeden šekel stříbra. Pronajme-li si 
krávu, zaplatí měsíčně půl šekelu stříbra.“ 

CYKLUS O KUMARBIM (JS) 

VLÁDCI NEBES 
  
I/ Nechť naslouchají dávní bohové, kteří jsou v nebi, i ti, kteří jsou v temné zemi, 
 nechť naslouchají mocní bohové … 
 nechť naslouchá Nara, Napšara, Minki, Ammunki, 
 nechť naslouchají Ammezzadu, bohové dávných časů, otcové a matky bohů! 
5 Nechť naslouchají Anu a Antu, otec a matka Išchary, 
 nechť naslouchají Enlil a Ninlil, bohové, kteří jsou mocní dole i na výsostech … 
 (1 řádek zničen) 
 Kdysi, v dávných časech, byl Alalu v nebi králem. 
 Alalu na trůně sedí a mocný Anu, první z bohů, stojí před ním, 
10 k jeho nohám se sklání a do ruky mu podává poháry k pití. 
 Devět souzených let byl Alalu v nebi králem. 
 V devátém roce proti Alalovi zvedl Anu boj. 
 Porazil jej, Alala, a on před ním utekl, 
 odešel dolů na temnou zem. 
15 Odešel dolů na temnou zem a na trůn usedl Anu. 
 Anu sedí na svém trůně a mocný Kumarbi dává mu jíst, 
 sklání se k jeho nohám, do ruky mu poháry k pití podává. 
 Devět souzených let byl Anu v nebi králem. 
 V devátém roce Anu zahájil boj proti Kumarbimu, 
20 Kumarbi, potomek Alalův, zahájil boj proti Anovi. 
 Anu nevydržel pohled Kumarbiho očí a Kumarbimu z rukou uprchl. 
 Utíkal, Anu, do nebes zamířil. 
 Za ním se hnal Kumarbi. 
 Chytil jej, Ana, za nohy, z nebe jej táhl dolů. 
25 Zakousl se mu do slabin a jeho mužství se Kumarbimu do nitra vlilo jak bronz. 
 Když Anovo mužství Kumarbi spolkl, 
 zaradoval se, zasmál. 
 Anu se obrátil a promluvil ke Kumarbimu: 



 „Raduješ se ve svém nitru, že jsi mé mužství spolkl. 
30 Ve svém nitru se neraduj! 
 Zasel jsem do tvého nitra břímě: Za prvé jsem tě obtěžkal rázným Bohem bouře, 
 za druhé jsem tě obtěžkal nezvládnutelným Tigridem, 
 za třetí jsem tě obtěžkal rázným Tašmišem. 
 Břímě tří strašlivých bohů jsem do tvého nitra zasel. A ty skončíš tím, 
35 že budeš hlavou tlouci o skály hor Tašša.“ 
 Když Anu skončil svou řeč, 
 vystoupil do nebes a tam se ukryl. 
 Kumarbi, chytrý král, plival z úst, 
 plival z úst … smícháno. 
40 To, co Kumarbi vyplivl, 
 hrozného boha v horách Kanzura … 

Pokračování je velmi špatně zachováno, takže je obtížné zrekonstruovat sled dalších událostí. 
Zdá se, že v textu jde o narození boha, jehož jméno znamená v překladu „chtíč“. Ještě 
nenarozenému, skrytému v lůně Kumarbiho, Anu radí, kterým orgánem by mohl bezpečně 
opustit Kumarbiho tělo. Bůh zvažuje všechny možnosti, než konečně přijde na svět. Kumarbi 
se však s jeho narozením nehodlá smířit, vidí v potomku hrozbu pro svou vládu a chce své 
díté sníst. 

II/ Jak kráčel a před Eu předstoupil, 
40 Kumarbi se uklonil a upadl. 
 Kumarbi strnul … 
 Promluvil k Eovi: 
 „Dej mi mé dítě, já je sním!“ 

Ea Kumarbimu podal kámen, Kumarbi si jím poranil chrup a jal se naříkat. Ea mu k 
zažehnání bolesti poradil, aby vyzval „boháče a hrdiny k zaklínání dobytčaty a chudé k 
obětem krupicí“. Pod touto záminkou byly pak zahájeny obřady a magické úkony, které 
nakonec vedly k narození Boha bouře „z dobrého místa“. Jakmile byl Bůh bouře na světě, 
chystal proti Kumarbimu boj. Vytáhl do bitvy, ale její průběh ani výsledek nejsou známy, 
tabulka je na tomto místě opět poškozená. Ze závěru skladby je zřejmé, že Země porodila dvě 
děti. Můžeme soudit, že to byly ony dvě zbývající děti, jimiž Anu obtěžkal Kumarbiho, 
počaté ze semene, které se Kumarbimu podařilo včas vyplivnout. 

Později musel Kumarbi postoupit vládu Bohu bouře. Nový vládce se usídlil v dalekém městě 
Kummiji a odtud řídil běh světa. Na jeho stranu se postavila většina bohů. Kumarbimu zůstali 
věrni pouze jeho rádce bůh Mukišanu a Veliké Moře. Kumarbi se však nevzdal, vytvořil 
ohromné nestvůry, draka Chedamma a později obra Ullikummiho, kteří měli potřít Boha 
bouře. Jsou to protagonisté dalších dvou skladeb tohoto cyklu „Chedamma“ a „Zpěvu o 
Ullikummim“. 

 



Cyklus o Kumarbim tvoří tři uzavřená a původně samostatná díla, která spolu kdysi formálně 
nesouvisela. Pojila je však společná ústřední postava – otec bohů Kumarbi, jehož vzestup a 
pád v nebeském království a boj o znovuzískání moci jednotlivé mýty cyklu postupně líčily. 

Na začátek souboru klademe z obsahových důvodů skladbu, dnes označovanou názvem 
„Chetitská teogonie“, zde „Vládci nebes“. Začíná krátkým úvodem, oslovením všech velkých 
i malých bohů. Pak teprve následuje vlastní vyprávění. – Ačkoliv byl Kumarbi považován za 
otce bohů, nepatřil k nejstarším božstvům a nebyl prvním vládcem. Předcházel ho Alalu, toho 
po devíti letech vystřídal jeho služebník Anu. Když mu mělo skončit jeho devět přiřčených 
let, Anu se rozhodl, že se svého nástupce zbaví a vyhlásil Kumarbimu boj. Kumarbi 
odpověděl rovněž bojem, znetvořil Ana a zahnal jej na ústup. Anu na útěku ještě Kumarbiho 
obtěžkal třemi hrozivými plody: Bohem bouře, řekou Tigridem a hrůzným bohem Tašmišem. 
Ale trůn byl volný. A tak na něj jako třetí v pořadí usedl Kumarbi. 

CHEDAMMU 
  

Kumarbi využil přátelství Velikého Moře, tajně se s ním sešel a požádal o jeho dceru 
Šertapšuruchi. Moře mu ji přislíbilo. 

 
FRAGMENT 1 
  
 Podali Moři do ruky pohár. 
 Veliké Moře ke Kumarbimu promluvilo: 
10 „Je to pravda, Kumarbi, otče bohů. 
 Sedmého dne přijď do mého domu a získej ji, Šertapšuruchi, mou dceru. 
 Na délku … a na šířku měří jednu míli. 
 Jako sladké mléko ji, Šertapšuruchi …“ 
 Když to Kumarbi slyšel, 
15 v duši se zaradoval. 
 Nastala noc 
 a Veliké Moře vyprovodili z Kumarbiho domu 
 a … s bronzovou harfou a činely a s bronzovými poháry a domů je dovedli. 
 Moře se na pohodlný stolec usadilo 
20 a sedmého dne Kumarbiho očekávalo. 

Kumarbi zřejmě po krátkých námluvách Šertapšuruchi získal a s ní asi zplodil nenasytného 
draka Chedamma. 

 
FRAGMENT 2 
  
10 K jídlu mu dva tisíce dobytčat dávají, 
 a kůzlata a jehňata, jež mu dávají, 



 jsou nespočetná. 
 Dobytčata a koně žere po tisících, 
 … mloky, žáby… a ryby… polyká jak med. 

Chedammova žravost byla hrozná zbraň, vylidnila celá města a začala ohrožovat bohy. 

Kumarbi usadil Chedamma v hlubokých vodách, v panství Velikého Moře, Tam jej pak 
objevila bohyně Ištar, sestra Boha bouře. Velmi se polekala a hned se se strašnou zvěstí 
vydala za bratrem. Bůh bouře viděl Ištaru přicházet z dálky a přikázal svému rádci, aby 
návštěvnici připravil pohoštění. 

 
FRAGMENT 5 
  
 „Zde přichází Ištar, královna Ninive. 
 Ať jí stolec k sezení přistaví 
 a k jídlu ať jí prostřou stůl!“ 
 Zatímco takto hovořili, Ištar k nim dorazila. 
5 Přistavili jí stolec k sezení, ale ona si nesedla. 
 K jídlu jí stůl prostřeli, avšak ona si neposloužila. 
 Podali jí pohár, ona však v něm rty nesmočila, královna Ninive. 
 Bůh bouře promluvil: 
 „Proč nejíš, proč nepiješ, má paní? 
10 Není snad jídlo a pití dost sladké?“ 
 „Povím ti, jak Moře zneužili proti bohům, 
 v nebi i na zemi … 
 (1 řádek fragmentární) 
 Povím ti bez meškání, jakého protivníka vychovali v moři, 
15 Chedamma …“ 
 Bůh bouře Ištaru vyslechl, 
 vyslechl, jak hubí, ničí … 
 a slzy se mu řinuly jako kanály. 

Brzy vyšlo najevo, že původcem pohromy je Kumarbi. Bozi, znepokojeni spouští, kterou 
Chedammu na zemi napáchal, se sešli. Ea jim domlouval a vytkl Kumarbimu jeho počínání. 

 
FRAGMENT 6 
  
 Ea, král moudrosti, mezi bohy promluvil, 
 Kumarbimu řekl: 
 „Proč lidstvo hubíte? 
 Neobětuje snad bohům, 



10 nevykuřuje vám snad dřevem cedrovým? 
 Jestliže lidstvo vyhubíte, 
 bohům už sloužit nebude, 
 nikdo vám už chlebem a úlitbou nebude obětovat 
 Bůh bouře, mocný král Kummije, sám bude musit uchopit pluh 
15 a Ištar a Chepat samy budou otáčet mlýnským kamenem.“ 
 Ea, král moudrosti, Kumarbimu řekl: 
 „Proč ty, Kumarbi, lidstvu úklady strojíš? 
 Neplní snad lidstvo stodoly, neobětuje snad bez váhání tobě, Kumarbimu? 
 Neobětuje snad bez váhání tobě, Kumarbimu, 
20 otci bohů, s radostí v chrámě? 
 Neobětuje snad Bohu bouře 
 a nenazývá snad mne, Eu, králem?!“ 

Kumarbi na Eovy domluvy nedbal a vyzval Moře k nové tajné schůzce. 

 
FRAGMENT 9 
  
10 Mukišanu Moři opakoval Kumarbiho slova: 
 „Pojď! Volá tě Kumarbi, otec bohů! 
 Věc, kvůli níž tě volá, nesnese odkladu. 

 Pojď rychle! Avšak pojď řekou, zemí, aby tě nespatřil Bůh měsíce, Bůh slunce ani bohové 
země!“ 

 Když to Veliké Moře uslyšelo, 
15 rychle povstalo a vydalo se na cestu zemí a řekou. 
 Zdolalo cestu naráz a před Kumarbim ze země vystoupilo, ze studny u jeho stolce. 
 Přistavili mu, Moři, stolici k sezení a Veliké Moře se na stolici posadilo. 
 Postavili před něj stůl prostřený k jídlu 
 a číšník mu dal sladkého vína napít. 
20 Kumarbi, otec bohů, a Veliké Moře sedí 
 a jedí, popíjejí. 

Všechno se odbylo tajně. Protivník, Bůh bouře, se chystal učinit přítrž Chedammovu řádění, 
třebaže neměl chuť pustit se s ním do boje osobně. Poslal k němu svou krásnou a svůdnou 
sestru Ištar, bohyni lásky a války. 

 
FRAGMENT 11 
  
 Ištar se do lázně odebrala, 
 odebrala se ke koupeli, 
 umyla se, očistila 



10 a potřela se jemnou voňavkou. 
 Pak se ozdobila a kouzlo se za ní táhlo jak psíci. 
 Ištar Ninattě a Kulittě přikázala: 
 „Uchopte harfu a činely, jděte na mořský břeh a udeřte na činely! 
 (1 řádek fragmentární) 
15 Možná že uslyší naši výzvu 
 a uvidíme jej …“ 

Se strachem vyhledala Ištar Chedamma. Když se Chedammova hlava vynořila z vln a drak 
bohyni „spatřil, Ištar před ním pozvedla své nahé tělo“. Chedammu po Ištaře hned zatoužil a 
zval ji k sobě do vody, ale nakonec jeho nezřízená žravost převládla a Chedammu hrozily ze 
Ištaru sežere. Tehdy se Ištar zřejmě dala na ústup. Podruhé bylo bohové chytřejší a vymysleli 
nový postup. 

 
FRAGMENT 16 
  
5 Ištar, královna Ninive … 

 nasypala do mocných vod aššijatar, šachi a parnulli a aššijatar, šachi a parnulli se ve 
vodách rozpustily. 1 

 Sotva si Chedammu lokl kapky tohoto piva, 
 přepadl jeho duši sladký spánek 
 a mohutný Chedammu dřímal jak dobytče, jako osel. 
10 Nic nerozeznával, žral žáby a mloky. 
 Ištar vyzvala Chedamma: „Pojď sem vzhůru z mocných vod!“ 
 (1 řádek fragmentární) 
 Ištar před Chedammem stále zvedala své nahé tělo: 
 Draka přemohla touha, a když 
20 Ištar, královna Ninive … 
 sestoupila dolů k Chedammovi a kráčela před ním, 
 … šel Chedammu za ní … 
 sestoupil z trůnu 
 a zamířil z moře ven, mohutný Chedammu. 

Ištar snad dosáhla svého. Lstí a ženským kouzlem se jí patrně podařilo vylákat Chedamma z 
vody a na pevné zemi asi draka, zbaveného jeho vlastního živlu, přemohl Bůh bouře a jeho 
druhové.  

 

Cyklus o Kumarbim tvoří tři uzavřená a původně samostatná díla, která spolu kdysi formálně 
nesouvisela. Pojila je však společná ústřední postava – otec bohů Kumarbi, jehož vzestup a 
pád v nebeském království a boj o znovuzískání moci jednotlivé mýty cyklu postupně líčily. 



Na začátek souboru klademe z obsahových důvodů skladbu, dnes označovanou názvem 
„Chetitská teogonie“, zde „Vládci nebes“. Začíná krátkým úvodem, oslovením všech velkých 
i malých bohů. Pak teprve následuje vlastní vyprávění. – Ačkoliv byl Kumarbi považován za 
otce bohů, nepatřil k nejstarším božstvům a nebyl prvním vládcem. Předcházel ho Alalu, toho 
po devíti letech vystřídal jeho služebník Anu. Když mu mělo skončit jeho devět přiřčených 
let, Anu se rozhodl, že se svého nástupce zbaví a vyhlásil Kumarbimu boj. Kumarbi 
odpověděl rovněž bojem, znetvořil Ana a zahnal jej na ústup. Anu na útěku ještě Kumarbiho 
obtěžkal třemi hrozivými plody: Bohem bouře, řekou Tigridem a hrůzným bohem Tašmišem. 
Ale trůn byl volný. A tak na něj jako třetí v pořadí usedl Kumarbi. 

FRAGMENT 16 

1 6 „Aššijatar, šachi a parnulli“ jsou omamné byliny, přesněji neurčitelné. 

ZPĚV O ULLIKUMMIM 
  

I. tabulka 
  
I/ O tom, jenž … 
 a v jehož mysli … 
 v duchu se obírá myšlenkou, 
 o Kumarbim, otci všech bohů, budu zpívat. 
5 Kumarbi se v duši obírá myšlenkou, 
 zlý den, zloducha vymýšlí, 
 Bohu bouře strojí úklady, 
 Bohu bouře protivníka vymýšlí. 
 Kumarbi se v duchu obírá myšlenkou, 
10 zasazuje ji jak drahokam. 
 Když Kumarbi v duchu svou myšlenku probral, 
 rychle se zvedl ze stolice, 
 uchopil do ruky hůl 
 a na nohy jako boty obul rychlé větry. 
15 A putoval z Urkiše, z města, 1 
 až dospěl k Studenému jezeru. 
 Ve Studeném jezeře stála velká skála. 
 Na délku měla tři míle, 
 na šířku půldruhé míle. 
20 Nad přirozením … 
 jeho duše se naplnila touhou 
 a on se skálou se vyspal, 
 jeho mužství proudilo dovnitř. 
 Zmocnil se jí pětkrát, 
25 a znovu – zmocnil se jí desetkrát. 



Po několika fragmentárních řádcích následuje velká mezera a za ní text, z něhož vyplývá, že 
Veliké Moře pozvalo Kumarbiho do svého domu. Během hostiny poslal Kumarbi svého rádce 
Mukišana s poselstvím k „vodám“. Obsahem tohoto poselství by mohla být dohoda mezi 
Kumarbim a Mořem, že Kumarbiho dítě, které se má narodit ze spojení se skálou, bude 
vyrůstat ve vodách. 

II/ Když Moře Impaluriho slova vyslechlo, 
15 Moře Impalurimu odpovědělo: 
 „Impaluri, můj rádce, 
 slovům, která ti nyní povím, 
 nastav uši! 
 Jdi a toto závažné sdělení Kumarbimu přednes. 
20 Jdi tedy a Kumarbimu řekni: 
 »Proč jsi v zlosti prošel mým domem, 
 až se dům otřásal 
 a mé sloužící hrůza posedla? 
 Vždyť cedr je pro tebe dávno nalámán, 
25 pokrmy jsou pro tebe dávno uvařeny, 
 pro tebe dnem i nocí 
 zpěváci loutny drží připraveny. 
 Vstaň a přijď do mého domu!«“ 
 A on vstal, Kumarbi, 
30 a Impaluri kráčel před ním. 
 Kumarbi opustil svůj dům 
 a putoval, Kumarbi, 
 až vkročil do domu Moře. 
 A Moře řeklo: 
35 „Ať Kumarbimu přistaví stolec k sezení, 
 ať před něj postaví stůl, 
 ať mu přinesou jídlo a pití 
 – k pití ať pivo mu přinesou!“ 
 Kuchaři přinesli pokrmy 
40 a číšníci přinesli k pití sladké víno. 
 Napili se jednou, napili se podruhé, 
 napili se potřetí, napili se počtvrté, napili se popáté, 
 napili se pošesté, napili se posedmé. 
 Kumarbi promluvil k Mukišanovi, rádci svému: 
45 „Mukišanu, můj rádce, 
 slovům, která ti řeknu, 
 nastav uši! 
 Vezmi do ruky hůl, 
 na nohy obuj boty 



50 a jdi a … 
 a do vod … 
 a přednes vodám tato slova … 
 »Kumarbi …« 

Následuje mezera v rozsahu asi 20 řádek. V dalších 10 fragmentárních řádcích se líčí, jak se 
kolem půlnoci narodilo dítě, které zplodil Kumarbi se skálou. 

III/ Porodní báby je přivedly na svět. 
11 Sudičky a Bohyně matky dítě zvedly 
 a Kumarbimu na klín je posadily. 
 Kumarbi se s dítětem laskal, 
 houpal je, 
15 dával mu sladká jména. 
 Kumarbi v duchu si říkal: 
 „Jaké jméno mu dám, 
 dítěti, které mi podaly sudičky a Bohyně matky? 
 Vyskočilo z těla jak břitva. 
20 Ať tedy nosí jméno Ullikummi! 
 Ať pronikne k nebi, ke královské moci, 
 a ať zničí Kummiji, vzácné město! 
 Ať porazí Boha bouře, 
 ať jej rozdrtí jak plevu, 
25 ať jej nohou jako mravence rozšlápne! 
 A Tašmiše ať rozdrtí jako křehké stéblo! 
 Ať všechny bohy z nebe jak ptáky smete 
 a ať je rozbije jak prázdné hrnce!“ 
 Když Kumarbi svou řeč skončil, 
30 pravil si v duchu: 
 „Komu je svěřím, toto dítě? 
 Kdo se ho ujme 
 a bude je chovat jako dar? 
 Kdo je … 
35 a kdo je skryje na temné zemi 

 – aby je nespatřil nebeský Bůh slunce ani Bůh měsíce, aby je nespatřil Bůh bouře, mocný 
král Kummije, a nezabil je, 

 aby je nespatřila Ištar, královna Ninive, svůdná žena, 
40 a nerozdrtila je jak křehké stéblo?“ 
 Kumarbi pravil Impalurimu: 
 „Impaluri, slovům, která ti řeknu, 
 nastav uši! 
 Do ruky uchop hůl, 



45 na nohy jako boty obuj rychlé větry! 
 Sestup k Irširrám 
 a přednes Irširrám tuto závažnou zprávu: 
 »Pojďte! Volá vás Kumarbi, otec bohů, do božského domu! 
 A věc, kvůli níž vás volá, 
50 nesnese odkladu! 
 Pojďte rychle!« 
 A Irširry je vezmou, ono dítě, 
 a zanesou je na temnou zemi. 
 Irširry však … 
55 Velkým bohům však bude neviditelný!“ 
 Když Impaluri vyslechl tato slova, 
 vzal do ruky hůl, 
 na nohy obul boty. 
 A putoval, Impaluri, 
60 až dospěl k Irširrám. 
 Impaluri Irširrám opakoval zprávu: 
 „Pojďte! Volá vás Kumarbi, otec bohů! 
 O věci, kvůli níž vás volá, 
 jste dosud nevěděly. 
65 Pospěšte, pojďte!“ 
 Když Irširry tato slova uslyšely, 
 spěchaly, chvátaly, 
 zvedly se ze stolice. 
 naráz zdolaly cestu, 
70 ke Kumarbimu dorazily. 
 Kumarbi k Irširrám promluvil: 
 „Vezměte toto dítě 
 a chovejte je jak dar, 
 skryjte je na temné zemi! 
75 Spěchejte, chvátejte! 
 Umístěte je na Upelluriho pravé rameno jak břitvu! 
 V jediném dni ať vyroste o jeden loket, 
 v jediném měsíci ať vyroste o jeden hon. 
 Avšak kámen, který mu byl na hlavu vržen, 
80 ať zakrývá mu oči!“ 2 
 
IV/ Když Irširry tato slova uslyšely, 
 Kumarbimu dítě vzaly z klína. 
 Irširry dítě zvedly 
 a přitiskly je k hrudi jako šat. 



5 Jako vítr je zvedly 
 a posadily je Enlilovi na klín. 
 Enlil zvedl oči 
 a spatřil dítě. 
 Stálo před božstvem 
10 a jeho tělo bylo vytvořeno z kamene, z balvanu. 
 Enlil si v duchu říkal: 
 „Čí je to dítě, 
 jež opět vychovaly sudičky a Bohyně matky? 
 Kdo se má neustále dívat na hrozné zápasy velkých bohů? 
15 To může být jen Kumarbiho dílo! 
 Tak jako Kumarbi vychoval Boha bouře, 
 tak mu jako protivníka vychoval tento balvan.“ 
 Když Enlil ukončil svou řeč, 
 umístili dítě Upellurimu na pravé rameno jak břitvu. 
20 A balvan rostl. 
 Vychovávaly jej silné … 
 V jediném dni vyrostl o jeden loket, 
 v jediném měsíci vyrostl o jeden hon. 
 Avšak kámen, který mu byl na hlavu vržen, 
25 zakrýval mu oči. 
 Když nadešel patnáctý den, 
 kámen dorostl. 
 Stál v moři, v lůně jeho, jak břitva. 
 Z vody vyčníval onen kámen 
30 a do výšky jako … 
 a moře mu jak suknice sahalo po pás. 
 Jako hrozba se tyčil ten kámen 
 a nahoře v nebi se dotýkal chrámů a svatyň. 3 
 Bůh slunce shlédl z nebe 
35 a spatřil Ullikummiho. 
 Též Ullikummi spatřil nebeského Boha slunce. 
 A Bůh slunce v duchu si řekl: 
 »Kdo je ten nenadálý bůh stojící v moři? 
 Jeho tělo se nepodobá postavám bohů!« 
40 Nebeský Bůh slunce odbočil z dráhy 
 a k moři zamířil. 
 Když dorazil Bůh slunce k moři, 
 přiložil Bůh slunce ruku k čelu … 
 (1 řádek fragmentární) 
45 … a jeho tvář strnula rozhořčením. 



 Když si prohlédl nebeský Bůh slunce Ullikummiho, 
 odbočil podruhé z dráhy, 
 vykročil a sestoupil k Bohu bouře. 
 Hledě Bohu slunce vstříc, 
50 Tašmišu pravil: 
 „Proč přichází nebeský Bůh slunce, pastýř pozemšťanů? 
 Věc, kvůli níž přichází, 
 je tak závažná, 
 že nesnese odkladu. 
55 Je to hrozný spor 
 nebo hrozná bitva – 
 či je to nebeská vzpoura 
 nebo pozemský hladomor?“ 
 Bůh bouře Tašmišovi pravil: 
60 „Ať mu k sezení přistaví stolec 
 a k jídlu ať mu prostřou stůl!“ 
 Zatímco takto hovořili, 
 Bůh slunce do jejich domu dorazil. 
 Přistavili mu stolec k sezení, 
65 avšak on neusedl. 
 Prostřeli mu stůl k jídlu, 
 avšak nejedl. 
 Podali mu pohár, 
 on však v něm nesmočil rty. 
70 A on, Bůh bouře, znovu Bohu slunce pravil: 
 „Je snad špatný komorník, 
 který přistavil stolec, 
 že sis nesedl? 
 Je snad špatný stolník, 
75 který stůl přinesl, 
 že jsi nejedl? 
 Je snad špatný číšník, 
 jenž ti pohár podal, 
 že ses nenapil?“ 

V následující mezeře se Bůh slunce nepochybně omlouvá a zpravuje hostitele o Ullikummim. 
Bůh bouře je jeho zvěstí zneklidněn. 

 
II. tabulka 
  
I/ Když Bůh bouře vyslechl tato slova, 



 jeho tvář strnula rozhořčením. 
 Bůh bouře nebeskému Bohu slunce odpověděl: 
 „Pokrm na stole ať zesládne, 
5 nuže jez! 
 Nápoj v poháru ať zesládne, 
 nuže pij! 
 Jez a najez se dosyta, 
 pij a napij se vydatně. 
10 Pak vstaň 
 a vystup na nebesa!“ 
 Když slyšel ta slova nebeský Bůh slunce, 
 v duchu se zaradoval. 
 Pokrm na stole zesládl 
15 a on se najedl, 
 nápoj v poháru zesládl 
 a on se napil. 
 Bůh slunce vstal 
 a vystoupil na nebesa. 
20 Když odešel nebeský Bůh slunce, Bůh bouře rozvažoval. 
 Potom se Bůh bouře a Tašmišu za ruce vzali 
 a opustili svatyni, chrám. 
 Jejich sestra Ištar směle z nebe vykročila. 
 V duchu si Ištar říkala: 
25 „Kam spěchají oba bratři?“ 
 Chvatně se přidala Ištar, 
 k oběma bratřím se přidala. 
 Vzali se za ruce 
 a stoupali na horu Chazzi. 
30 Král Kummije upřel zrak, 
 upřel zrak na hrozivý balvan. 
 Uviděl hrozivý balvan 
 a jeho tvář strnula rozhořčením. 
 Bůh bouře usedl na zem 
35 a slzy se mu řinuly jako kanály. 
 Bůh bouře, s očima uplakanýma, promluvil: 
 „Kdo se má neustále dívat na věčný spor? 
 Kdo má stále bojovat? 
 Kdo se má neustále dívat na věčné hrůzy?“ 
40 Ištar Bohu bouře odpověděla: 
 „Můj bratře, nemá rozumu ani trochu, 
 udatností byl však obdařen desetinásobnou. 



 … dítě, které si zrodili, 
 … vůbec neznáš. 
45 Kdybychom byli … v Eově domě, 
 … kdybych byla mužem, 
 ty by sis … 
 Půjdu a …“ 

Chybí asi 27 řádek, kde se líčily Ištařiny přípravy na setkání s Ullikummim. 

II/ Ištar se vystrojila a ozdobila 
 a Ninive … 
 Do ruky uchopila lyru a činely 
 a ubírala se Ištar … 
5 Cedr … 
 Uhodila do lyry a činelů 
 a zlaté … pozvedla, 
 dala se do zpěvu, 
 vzývala nebesa i zemi. 
10 A Ištar zpívala, 
 stála mezi mořskými útesy a oblázky. 
 Tu se z moře zvedla velká vlna. 
 Velká vlna pravila Ištaře: 
 „Komu zpíváš, 
15 pro koho plníš ústa svá písní? 
 Ten muž je hluchý 
 a neslyší. 
 Jeho oči jsou slepé 
 a nevidí. 
20 A neví, co je cit. 
 Odejdi, Ištaro, 
 vyhledej bratra svého 
 – dokud ještě nezesílel, 
 dokud lebka jeho hlavy ještě nenahání hrůzu.“ 
25 Když to Ištar slyšela, 
 ustala ve zpěvu, 
 odhodila lyru a činely, 
 avšak zlaté … 
 a naříkajíc … 
30 odebrala se … 

Když Ištar neměla úspěch, musel se Bůh bouře chystat k bitvě. Po mezeře asi patnácti řádků 
následuje text, kde uděluje příkazy Tašmišovi, který má dohlédnout na přípravy. 



III/ „Ať smíchají krmivo, 
 ať přinesou vonný olej 
 a potřou Šerišovi rohy! 
 Tellův ocas však ať pokryjí zlatem! 
5 Ať otočí nápravu, 
 zevnitř ať ji zesílí, 
 zvenčí však ať jako kryt přiváží těžké kameny! 
 Ať přivolají bouře, 
 jež na devadesát honů trhají skály 
10 a na osm set honů je rozmetají! 
 Ať přivolají deště a větry, 
 blesky, které strašně pálí, 
 ať vynesou z ložnice 
 a ať připraví vozy! 
15 Nyní to zařiď, uveď do chodu 
 a pak mi přines zprávu!“ 
 Když Tašmišu slyšel tato slova, 
 spěchal, chvátal. 
 Šeriše přivedl z pastvy, 
20 Tellu přivedl z hor Imgarra. 
 Ve vnější bráně krmivo smíchal, 
 přinesl vonný olej 
 a potřel Šerišovi rohy. 
 Tellovi ocas pokryl zlatem. 
25 Nápravu … 
 zvenčí však jako kryt přivázal těžké kameny. 
 Přivolal bouře, 
 které na devadesát honů trhají skály. 
 (chybí 24–26 řádků, 9 řádků poškozeno) 
 
IV/ Bůh bouře zaujal postavení k boji. 
10 Chopil se zbraní, 
 usedl na vůz 
 a nebe potáhl nízkými mraky. 
 Bůh bouře upřel zrak na balvan 
 a uzřel jej. 

Následuje sedm poškozených řádků s příkazy Boha bouře Tašmišovi a pak mezera, v níž Bůh 
bouře zřejmě vyzývá shromážděné bohy k boji. Sám se asi střetnutí neúčastnil – bitvu snad 
vedl bůh války Aštabi. Aštabi sešikoval vozy a zaburácel hromem. Metaje blesky sjel k moři. 
Měl na pomoc sedmdesát bohů a zbraně Boha bouře, a přesto nezvítězil. Bohové se zřítili do 
moře a kámen rostl. 



 
III. tabulka 
  
I/ Dole byl balvan zapuštěn v temné zemi, 
 jako hrozba se tyčil balvan 
20 a dotýkal se svatyně a chrámu. 
 Do výšky měřil devět tisíc mil onen balvan, 
 do šířky devět tisíc mil. 
 Stál v Kummiji v bráně jak břitva. 
 Balvan se vypínal před Chepatou v chrámu, 
25 proto Chepat již neslyší od bohů zprávy, 
 nevidí Boha bouře a Šuvalijatu na vlastní oči. 
 Chepat pravila Takitě: 
 „Proč neslyším závažné zprávy od Boha bouře, svého pána, 
 ani neslyším zprávy od Šuvalijaty a ostatních bohů? 
30 Ten Ullikummi, balvan, o němž se mluví, 
 snad porazil mého muže, váženého krále!“ 
 Chepat Takitě znovu pravila: 
 „Slyš! 
 Do ruky vezmi hůl, 
35 na nohy obuj rychlé boty 
 a jdi … 
 Možná že ho balvan zabil, 
 mého muže, Boha bouře, váženého krále. 
 Přines mi zprávu!“ 
40 Když Takiti slyšela tato slova, 
 spěchala, chvátala. 

Takiti měla všechny cesty zataraseny obrovskou kamennou bytostí, Ullikummim. Nezbylo jí 
než se vrátit. Aby svou choť zbavil úzkosti, přikázal Bůh bouřky Tašmišovi, aby vystoupil na 
vysokou věž, přes hlavu Ullikummiho předal Chepatě vzkaz a naznačil jí, že zbytek období 
přiřčeného Bohu bouře k vládě stráví v ústraní. 

II/ Když Tašmišu vyslechl slova Boha bouře, 
 spěšně vstal, 
 vzal do ruky hůl, 
 na nohy obul rychlé boty, 
5 vystoupil na vysokou věž 
 a postavil se naproti Chepatě. 
 „Bůh bouře mi kázal uchýlit se do ústraní, 
 dokud léta, která jsou mu souzena, 
 se nenaplní.“ 



10 Když Chepat Tašmiše spatřila, 
 bezmála Chepat ze střechy spadla – 
 ještě krok, a byla by spadla ze střechy. 
 Dvorní dámy ji zachytily a nepustily ji. 
 Když Tašmišu svou řeč ukončil, 
15 sestoupil z věže 
 a odebral se k Bohu bouře. 
 Tašmišu Bohu bouře pravil: 
 „Kam půjdeme? Nemáme se usadit na hoře Kandurna? 
 Usadíme-li se však na hoře Kandurna, 
20 ten druhý se usadí na hoře Lalapaduva. 
 Jakmile takto přeneseme sídlo, 
 nahoře v nebi nebude krále.“ 
 Tašmišu znovu pravil Bohu bouře: 
 „Bože bouře, můj pane, vyslyš má slova! 
25 Slovům, jež ti povím, 
 nastav uši! 
 Pojď! Půjdeme k Eovi do Apsuvy 4 
 a zeptáme se ho na tabulky s prastarými zkazkami. 
 Až dojdeme do brány Eova domu, 
30 pětkrát se pokloníme Eovým vratům, 
 pak pětkrát Eovým dveřím. 
 Až však před Eu dospějeme, 
 Eovi se pokloníme patnáctkrát. 
 Snad to Eu příznivě nakloní, 
35 snad nás Ea vyslechne, 
 bude s námi mít slitování 
 a vydá nám pradávné záznamy.“ 
 Když Bůh bouře vyslechl Tašmišova slova, 
 spěchal, chvátal, 
40 vstal rychle ze stolce. 
 Bůh bouře a Tašmišu se za ruce chopili, 
 naráz zdolali cestu 
 a došli do Apsuvy. 
 Bůh bouře šel do Eova domu, 
45 nejprve se pětkrát poklonil vratům, 
 pak se pětkrát poklonil dveřím. 
 Když dospěl před Eu, 
 Eovi se poklonil patnáctkrát. 



Ea oba prosebníky patrně vyslyšel a vyhověl jim. Popis jeho jednání je však ztracen ve velké 
mezeře o rozsahu 100 řádků. Zřejme vzbudilo údiv nebo nelibost boha Enlila, který nakonec 
Eu povolal, aby své počínání vysvětlil. 

III/ Ea Enlilovi pravil: 
 „Ty o tom nevíš, Enlile, 
10 nikdo ti tu zprávu nepřinesl? 
 Nevíš o něm, 
 o protivníkovi, jejž Kumarbi stvořil Bohu bouře, 
 o balvanu, který ve vodě vyrostl? 
 Do výšky měří devět tisíc mil 
15 a jako hrozba se tyčí, 
 až zastiňuje nebe, svaté chrámy a Chepat. 
 Proti tobě, 
 proti starým bohům 
 byl stvořen ten nenadálý bůh.“ 
 (4 řádky fragmentární) 
 Když Ea svou řeč skončil, 
25 odebral se k Upellurimu … 
 (1 řádek fragmentární) 
 Upelluri zvedl oči, 
 spatřil Eu. 
 Upelluri Eovi pravil 
30 „Zdráv buď, Eo!“ a vstal. 
 A Ea přál na oplátku zdraví Upellurimu: 
 „Nechť žije Upelluri v podsvětí, 
 na němž jsou postaveny nebe a země!“ 
 Ea pak Upellurimu pravil: 
35 „Nevíš o tom, Upelluri? 
 Nikdo ti tu zprávu nepřinesl? 
 Nevíš o něm, 
 o nenadálém bohu, kterého Kumarbi stvořil proti bohům? 
 Že Kumarbi dokonce chystá Bohu bouře smrt 
40 a stvořil mu protivníka? 
 Balvan, který ve vodě vyrostl, neznáš? 
 Tyčí se vzhůru jak hrozba, 
 až zastínil nebe, svaté chrámy a Chepat. 
 Snad proto, že vzdálen jsi v podsvětí, 
45 toho nenadálého boha neznáš?“ 
 Upelluri Eovi odpověděl: 
 „Když na mne stavěli nebesa a zemi, 
 nevěděl jsem o ničem. 



 A když došlo k tomu, že nebesa a zemi nožem rozkrojili, 
50 ani o tom jsem nevěděl. 
 Nyní však mne cosi pobolívá v pravém rameni. 
 Ale nevím, kdo to je, ten bůh.“ 
 Když Ea ta slova uslyšel, 
 otočil Upelluriho pravé rameno 
55 a na Upelluriho pravém rameni 
 stál jako břitva balvan. 
 Ea promluvil k dávným bohům: 
 „Slyšte má slova, dávní bozi, 
 kteří znáte dávné zkazky! 
60 Otevřte je znovu, ty prastaré schrány otců a dědů! 
 Dejte přinést pečeť dávných předků 
 a tou je dejte znovu zapečetit! 
 Dejte vynést dávný poříz, 
 jímž rozkrojili nebe a zemi, 
65 a pod nohama dejte odříznout Ullikummiho, balvan, 
 protivníka, jejž Kumarbi vychoval proti bohům!“ 

To se jistě stalo. Z dalšího líčení vyplývá, že Bůh bouře asi ani pak neprojevil udatnost. Po 
mezeře přibližně 15 řádků na něho dopadá Eův hněv. Tašmišu opět zachraňuje situaci. 

IV/ Ea v duchu uvažoval, 
 povstal a … 
5 Vyšel do dvora. 
 Ea … 
 Všichni bohové před něho předstoupili, 
 předstoupil před něho i Bůh bouře, mocný král Kummije. 
 Když Ea Boha bouře spatřil, 
10 jeho tvář strnula rozhořčením. 
 (následuje patrné nepříliš velká mezera) 
 Avšak Tašmišu … 
5* padl Eovi k nohám 
 a pravil … 
 (1 řádek fragmentární) 
 „V nitru je zlomen … 
 a vlasy na hlavě mu zešedly.“ 
10* Ea Tašmišovi odpověděl: 
 „Odejdi s mým synem! 
 Nepředstupuj přede mne! 
 Má mysl je rozhněvána, 
 neboť na vlastní oči jsem spatřil mrtvé na temné zemi, 



15* jsou jako prach a smetí rozseti.“ 
 Ea dále Tašmišovi odpověděl: 
 „Pro začátek jsem ho podťal, Ullikummiho, balvan, 
 teď jděte a pusťte se s ním konečně do boje, 
 ať už nestojí v bráně Kummije jak břitva!“ 
20* Tašmišu to vyslechl, zaradoval se, 
 třikrát zavýskl 
 a bohové nahoře v nebi to slyšeli. 
 Dvakrát zavýskl 
 a Bůh bouře, mocný král Kummije, to slyšel. 
25* Sešli se ve shromáždění 
 a všichni bozi začali na Ullikummiho, onen balvan, bučet jako býci. 
 Bůh bouře vyskočil na vůz jak … 
 s hřměním sjel k moři 
 a dal se s ním do boje, 
30* Bůh bouře s balvanem. 
 Balvan promluvil k Bohu bouře: 
 „Co mám ti říci? 
 Rozdávej si rány, Bože bouře! 
 V duchu při tobě stojí Ea, král moudrosti. 
35* Co mám ti říci? 
 Rozdávej si rány, Bože bouře! 
 Kumarbi si v mysl zasadil myšlenku jak drahokam: 
 Já proniknu k nebi, ke královské moci, 
 Kummiji, vzácné město, chrám a svatyni obsadím 
40* a bohy smetu z nebe jako krupici!“ 

Ullikummi pokračuje ve svých výhrůžkách Bohu bouře, text je však již fragmentární. 
Vyprávění o průběhu boje chybí a neznáme ani jeho výsledek. Ullikummi byl však nakonec 
jistě poražen.  

 
 

Cyklus o Kumarbim tvoří tři uzavřená a původně samostatná díla, která spolu kdysi formálně 
nesouvisela. Pojila je však společná ústřední postava – otec bohů Kumarbi, jehož vzestup a 
pád v nebeském království a boj o znovuzískání moci jednotlivé mýty cyklu postupně líčily. 

Na začátek souboru klademe z obsahových důvodů skladbu, dnes označovanou názvem 
„Chetitská teogonie“, zde „Vládci nebes“. Začíná krátkým úvodem, oslovením všech velkých 
i malých bohů. Pak teprve následuje vlastní vyprávění. – Ačkoliv byl Kumarbi považován za 
otce bohů, nepatřil k nejstarším božstvům a nebyl prvním vládcem. Předcházel ho Alalu, toho 
po devíti letech vystřídal jeho služebník Anu. Když mu mělo skončit jeho devět přiřčených 
let, Anu se rozhodl, že se svého nástupce zbaví a vyhlásil Kumarbimu boj. Kumarbi 



odpověděl rovněž bojem, znetvořil Ana a zahnal jej na ústup. Anu na útěku ještě Kumarbiho 
obtěžkal třemi hrozivými plody: Bohem bouře, řekou Tigridem a hrůzným bohem Tašmišem. 
Ale trůn byl volný. A tak na něj jako třetí v pořadí usedl Kumarbi. 

I. tabulka 

1 I/15 Urkiš, město v Horní Mezopotámii, kultovní centrum Kumarbiho. Kultovním sídlem 
Boha bouře byla Kummija, město v jihovýchodní Anatólii. 
2 III/80 Verš naznačuje, že kamenná obluda má zůstat slepá. 
3 IV/33 „Svatyně“, v originále Kuntarra, je zřejmě sídlem nebeských bohů. 

III. tabulka 

4 II/27 Apsuva je sumerské Abzu. 

HYMNUS NA SLUNCE 
  
 Slunce, můj pane, 
 spravedlivý soudce, 
 králi nebes a země! 
 Ty spravuješ zemi 
5 a určuješ hranice, 
 ty dáváš sílu. 
 Jsi spravedlivé, 
 znáš slitování, 
 vyplňuješ prosby, 
10 Jsi laskavé Slunce 
 a znáš slitování. 
 Ceníš si spravedlivého člověka 
 a podporuješ jej, 
 Slunce, mužný synu Ningaly! 
15 Tvůj vous je z lazuritu. 
 Hle, člověk, tvůj služebník, se před tebou sklání 
 a vzývá tě. 
 Rozjasňuješ obzory nebes a země. 
 Slunce, vznešený králi, synu Ningaly! 
20 Ty stanovíš zvyky a zákony zemím, 
 Slunce, vznešený králi! 
 Jsi nejoslavovanější z bohů. 
 Tvé panství je pevné. 
 Jsi spravedlivý správce, 
25 jsi otcem i matkou veškeré temné země. 
 Slunce, velký králi! 
 Enlil, tvůj otec, ti vložil do rukou všechny kouty země. 



 Jsi soudce 
 a na soudné stolici neznáš únavy. 
30 Slunce, jsi nejvznešenější z dávných bohů. 
 Ty určuješ oběti bohům, 
 ty určuješ podíl dávných bohů. 
 Tobě, Slunce, vždy otvírají nebeská vrata 
 a ty, oslavované Slunce, procházíš nebeskou branou. 
35 Nebeští bohové ti vzdávají úctu, 
 pozemští bohové ti vzdávají úctu. 
 Přede vším, co řekneš, Slunce, 
 bohové vždy se skloní. 
 Jsi, Slunce, otcem i matkou postižených a opuštěných, 
40 opuštěným a postiženým nahrazuješ ztrátu. 
 Když Slunce ráno vychází na obloze, 
 rozlévá se tvůj sluneční jas po všech horních i dolních zemích. 
 Rozhoduješ spory mezi psem a vepřem, 
 rozhoduješ spory zvěře, která neumí mluvit, 
45 rozhoduješ spory zlých a špatných lidí. 
 S člověkem, na nějž bohové zanevřeli 
 a zavrhují jej, 
 ty znovu počítáš 
 a máš s ním slitování. 
50 Podpoř, Slunce, tohoto člověka, svého služebníka, 
 bude ti stále obětovat chlebem a pivem. 
 Slunce, vezmi jej za ruku, svého spravedlivého služebníka! 
 Hle, pro tvé čtyřspřeží, Slunce, 
 nasypal člověk obilí – 
55 ať se tvá čtveřice nažere! 
 Zatímco tvá čtveřice bude žrát, 
 bud zdrávo, Slunce! 
 Hle, člověk, tvůj služebník, k tobě promlouvá 
 a naslouchá tvým slovům. 
60 Slunce, vznešený králi, 
 ty procházíš čtyřmi věčnými stranami světa – 
 po pravici tě provází úcta, 
 po levici tě provází bázeň, 
 (1 řádek fragmentární) 
65 a tak se, Slunce, ubíráš po obloze. 
 
  
  

 



 

Hymnus na Slunce patří k početné skupině skladeb, které tvoří v chetitském písemnictví 
typický žánr. Jsou to oslavné kompozice na velké bohy chetitského panteonu, nejčastěji na 
Boha slunce, které obvykle uvozují adoraci, při níž se chetitští panovníci, případně další 
členové královské rodiny, obraceli na svá osobní božstva s prosbou o odvrácení epidemie, 
hladomoru nebo i rodinných nesnází a nemocí. 

Hymny na Boha slunce se dochovaly v relativně velkém množství zápisů, které se liší jen 
rozsahem a drobnými variantami. V každém se objevuje řada babylónských motivů, které 
dokládají hluboké sepětí chetitské a babylónské kultury a které inspirovaly chetitské písaře. 

 

PŘÍLOHY 

VÝKLADOVÝ SLOVNÍČEK JMEN 
   
Abbába, syn bohyně Baby. 
Abu, bůh ztělesňující zátylek v mýtu „Enki a Ninchursag“. 
Abzu, akk. Apsú, sladkovodní oceán, rozkládající se pod povrchem země. Apsú jako 
personifikace sladkých vod je manželem Tiámat. Když Enki zabil Apsúa, stal se sám 
vládcem sladkovodního oceánu. 
Adab, dnešní Bismája, sumerské město. 
Adad, sumerský Iškur, bůh bouřky. 
Adapa, „ten, jenž vystoupil k nebi“, řecky Oannes, syn boha Ey, jeden ze sedmi mudrců, 
hrdina babylónského mýtu „Adapa a jižní vítr“, předpotopní král města Eridu. 
Acha, chrám v Uru. 
Akšak, severobabylónské město. 
Alalu, podle chetitské teogonie patřil k první božské generaci. Jeho nástupcem byl Anu. 
Amageštinanna, „matka vinná réva“, viz Geštinanna. 
Amaušumgalanna, „matka nebeský drak“, přízvisko Dumuziho. 
Ammisaduka, desátý a předposlední panovník starobabylónské dynastie (1646–1626 př.n.l.) 
An, akk. Anu, nejvyšší bůh mezopotamského panteonu, bůh nebes, uctívaný v Uruku. 
Annegara a Anullegara, podle sumersko-akkadského mýtu o stvoření člověka jména prvních 
lidí. 
Anšar a Kišar, rodiče boha nebes Ana, podle „Enúma eliš“ třetí pár v pokolení 
mezopotamských bohů. 
Antům, manželka Ana. 
Anu, viz An. 
Anullegara, viz Annegara. 
Anunítu, starobabylónské jméno Ištary jako bohyně války. 
Anunnakové, kolektivní označení bohů nebe a země. Podle „Enúma eliš“ bylo celkem 600 
Anunnaků, 300 nadzemních a 300 podsvětních (srv. heslo Egalgina). 
Anzu, mytický orel se lví hlavou, hrdina babylónského mýtu o krádeži tabulek osudu. 
Appu, v chetitské skladbě otec dvou znepřátelených bratří, Špatného a Spravedlivého. 
Apsú, viz Abzu. 
Apsuva, chetitský název sladkovodního oceánu Apsú. 
Arali, krajina v okolí Eridu, později název pro podsvětí. 



Aranzach, chetitský název řeky Tigris. 
Aratta, městský stát v jihozápadním Íránu. 
Aruru, bohyně stvořitelka lidí. 
Asag, akk. Asakku, zlý démon, původce různých nemocí. 
Asalluchi, syn Enkiho, bůh zaklínání, později ztotožněný s Mardukem. 
Asnamer, viz Asúšunamir. 
Asúšunamir, též Asnamer, „jeho zjev je skvělý“, bytost stvořená Eou, poslaná vysvobodit 
Ištaru ze zajetí v podsvětí. 
Aššur, hlavní město Asýrie v létech 1400–884 před n. l., dnešní Kal'at Šerkat. 
Aššurbanipal, čtvrtý král dynastie Sargonovců (669–629 před n. l.), zakladatel knihovny v 
Ninive. 
Aštabi, chetitský bůh války. 
Atrachasís, „velmi moudrý“, přízvisko Adapy, Etany a Utnapištima, jméno hrdiny 
babylónského mýtu o potopě. 
Azimua, bohyně, pravděpodobně totožná s Geštinannou.  
Baba, bohyně uctívaná v Lagaši. 
Babylón, akk. Báb-ili, „brána boží“, hlavní město říše babylónské od 18. stol. před n. l. 
Badtibira, sumerské město poblíž Lagaše. 
Bagara, svatyně bohyně Baby v Lagaši. 
Baradurgarra, chrám bohyně Inanny v Nippuru. 
Bélet-ilí, „paní bohů“, akkadské jméno Bohyně matky, později též přízvisko Ninlily a Ištary. 
Belili, sestra Dumuziho, viz též Geštinanna. 
Borsippa, město poblíž Babylónu. 
Bůh bouře, nejvyšší božstvo chetitského panteonu.  
Dagan, západosemitské božstvo, uctívané Kananejci. 
Damgalnunna, „velká země vznešeného“, manželka Ey a matka Marduka. 
Damkina, viz Damgalnunna. 
Dér, dnešní Tell Akar, město poblíž Badry. 
Diligina, podsvětní palác, sídlo Anunnaků. 
Dilmun, dnešní ostrov Bahrajn v Perském zálivu, kam Sumerové umístili ráj. 
Dimkurkur, „sloup zemí“, poetické označení Babylónie v eposu o Errovi. 
Duku, „svatý pahorek“, mytické sídlo bohů; též název části hlavního Mardukova chrámu v 
Babylónu. 
Dumuzi, „pravý syn“, božský pastýř stád a lovec, později ztotožněn s bohem vegetace, 
manžel Inanny. 
Dumuziabzu, „pravý syn Abzua“, jeden z aspektů Dumuziho, městský bůh v Kinirše. 
Duranki, „svazek nebe a země“, poetické označení Nippuru. 
Duttur, matka Dumuziho.  
Ea, viz Enki. 
Eanna, „dům nebes“, chrám boha Ana a jeho manželky bohyně Inanny v Uruku. 
Ebech, dnešní Džebel Chamrín, hornatý kraj mezi Bagdádem a Mosulem. 
Eengura, „dům podzemního oceánu“, centrum kultu Enkiho v Eridu. 
Egalgina, „palác spravedlnosti“, sídlo Anunnaků v podsvětí. 
Egalmach, svatyně Ninisiny v Isinu. 
Egara, svatyně Ningaly v Uru. 
Echalanki, stupňovitý chrám v Babylónu, součást svatyně Esagily. 
Ekišnugal, svatyně boha měsíce v Uru. 
Ekur, „chrám hora“, hlavní svatyně Enlila v Nippuru. 
El, kananejský bůh, stvořitel země. 
Elám, dnešní Chúzistán, území východně od Babylónie s hlavním městem Súzy. 



Ellil, viz Enlil. 
Emach, svatyně boha Šary v Adabu. 
Emeslam, Nergalův (Errův) chrám v městě Kuta. 
Emuškalama, „chrám-drak země“, svatyně Dumuziho a Inanny v Badtibiře. 
Enbilulu, bůh zavodňování. 
Engedudu, „pán obcházející nocí“, přízvisko Išuma jako ochránce lidí v noci. 
Engur, „mořská hlubina“, synonym oceánu Abzu. 
Eninnu, „dům-padesát“, chrám Ningirsua v Lagaši. 
Enki, „pán země“, akk. Ea, bůh moudrosti a zaklínání, vládce Abzu, uctívaný v Eridu. 
Enkidu, přítel Gilgamešův. 
Enkimdu, sumerský bůh zemědělství a zavodňování. 
Enlil, „pán větru“, uctívaný ve svatyni Ekur v Nippuru. Spolu s Anem a Enkim tvořil tzv. 
kosmickou triádu. Jeho manželkou byla Ninlil. 
Ennugi, „pán bez návratu“, vrátný podsvětí. 
Enul, první z předků Enlila. 
Ereškigal, „paní Velké země“ („Velká země“ je označení podsvětí), sestra Inanny. 
Eridu, dnešní Abú Šahrajn v jižní Babylónii, centrum kultu boha Enkiho. 
Erkallu, viz Erigal. 
Erigal, „velké město“, jméno pro podsvětí. 
Erra, babylónský bůh války a moru, často ztotožňovaný s Nergalem (např. v básni „Nergal a 
Ereškigal“). 
Esagila, „dům zvedající kupoli“, hlavní Mardukův chrám v Babylónu. 
Ešarra, jeden z vedlejších chrámů Enlila v Nippuru, též chrám Inanny v Adabu. 
Etana, „ten, jenž vystoupil na nebe (?)“, dvanáctý král kišské dynastie, první dynastie po 
potopě. 
Ešumeša, Ninurtův chrám v Nippuru. 
Etemenanki, „dům, základ nebe i země“, stupňovitý chrám Marduka v Babylónu. 
Eudgal, hlavní chrám města Dur-Kurigalzu poblíž Bagdádu. 
Eulmaš, chrám Inanny ve městě Akkadu. 
Ezida, svatyně boha Nabua v Borsippě.  
galla, zlí démoni. 
Ganzer, název pro podsvětí. 
Gatumdug, bohyně uctívaná v Lagaši. 
Geštinanna, „vinná réva nebes“, sestra Dumuziho, viz též Amageštinanna. 
Geštuge, „rozum“, božská bytost, z jejíž krve a masa byl podle eposu o Atrachasísovi stvořen 
člověk. Čtení nejisté, podle některých Wé-ila. 
Gibil, akkadsky Girra, bůh ohně a světla. 
gigunu, svatyně stupňovitých chrámů. 
Girra, viz Gibil. 
Gizzida, spolu s Dumuzim v mýtu o Adapovi strážce nebeské brány. Jeden z podsvětních 
bohů. 
Guedenna, úrodné území mezi Ummou a Lagašem. 
Gugalanna, „velký nebeský býk“, manžel Ereškigaly. 
Guškinbanda, božský zlatník z eposu o Errovi. 
Gutejci, horský kmen, sídlící v pohoří Zagros. Ve 22. stol. před n. l. ovládli Mezopotámii.  
Chaniš, služebník boha bouřky Adada. 
Channachanna, chetitská bohyně matka. 
Charali, krajina v okolí města Eridu. 
Chattušaš, dnešní Boghazköy, hlavní město chetitské říše. 
Chazzi, Mons Casius, dnešní Džebel el Akra v severní Sýrii, hora známá z ugaritské i řecké 



mytologie. 
Chedammu, drak, potomek Kumarbiho, odpůrce Boha bouře. 
Chendursanga, „vznešené žezlo“, označení boha Išuma. 
Chepat, manželka Boha bouře, „královna nebes“. 
Chichi, pohoří ležící na západ od Babylónie. 
Chubur, jiné jméno Tiámaty. 
Churrité, národ, jehož kolébkou byly pravděpodobně hornaté oblasti východní Malé Asie. Od 
poloviny 3. tisíciletí před n. l. pronikali postupně do okolních zemí Předního východu a 
kolem poloviny 2. tisíciletí před n. l. vytvořili v severní Sýrii a Horní Mezopotámii mocné 
státní útvary. 
Chursagkalamma, „hora-země“, chrám Inanny ve městě Kiši.  
Igigové, sedm (?) nejvyšších nebeských božstev. 
Ilabrát, posel a vezír boha Ana, později ztotožněn s Papsukkalem. Viz též Ninšubur(a). 
Impaluri, rádce a služebník chetitského Velikého Moře. 
Inanna, „paní nebes“, bohyně lásky a války, manželka Dumuziho, uctívaná v Uruku. Později 
manželka Ana, ztotožněná s Venuší. 
Inara, dcera protochetitského Boha bouře Tara. 
Innin, viz Inanna. 
Inunbirra, velký kanál v Nippuru. 
Isimud, též Us(u)mú, posel a vezír Enkiho, bůh se dvěma tvářemi. 
Isin, dnešní el Bahríjat, město ve střední Babylónii. 
Išchara, bohyně uctívaná v Ummě, ztotožněná s Ištarou. 
Iškur, sumerský bůh bouřky, akk. Adad. 
Ištar, viz Inanna. V chetitské mytologii je Ištar sestrou Boha bouře se sídlem v Ninive. 
Išum, „proslavený kat“, božský rádce Erry.  
Kabta, bůh cihly. 
Kaka, posel a rádce bohů Ana a Anšara. 
Kamrušepa, chetitská bohyně zdraví, matka moře. 
Kasité, horské kmeny, které v 16. stol. před n. l. ovládly Mezopotámii po pádu babylónské 
dynastie. 
Keš, město v jižní Mezopotámii. 
Kingaludda, zlý démon. 
Kingu, vůdce bohů bojujících na straně Tiámaty proti Mardukovi. Z jeho krve stvořil Ea 
prvního člověka. 
Kinirša, město v jižní Mezopotámii. 
Kiš, dnešní el Ohajmír, město východně od Babylónu. 
Kišar, viz Anšar. 
Kiur, svatyně Ninlily v Nippuru, součást chrámu Ekur. 
Kulitta, služebnice chetitské Ištary. 
Kullab, část Uruku, též jiné jméno pro Uruk. 
Kullu, sumerský bůh stavitelství. 
Kumarbi, „otec bohů“, podle chetitské teogonie syn Ana se sídlem ve městě Urkiš v horní 
Mezopotámii. 
Kummija, též Kumme, město v horní Mezopotámii, sídlo chetitského Boha bouře. 
Kurgal, „velká hora“, přízvisko Enlila. 
Kuta, dnešní Imám Ibráhím, nedaleko Bagdádu, sídlo Nergala. 
Kuzina, sídlo chetitského Boha měsíce. 
Lagaš, dnešní el Hibba, město v jižní Mezopotámii. 
Lachama, padesát démonů, služebníků Enkiho. 
Lachamu, Lachmu, podle „Enúma eliš“ děti Apsúa a Tiámaty, rodiče Anšara a Kišary. 



Lama, akk. Lamassu, ženský ochranný démon, v novoasyrské době okřídlený býk u vchodu 
do brány paláce. 
Lamga, nižší bozi, z jejichž krve byli stvořeni první lidé. 
Larak, město v jižní Mezopotámii. 
Lichzina, chetitské město, jedno ze středisek kultu chetitského Boha bouře v Malé Asii. 
Lugaldimmerankia, „král bohů nebes a země“, přízvisko Marduka. 
Lugalduku(ga), „král svatého pahorku“, přízvisko Enlila, později i Enkiho; v mýtu o 
„Mardukovi stvořiteli“ název Marduka. 
Lulal, bůh města Badtibira. 
Lulluva, snad území v pohoří Zagros, kde žil chetitský hrdina Appu. 
Lulubejci, barbarský kmen, obývající pohoří Zagros.  
Magan, dnešní Omán u Perského zálivu. 
Mach, rodička bohů, akkadská Bélet-ilí. Viz též Ninmach. 
Mama, Mami, jméno pro matku, přejaté z dětské řeči, Bohyně Matka. V eposu o Errovi 
manželka Erry (zkráceno z Mamítu). 
Mansiu, rebel dosazený bohem Ninurtou do Nippuru jako nepřítel Narámsína. 
Marduk, původně městský bůh Babylónu, později nejvyšší vládce mezopotamského 
panteonu. 
Marchaši, země sousedící s Elamem. 
Martu, území, kde žili západosemitští Amorejci. 
Melucha, patrně území v povodí řeky Indu. 
Meslamtae, „ten, jenž vychází ze (svatyně) Meslam“, přízvisko boha podsvětí Nergala, jehož 
svatyně Emeslam byla v Kutě. 
mésu, mytický strom světa, na němž rostly drahokamy, s kořeny v podzemním Abzu a s 
korunou v nebi. 
Mudam, manželka krále Etany. 
Muchra, strážce hlavní brány v podsvětí. 
Mummu, rádce Apsúa, též přízvisko Ey. 
Mušdanna, bůh stavitelství, uctívaný v Nippuru. 
Nammu, jedna z božích rodiček, matka Enkiho. 
Namtar, „osud“, rádce a posel Ereškigaly. 
Nanaja, babylónská bohyně, svým charakterem blízká Inanně. 
Nannar, akk. Su'en/Sín, bůh měsíce, uctívaný v Uru. 
Nanše, místní bohyně Lagaše, vykladačka snů. 
Narámsín, vnuk Sargonův, čtvrtý panovník akkadské dynastie (2260 až 2223 před n. l.) 
Naš, zkrácené jméno bohyně Nanše. 
Nazi, bohyně z mýtu „Enki a Ninchursag“. 
Néberu, Polárka, hvězda Marduka. V době vzniku eposu „Enúma eliš“ pravděpodobně 
hvězda α v souhvězdí Cassiopei. „Sídlem Enlila a Ey“ jsou zřejmě míněny hvězdy β a γ. 
Nergal, sum. též Nerigal, vládce podsvětí, uctívaný v Kutě. 
Nerik, chetitské město v Malé Asii, středisko kultu Boha bouře. 
Neti, akk. Nedu, vrátný podsvětí. 
Nimgir, božský posel z Nippuru. 
Nimgirsig, vládce země Magan. 
Nina, město poblíž Lagaše. 
Ninagal, božský šperkař. 
Ninašte, bohyně uctívaná v Laraku. 
Ninatta, služebnice chetitské Ištary. 
Ninazu, bůh podsvětí a lékařství. 
Nindar, bůh mořských plodů z Lagaše. 



Ningal, „velká paní“, manželka boha měsíce Nannara. 
Ningirsu, „pán z Girsu“, městský bůh Lagaše. Jeho roli boha války převzal Ninurta. 
Ningizzida, „pán pravého stromu“, podsvětní bůh; v mýtu o Adapovi spolu s Dumuzim 
strážce nebeské brány. 
Ninchursag, „paní hor“, boží rodička. 
Ninildu, božský tesař. 
Ninildumma, bůh dřeva a truhlářů. 
Ninisina, „paní z Isinu“, městská bohyně města Isinu. 
Ninive, hlavní město asyrské říše v 8.–7. stol před n. l. V chetitských textech sídlo Ištary. 
Ninkarrak, bohyně lékařství. 
Ninlil, „paní vzduchu“, manželka boha Enlila. 
Ninmach, „vznešená paní“, jedno ze jmen pro Bohyni Matku. Viz též Mama, Mami. 
Ninmar, vedlejší manželka Nannara, uctívaná v Guabbě. 
Ninsikilla, vládkyně ostrova Dilmun, někdy ztotožňovaná s Ninchursag. 
Ninsun, manželka Lugalbandy, Gilgamešova matka. 
Ninšiku, „kníže“, přízvisko Enkiho. 
Ninšubur(a), (1) posel a průvodkyně Inanny; (2) rádce a posel boha Ana, zvaný též akk. 
Ilabrát. 
Ninti, „paní žebro“, bohyně uzdravující nemoci žebra. 
Nintu, „paní rodička“, jedno ze jmen pro Bohyni Matku. Srv. Ninmach. 
Ninul, první z ženských předků Enlila. 
Ninurta, „pán země“, syn Enlilův. Viz též Ningirsu. 
Nippur, dnešní Nuffar, centrum Enlilova kultu se svatyní Ekur. 
Nisaba, bohyně obilí a písařství. 
Nudimmud, „ten, jenž tvoří a rodí“, poetické jméno Enlila. 
Nunamir, „všemi vážený“, poetické jméno Enkiho. 
Nunbaršegunu, „paní barevného zrní“, matka Ninlily. 
Nusku, rádce a posel Enlila, v babylónských náboženských textech bůh ohně a světla.  
Papsukkal, posel Ana a Ištary. 
Parsa, označení města Dúrkurigalzu v eposu o Errovi. 
Pišaiša, hora v Sýrii.  
Sargon, zakladatel první semitské říše se sídlem v Akkadu (2340–2284 před n. l.). 
Sebettu, „sedmero božstvo“, stvořené bohem nebe Anem. 
Sigensigšar, nevysvětlený výraz ze sumerské mytologie, snad „božské lůno“. 
Sín, viz Nannar. 
Sippar, dnešní Abú Chabba, centrum kultu boha slunce Šamaše. 
Sirara, město ve státu Lagaš. 
Subartu, označení severní Mezopotámie (pozdější Asýrie) od pohoří Zagros až k Cháburu. 
Subarejci ohrožovali pohraniční oblasti semitské říše Akkadu již ve 24. stol. před n. l. a 
později své nájezdy do vnitřní Mezopotámie několikrát opakovali. 
Su'en, viz Nannar. 
Sumugan, viz Šakan. 
Sutejci, nomádský kmen obývající krajinu Sutu. 
Šakan, též Sumugan, bůh divoké stepní zvěře a dobytka, též podsvětní bůh. 
Šamaš, viz Utu. 
Šara, syn Ištary, bůh uctívaný v městě Umma. 
Šeri, posvátný býk chetitského Boha bouře. 
Šertapšuruchi, dcera Velkého Moře, pravděpodobně matka chetitského draka Chedamma. 
Šullat, služebník boha Adada. 
Šulpa'e, „mladík zářného zjevu“, bůh války, plodnosti a ochránce divoké zvěře; jako astrální 



božstvo bůh Jupitera. 
Šuvalijatti, chetitský bůh války.  
Takita, služebnice chetitské bohyně Chepat. 
Tarukka, neidentifikované dějiště boje chetitského Boha bouře s drakem. 
Tašmišu, bratr chetitského Boha bouře. 
Tella, posvátný býk chetitského Boha bouře. 
Telipinu, syn Boha bouře, protochetitského původu, u Chetitů vládce vegetace. 
Tiámat, bohyně prvotního slaného oceánu, manželka Apsúa. 
Tiruru, pravděpodobně zlá divoženka, původkyně nemocí. 
Ullikummi, chetitský kamenný obr, hluchý a slepý, syn Kumarbiho. 
Ulmaš, část města Akkadu s chrámem Ištary. 
Umma, dnešní Džocha, město v jižní Mezopotámii. 
Umul, „můj den je vzdálený“, jméno jednoho z pralidí. 
Upelluri, chetitský mytický obr, nesoucí nebesa a zemi. 
Ur, dnešní el Muhajjir, město v jižní Babylónii s kultem boha měsíce Nannara. 
Uraš, „země“, manželka Ana. 
Urkiš, město v horní Mezopotámii, sídlo Kumarbiho. 
Usmú, viz Isimud. 
Uttu, bohyně tkalcovství. 
Utu, akk. Šamaš, bůh slunce a spravedlnosti, uctívaný v Larse a Sipparu. 
Uzuea, „(místo,) kde vychází živé tělo“, místo stvoření prvních lidí v Nippuru. 
Uzumua, „(místo,) kde vyrůstá živé tělo,“ totožné s Uzuea.  
Zabalam, dnešní Bzech, město poblíž Ummy, sídlo Inanny. 
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SEZNAM VYOBRAZENÍ 
 

  
 



 

1  Dva reliéfy s podobou okřídlené bohyně, pravděpodobně Ištary, z počátku 2. tisíciletí před 
n. l. Reliéf vlevo ze sbírky N. Colwella, reliéf vpravo ze sbírek Louvru. 
  
  

 





 

2  Král Urnammu, zakladatel 3. urské dynastie (22. stol. před n. l.). Sošky tohoto typu, 
představující krále, který nese na stavbu první koš s materiálem, byly ukládány do základů. 
Bronz. Výška 27 cm. Předoasijské muzeum v Berlíně. 
  
  

 

 
 

3  Hliněná tabulka s archaickým obrázkovým písmem, jedna z nejstarších známých. Konec 4. 
nebo začátek 3. tis. před n. l. Louvre. 
  
  

 



 
 

4  Zikkurrat v Uru, svatyně zasvěcená bohu měsíce Nannarovi. Vybudován za vlády krále 
Urnammua (kol. 2110–2094 před n. l.). Severozápadní průčelí se schodišti zčásti 
rekonstruovanými. 
  
  

 

 
 

5  Chrám Inanny v Uruku. Kasitské období (14. stol. před n. l.). Část cihlové fasády. 
Předoasijské muzeum v Berlíně. 



  
  

 

 
 

6  Mapa světa ze Sipparu. Přibližně kol. r. 600 před n. l. Kruhy představují oceán obklopující 
svět. Britské muzeum. 
  
  

 



 
 

7  Bronzová hlava z Ninive, pravděpodobně portrét Sargona I. Akkadské období (24.–23. stol. 
před n. l.). Výška 36,6 cm. Irácké muzeum v Bagdádu. 
  
  

 



 
 

8  Proslulá dioritová stéla babylónského krále Chammurabiho (1792 až 1750 před n. l.) s 
vyrytým textem souboru zákonů. Na reliéfu Chammurabi a bůh slunce a spravedlnosti Šamaš. 
Výška 162 cm. Louvre. 
  
  



 

 
 

9  Ištařina brána v severozápadní části hradeb Babylónu. Rekonstrukce stavu z doby vlády 
Nabukadnezara II. (604–562 před n. l.). Výška 14,30 m. Předoasijské muzeum v Berlíně. 
  
  

 



 
 

10  Hlava démona ze starobabylónského období. Britské muzeum. 
  
  

 



 
 

11  Býk z Ištařiny brány v Babylónu. Reliéf z glazovaných cihel. Výška kolem 1 m. 
Předoasijské muzeum v Berlíně. 
  
  

 



 
 

12  Asyrská soška démona Pazuzu s orlími křídly a nohama, lidským tělem, spáry místo rukou 
a stylizovanou hlavou. Výška 15 cm. Louvre. 
  
  

 



 
 

13  Pohled na Babylón z doby Nabukadnezara I. Rekonstrukce podle výzkumů R. Koldeweye. 
  
  

 



 
 

14  Čtvrtá tabulka eposu Enúma eliš. Nález z Aššurbanipalovy knihovny v Ninive. Britské 
muzeum. 
  
  

 



 
 

15  Pečetítko s postavou slunečního boha Šamaše. 
  
  

 
 

16  Pohled na rozvaliny města Aššuru se zikkurratu v severovýchodní části města. Uprostřed 
areál Ašurova chrámu a v pozadí řeka Tigris. 



  
  

 

 
 

17  Pečetítko s vyobrazením scény z mýtu o ptáku Anzuovi. 2. polovina 3. tisíciletí před n. l. 
Louvre. 
  
  

 

 
 

18  Pečetítko s vyobrazením scény z mýtu o Etanovi. 2. polovina 3. tisíciletí před n. l. Hadec. 
Výška 4 cm. Předoasijské muzeum v Berlíně. 
  
  

 



 
 

19  Pozdně chetitský reliéf matky kojící dítě. Výzdoba ze západní řady ortostatů severního 
portálu chrámu v Karatepe. Kolem r. 700 před n. l. Čedič. 



  
  

 

 
 

20  Pozdně chetitský reliéf s vyobrazením válečného vozu z Karchemiše. 8. stol. před n. l. 
Čedič. Archeologické muzeum v Ankaře. 
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