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Kniha první
1
Myslím, mocný Epafrodite, e jsem ètenáøùm svého díla o starovìkých
dìjinách dostateènì objasnil, e ná idovský národ pochází z dávného starovìku a e
jeho první jádro bylo zcela pùvodní. Vyloil jsem v nich také, jakým zpùsobem se tento
národ usadil v zemi, která nám nyní náleí. Napsal jsem toti øeckým jazykem historické
dílo, popisující na základì naich svatých knih nae dìjiny staré u pìt tisíc let.
2
Pozoruji, e dost lidí naslouchá pomluvám, je roziøují nìkteøí lidé, kteøí
nám nepøejí a kteøí nevìøí mému dìjepisnému dílu. Tvrdí, e ná národ je mladý a jako
dùkaz uvádìjí, e významní øeètí historikové neuznali ani za vhodné se o nìm zmínit.
3
Proto jsem se rozhodl pojednat o vech tìchto vìcech struènì, abych dokázal,
e ti, kteøí nás pomlouvají, tak èiní z nepøátelství a vìdomì lou. Jiným lidem chci jen
poskytnout více informací a vùbec chci pouèit vechny, kteøí chtìjí znát pravdu
o starobylosti naeho národa.
4
Svá slova podepøu svìdectvím tìch starovìkých historikù, které Øekové
povaují za nejspolehlivìjí, a ukái rozpory v dílech tìch, kteøí o nás napsali livé
pomluvy.
5
Pokusím se rovnì vysvìtlit, z jakých pøíèin se jen málo øeckých historikù
zmínilo o naem národu. Navíc seznámím s autory, kteøí nepøeli nae dìjiny mlèením,
ty ètenáøe, kteøí je neznají nebo to alespoò pøedstírají.
II 6
Pøedevím se divím lidem, kteøí jsou pøesvìdèeni, e zprávy o nejstarích
dìjinách mají èerpat pouze od Øekù a jenom u nich hledat pravdu a nevìøit mnì a jiným
podobným lidem. Já vak shledávám, e pokud se nechceme øídit nesprávnými názory,
ale èerpáme pravdu z faktù, zjistíme, e vechno se událo jinak.
7
Zjistil jsem, e u Øekù se vechno stalo teprve nedávno, dalo by se øíci vèera
nebo pøedevèírem. Mám na mysli zakládání mìst, vynálezy øemesel a kodifikaci zákonù.
A vùbec nejpozdìji se snaili psát historická díla.
8
I sami Øekové pøipoutìjí, e egyptská, chaldejská a foinická historie - nechci
teï mluvit o naich dìjinách - se tìí velmi dlouhé a souvislé tradici.
9
Vechny tyto národy obývají místa, v nich velmi málo pùsobí kodlivé
vlivy prostøedí. Vìnovaly také nejvìtí péèi tomu, aby ádná událost, k ní u nich
dolo, neupadla v zapomenutí, ale aby jejich nejmoudøejí mui zachytili s úctou ve ve
státních záznamech.
10
Øecké území vak postihly nesèetné pohromy, které vymazaly z pamìti
jakoukoli vzpomínku na minulost. Kadá dalí generace utváøela nový zpùsob ivota,
a proto se vdy domnívala, e jí teprve vechno zaèíná. Øekové a pozdì a s nesnázemi
pochopili podstatu písma a pøitom ti, kteøí chtìjí dokázat jeho prastaré uívání, se
vychloubají tím, e se Øekové nauèili písmu od Foinièanù a od Kadma.
11
Avak nikdo z nich nemohl poukázat na ádné záznamy z té doby v nìjakém
chrámovém nebo státním archívu. Proto také pozdìji vznikla taková nejistota a vedl se
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spor o tom, zda úèastníci taení proti Tróji, k nìmu dolo o tolik let pozdìji, uívali
písma. Spíe pøevládá nyní názor, e tehdejí Øekové dnení zpùsob uívání písma
neznali.
12
U Øekù vùbec nenacházíme ádné literární dílo, o nìm by vichni shodnì
soudili, e je starí ne Homérovy básnì, a Homér se zøejmì narodil a po trojské válce.
Ostatnì ani on prý nezanechal své dílo v písemné podobì. íøilo se prý jen podle
pamìti a pozdìji bylo sloeno z jednotlivých písní, proto v nìm jsou mnohá rozporná
místa.
13
Øekové, kteøí se vìnovali dìjepisectví, mám na mysli Kadma z Milétu
a Akúsilaa z Argu a snad jetì nìkteré po nìm, ili a krátce pøed perským taením
proti Øecku.
14
Vichni se také shodují v tom, e první øeètí filosofové, kteøí se zabývali
otázkami o nebi a o bozích, napøíklad Ferekýdés ze Syru, Pýthagorás a Thalés, byli
nejdøíve áky Egypanù a Chaldejcù a pak teprve napsali svá struèná dílka. Je povaují
Øekové za nejstarí a nejsou si ani jisti jejich autorstvím.
III 15
Není tedy nesmyslné, e Øekové se poetile domnívají, e jen oni sami znají
starovìké dìjiny a e jen oni je vykládají pravdivì a pøesnì? Kadý se mùe snadno
pøesvìdèit èetbou dìl øeckých historikù, e psali bez spolehlivých znalostí, ale kadý
psal podle vlastních dohadù. Vìtinou se navzájem usvìdèují svými díly, v nich bez
váhání podávají o tìche událostech zcela rozdílné zprávy.
16
Zbyteènì bych tu pouèoval své ètenáøe, kteøí lépe ne já vìdí, v kolika
genealogických údajích se Hellánikos lií od Akúsilaa, v kolika bodech Akúsilaos opravuje Hésioda, nebo jak Eforos dokazuje, e Hellánikos vìtinou nepodává pravdivé
zprávy. Efora pak usvìdèuje Tímaios, Tímaia historikové, kteøí následovali po nìm,
a Hérodota kritizují vichni.
17
Tímaios nemohl souhlasit s tím, jak vykládali sicilské dìjiny Antiochos,
Filistos a Kalliás, ani athidografové nepsali souhlasnì o atických dìjinách a stejnì
rozpornì psali historikové Argu o záleitostech Argu.
18
Ale proè mluvit o dìjinách mìst a o dìjinách ménì významných událostí?
Vdy si navzájem odporují i nejslavnìjí historikové, kteøí psali o perském taení
a o událostech, které se tehdy pøihodily. Nìkteøí obviòují z mnoho nepravdivých údajù
dokonce i Thúkydida, aèkoli o nìm pøevládá mínìní, e podává dìjiny své doby s nejvìtí
pøesností.
IV 19
Pokud by se nìkdo chtìl zabývat touto otázkou, jistì by nael mnoho jiných
pøíèin tìchto rozporù. Já pøièítám nejvìtí význam dvìma pøíèinám, o kterých teï
promluvím. Nejdøíve pojednám o pøíèinì, kterou povauji za hlavní.
20
U autorù, kteøí chtìli psát o starých dìjinách, vyvolávala omyly nejspíe
skuteènost, e Øekové se nesnaili hned od svých poèátkù vést státní zápisy o vech
událostech, a to jim také poskytovalo monost uvádìt livé údaje.
21
Vedení zápisù nezanedbali jen ostatní Øekové, ale ani Atéòané, o nich se
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tvrdí, e jsou pùvodními obyvateli a e dbají o vzdìlání, se o nic takového nepokusili.
Jejich nejstarím oficiálním dokladem jsou prý Drakontovy zákony o vradách a Drakón
prý il krátce pøed Peisistratovou tyranidou.
22
Není tøeba se zmiòovat o obyvatelích Arkádie, kteøí se vychloubají svou
starobylostí. Ti se nauèili písmu snad jetì pozdìji.
V 23
Velké rozpory mezi zprávami historikù tedy vznikaly proto, e neexistovaly
ádné starí zápisy, z nich by se byli mohli zájemci pouèit a které by usvìdèily ze li
autory, kteøí by psali nepravdu.
24
K tomu pøistupuje jetì dalí pøíèina. Ti, kteøí pøistupovali k práci na
historickém díle, neusilovali o pravdu, aèkoli to patøí k jejich povolání, ale snaili se
stavìt na obdiv svùj literární talent.
25
Uchylovali se k jakémukoli prostøedku, o nìm se domnívali, e by jim
pomohl získat vìtí slávu, ne které dosáhli ostatní. Nìkteøí zaèali psát bajky, jiní
vychvalovali mìsta nebo krále, aby dosáhli jejich pøíznì, dalí zaèali kritizovat jejich
skutky nebo jiné historiky v domnìní, e tím získají slávu.
26
Struènì øeèeno, jednají zcela opaènì, ne by se sluelo dìjepisci. Historickou
pravdu potvrzuje, kdy se vichni ve vem, co øíkají a píí, shodují. Oni vak jsou
pøesvìdèeni, e budou vypadat jako nejpravdomluvnìjí ze vech, kdy kadý o tée
vìci napíe nìco jiného.
27
My se nerovnáme øeckým historikùm, pokud se týèe literární úrovnì, ani
nemáme v tomto ohledu jejich schopnosti, ale to neplatí v otázce pravdivosti naich
zpráv o starovìkých dìjinách, zvlátì, jedná-li se o lokální národní dìjiny.
28
V Egyptì od pradávna peèovali o vedení kronikáøských zápisù a jejich
posuzování svìøovali knìím, u Babyloòanù pak Chaldejcùm. Z národù, které se stýkaly
s Øeky, to byli pøedevím Foinièané, kteøí uívali písmo pro správu spoleènosti a pro
zachovávání zpráv o státních záleitostech. Myslím, e toto nemusím dále rozvádìt,
protoe v této vìci se vichni shodují.
29
Pokusím se vak struènì vyloit, e nai pøedkové vìnovali stejnou, øekl
bych dokonce jetì vìtí péèi vedení kronik, protoe tento úkol svìøili veleknìím
aprorokùm. Tento zvyk se velmi pøísnì dodruje podnes, a mohu-li se odváit to
prohlásit, bude se zachovávat i nadále.
VII 30 Od samého poèátku svìøili tuto práci nejlepím muùm, oddaným slubì
Bohu, a dbali i toho, aby se zachovávala nesmíenost a èistota knìského rodu.
31
Pøísluník knìského stav smí mít dítì jen s enou tého národa, nesmí dbát
bohatství ani pøihlíet k jiným poctám, ale musí zjistit její pùvod na základì archívních
údajù a pøedloit pak o tom mnoho dokladù.
32
Takto postupujeme nejen v Judei, ale vude, kde ije skupina pøísluníkù
naeho národa, zachovávají knìí pøesnì tato ustanovení o sòatcích.
33
Mám na mysli knìze v Egyptì a v Babylónu a jinde ve svìtì, kde jsou
knìské rodiny roztroueny. Posílají vdy do Jeruzaléma list se jménem manelky po
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otci i se jmény pøedkù a uvádìjí k tìmto údajùm vdy pøísluné svìdky.
34
Zachvátí-li zemi válka, jak se tomu ji stalo, kdy do zemì vtrhli Antiochos
Epifanés, Pompeius Veliký a Quintilius Verus a také v naí dobì,
35
pak zbylí knìí sestaví na základì archívních dokladù nové soupisy a proetøí
stav zbytku en. Nepøípustné pro sòatek jsou i eny, které upadly do otroctví, protoe
jsou podezøívány, e mohly mít èastý styk s pøísluníkem jiného národa.
36
Zde je nejvìtí dùkaz pøesnosti: nai veleknìí jsou u dva tisíce let v zápisech
po generace uvádìni od otcù k synùm. Kdo z nich poruí kterýkoli bod z uvedených
pøedpisù, nesmí u nikdy pøistoupit k oltáøi ani se úèastnit ádného posvátného obøadu.
VIII 37 Ponìvad u nás nikdo nemùe svévolnì napsat historické dílo a ponìvad
v zápisech nemùe dojít k ádným rozporùm a ponìvad pouze proroci se z boské
inspirace dozvìdìli o událostech pradávných a vzdálených a jasnì popsali, co se událo
za jejich doby,
38
neexistuje u nás pøirozenì, èi spíe nutnì mnoství nesouhlasných
a rozporných knih. Máme pouze dvaadvacet knih, které zahrnují celé nae dìjiny,
a právem jim kadý vìøí.
39
Patøí k nim pìt knih Mojíových, které obsahují zákony a ve, co se traduje
od stvoøeni èlovìka a po smrt Mojíovu. Toto období zaujímá asi tøi tisíce let.
40
V dalích tøinácti knihách sepsali proroci, ijící po Mojíovi, co se událo za
jejich ivota od smrti Mojíovy a po Artaxerxa, který byl perským králem po
Xerxovi. Zbylé ètyøi knihy obsahují hymny oslavující Boha a rady lidem, jak ít.
41
Vechny události od Artaxerxa a po nai dobu jsou sice vylíèeny, tìmto
spisùm se vak nevìnuje stejná dùvìra, protoe tehdy se nedodrovala pøesná posloupnost prorokù.
42
Je tedy naprosto jasné, jak pøistupujeme ke svým knihám. Aèkoli (od jejich
vzniku) uplynula tak dlouhá doba, neodváil se jetì nikdo nìco k nim pøidat nebo
z nich nìco vylouèit èi v nich provést nìjakou zmìnu. U od narození je pro kadého
ida samozøejmé povaovat tyto knihy za projev Boí vùle; dret se jich a v pøípadì
nutnosti podstoupit za nì i smrt.
43
U èasto jsme byli svìdky muèení a vemoných zpùsobù smrti, kterou
zajatci podstupovali v cirku za to, e odmítli pronést by jen slovo proti zákonùm
a ostatním zápisùm.
44
Kdo z Øekù by nìco podobného v takovém pøípadì podstoupil? Nikdo
z nich by neriskoval, e utrpí sebemení újmu, i kdyby vidìl, e znièení hrozí vem
jejich knihám.
45
Oni jsou toti pøesvìdèeni, e jejich knihy obsahují jen slova nakupená podle
vùle autora, a právem mají i o starích autorech takový názor, protoe vidí, e i nìkteøí
souèasní dìjepisci mají odvahu psát o událostech, kterých se sami neúèastnili, a ani se
nesnaili dozvìdìt se o nich nìco od lidí, kteøí o nich nìco vìdí.
46
Nìkteøí z nich napsali a vydali historická díla o válce, k ní v naí dobì dolo,
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ani navtívili místa, kde se tyto události odehrály, nebo se aspoò k nim pøiblíili.
Jenom narychlo nìco seili ze patnì pochopených zpráv a tak nestoudnì svými díly
urazili pojem historie.
IX 47
Já jsem napsal pravdivou zprávu jak o celé válce, tak o jednotlivých událostech,
k nim v jejím prùbìhu dolo, byl jsem toti jejich pøímým úèastníkem.
48
Byl jsem po celou dobu, po ni byl odpor moný, velitelem Galilejských
(tak se jim u nás øíká), pak jsem toti upadl do øímského zajetí. Vespasianus a Titus mì
uvìznili a donutili mì, abych byl v jejich blízkostí, nejdøív jako vìzeò, ale pak mì
propustili a poslali mì spolu s Titem z Alexandrie k obléhání Jeruzaléma.
49
V té dobì mi nic nemohlo uniknout. Vylíèil jsem pøesnì, co jsem vidìl
v øímském vojsku, ale zachytil jsem i zprávy pøebìhlíkù, protoe jen já jsem jim rozumìl.
50
Pozdìji jsem vyuil volného èasu v Øímì a kdy jsem ukonèil práci na
konceptu svého historického díla, pouil jsem pro jeho øeckou verzi jazykové spolupráce
nìkolika lidí a tak jsem zaznamenal pro budoucnost prùbìh událostí. Byl jsem si natolik
jist pravdivostí svého díla, e jsem si za jeho první posuzovatele vybral vrchní velitele
v této válce - Vespasiana a Tita.
51
Nejdøíve jsem pøedloil svou knihu jim a po nich mnoha dalím Øímanùm,
kteøí se této války zúèastnili. Prodal jsem svou knihu i mnoha svým soukmenovcùm,
vzdìlaným v øecké kultuøe, napøíklad Juliu Archeláovi, dùstojnému Héródovi a také
obdivuhodnému králi Agrippovi.
52
Ti vichni mi dosvìdèili, e jsem se úzkostlivì drel pravdy, jistì by se
nebyli pøetvaøovali a nebyli by mlèeli, kdybych byl nìco pøekroutil nebo kdybych byl
vynechal nìjakou událost, a u z nevìdomosti nebo ve snaze se nìkomu zavdìèit.
X 53
Nìkteøí lidé zlé vùle se snaili napadnout mé historické dílo a povaovali ho
za vhodný terè, na nìm by si mohli pocvièit své prapodivné umìní obaloby a pomluvy,
jak se to nabízí mladým lidem ve kole. V takovém pøípadì je tøeba vìdìt, e ten, kdo
slibuje ostatním pravdivé vylíèení událostí, musí prokázat jejich bezpeènou znalost,
buï proto, e se jich sám zúèastnil nebo e èerpal z dobøe informovaných pramenù.
54
Pokud se týèe mne, myslím, e jsem takto pøistoupil k obìma svým pradm.
Staroitnosti, jak jsem ji uvedl, jsem pøeloil z posvátných knih, protoe jsem
potomkem knìské rodiny a byl jsem vzdìlán v moudrostí, obsaené v tìchto knihách.
55
Dìjiny války jsem napsal jako aktivní èinitel v mnoha událostech, u vìtiny
jsem byl oèitým svìdkem, proto mi nemohlo uniknout vùbec nic z toho, co tehdy bylo
øeèeno nebo co se pøihodilo.
56
Jak tedy nepovaovat za drzé ty, kteøí se snaí popírat mou pravdomluvnost?
I kdy oni tvrdí, e èerpali z dsaøských pamìtí, nemìli v ádném pøípadì úèast na
prùbìhu události u nás, kteøí jsme byli jejich protivníky.
XI 57
Byl jsem nucen udìlat zde tuto odboèku, abych ukázal lehkomyslnost
profesionálních historikù.
58
Myslím, e jsem dostateènì objasnil, e vedení zápisù o dávných událostech
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je spíe tradid u barbarù ne u Øekù. Nyní chci nejdøíve polemizovat s tìmi, kteøí tvrdí,
e nae zøízení je mladé, protoe, jak mi tvrdí, o nìm u øeckých historikù není ani
zmínka.
59
Potom pøedloím z písemnictví jiných národù svìdectví o stáøí naeho národa
a posléze ukái, e ti, kteøí ná národ pomlouvají, jednají velmi nerozumnì.
XII 60 Pøedevím neobýváme pøímoøskou zemi ani nás netìí obchodování a styk
s cizinci, k nìmu tyto dva èinitele vedou. Nae mìsta leí daleko od moøe, a ponìvad
obýváme zemi s dobrou pùdou, zabýváme se jejím obdìláváním. Nai ctiádostí je
dobøe vychovávat dìti, dodrovat zákony a za nejzávanìjí vìc v ivotì vùbec
povaujeme zachovávání tradièní zbonosti, kterou nám tyto zákony ukládají.
61
Pøipojíme-li k tomu, co teï bylo øeèeno i zvlátní zpùsob naeho ivota, pak
nic nás v dávných dobách nevedlo ke stykùm s Øeky, jak tomu bylo u Egypanù, kde
podnìtem k takovým stykùm byl vzájemný vývoz a dovoz zboí, nebo u kmenù,
obývajídch foinické pobøeí, které se z touhy po penìzích horlivì oddávaly drobnému
obchodu i velkoobchodu.
62
Nai pøedkové se neivili ani pirátstvím, jak to èinili nìkteøí jiní, ani se
nevìnovali válkám, aby rozíøili své území, aèkoli v naí zemi ily desetitisíce muù,
jim nescházela odvaha.
63
Proto se Øekové brzy mohli seznámit s Foinièany, kteøí k nim pøiplouvali za
obchodem, a jejich prostøednictvím pak i s Egypany a vùbec se vemi, od nich
Foinièané pøiváeli k Øekùm zboí po irokém moøi.
64
Pak poznali Médy a Perany, kteøí ovládli Asii (zvlátì Perany, kteøí pøitáhli
na druhou pevninu). Thráky znali jako své sousedy a se Skýty je seznámili ti, kteøí se
plavili do Èerného moøe.
65
Krátce øeèeno, vechny pøímoøské národy na východì i na západì byly
známé tìm, kteøí se chystali psát dìjiny, ale ti vìtinou nevìdìli nic o národech, sídlídch
dále ve vnitrozemí.
66
Zdá se, e tak tomu bylo i v Evropì. Ani Hérodotos ani Thúkydidés ani
ádný z jejich souèasníkù se nezmiòuje o Øímu, který v té dobì u dávno získal velkou
moc a dosáhl ve válkách významných úspìchù. Zprávy o Øímu pronikly do Øecka jen
stìí a pozdì.
67
Historikové, kteøí jsou povaováni za naprosto spolehlivé, mají tak málo
zpráv o Keltech a Iberech, e napøíklad jeden z nich, Eforos, se domníval, e Iberie je
mìsto, aèkoli Iberové obývají tak velký kus Západu. Tito historikové se pak odváili
psát o zvydch, které ve skuteènosti nikdy neexistovaly a nebyly známy ani z ústního
podání.
68
Pøíèinou toho, e neznali pravdu, byla skuteènost, e se s tìmito národy
nikdy nesetkali, ale pøíèinou toho, e psali vymylené vìci, byla snaha vyvolat dojem,
e podávají více zpráv ne ostatní. Proè se tedy jetì máme divit, e mnozí z nich
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neznali ná národ a e ten jim nedal ádný podnìt k tomu, aby se o nìm zmínili ve
svých historických dílech, protoe sídlil daleko od moøe a zvolil si vlastní zpùsob
ivota?
XIII 69 Pøedstav si, e my bychom se rozhodli uít jako dùkazu proto, e Øekové
nejsou starý národ, skuteènosti, e se o nich nemluví v naich starých letopisech. Jistì
by to u nich vyvolalo velký smích a myslím, e by uvádìli stejné dùvody a za svìdky
své starobylosti by si brali své sousedy.
70
A právì to se teï pokusím uèinit já. Mými svìdky budou pøedevím Egypané
a Foinièané. Nikdo nebude moci vyvracet jejich svìdectví jako livé, protoe vichni
Egypané a z Foinièanù obyvatelé Týru k nám vìtinou mìli nepøátelské vztahy.
71
To bych nemohl tvrdit o Chaldejdch, protoe ti patøili k pøedkùm naeho
národa a kvùli této pøíbuznosti se ve svých letopisech zmiòují o idech.
72
A pøedloím dùkazy z tìchto pramenù, pak uvedu i øecké historiky, kteøí se
zmínili o idech, aby ti, kteøí nám nepøejí, nemìli ani tuto záminku, aby se stavìli proti
nám.
XIV 73 Zaènu nejdøíve egyptskými díly. Nemohu zde pøedloit pùvodní egyptské
zápisy. Manethós vak byl pùvodem Egypan, dostalo se mu ovem zøejmì øeckého
vzdìlání. Napsal toti øecky dìjiny své vlasti, a jak sám tvrdí, pøeloil je z posvátných
zápisù. V mnoha bodech usvìdèuje Hérodota z omylu pro neznalost egyptských dìjin.
74
Tento Manethós píe o nás v druhé knize svých Dìjin Egypta. Budu citovat
jeho vlastní slova tak, jako bych si jej pøímo bral za svìdka:
75
Tútimaios. Za jeho vlády se, nevím proè, proti nám zdvihl boí hnìv, kdy
náhle z východu jakýsi bezvýznamný národ vytáhl proti naí zemi a snadno bez
odporu se jí násilnì zmocnil.
76
Pak zajali nae kníata, surovì vypálili mìsta, strhli chrámy bohù, velmi
krutì naloili s obyvatelstvem, èást pobili, jiným odvedli eny a dìti do otroctví.
77
Nakonec dosadili vlastního krále, jmenoval se Salitis. Usadil se v Memfidì,
ukládal danì Horní i Dolní zemi a na místa k tomu nejvíce vhodná dosazoval posádky.
Nejpevnìji zabezpeèil východní hranice, protoe tuil, e Asyøané nabudou jednoho
dne vìtí moci a napadnou z té strany jeho øíi.
78
V sethroitském okresu nael mìsto, které mìlo velmi výhodnou polohu.
Leelo na východ od øeky Búbastis a podle starého teologického spisu se jmenovalo
Avaris. Toto mìsto pøestavìl, opevnil je velmi silnými hradbami a umístil do nìho
pohranièní strá v síle asi dvou set ètyøiceti tisíc mui s tìkou výzbrojí.
79 Pøicházel tam vdy v dobì ní, aby posádce vymìøil pøídìl obilného zrní a aby jí
pøinesl old, ale také, aby tu pro výstrahu cizincùm øídil vojenská cvièení.
80
Po nìm se ujal na ètyøicet ètyøi let královské vlády Bnón. Po nìm vládli tøicet
est let a sedm mìsícù Apachnas, edesát jeden rok Apófis a padesát let a jeden mìsíc
Annas.
81
Po tìchto vech pak byl ètyøicet devìt let a dva mìsíce vladaøem Assis.
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Tìchto est muù bylo jejich prvními králi a ti se snaili èím dál více znièit egyptský
národ.
82
Jejich národ se jmenoval Hyksósové, co znamená královtí pastýøi.
V posvátném jazyce slovo hyk toti znamená král a sós má v obecném jazyce
význam pastýø i pastýøi. Sloením tìchto dvou slov pak vzniklo jméno Hyksós
- Hyksósové.
83
Nìkteøí tvrdí, e to byli Arabové. Podle jiného opisu díla jméno hyk
neznamená králové, ale právì naopak zajatí Pastýøi, protoe v egyptském jazyce
hyk a hak (s ostrým pøídechem) znamená výslovnì zajatci. Myslím, e tento
výklad je pravdìpodobnìjí a e lépe odpovídá starovìkým dìjinám.
84
Uvedení králové národa, zvaného Pastýøi a jejich potomci vládli Egyptu
511 let.
85
Poté prý vypuklo povstání králù Thébaidy a ostatního Egypta proti
Pastýøùm a vypukla velká a dlouholetá válka.
86
Za vlády krále jménem Misfragmuthósis byli Pastýøi poraeni a vyhnáni
z celého Egypta a soustøedìni v místì, jeho obvod obíhal plochu deseti tisíc arúr. Toto
místo se nazývalo Avaris.
87
Manethós píe, e Pastýøi obehnali toto místo mohutnou a silnou hradbou,
aby opevnìné místo chránilo vekerý jejich majetek i koøist.
88
Thummósis, syn Misfragmuthóse, se prý snail pøimìt je ke kapitulaci
obléháním a obklíèil hradby ètyøi sta osmdesáti tisíci vojáky. Pak ale upustil od obléhání
a uzavøel s Pastýøi smlouvu, aby opustili Egypt a odeli v bezpeèí, kam budou chtít.
89
Oni pak podle smlouvy vytáhli se svými rodinami i s dobytkem (bylo jich ne
ménì ne dvì stì ètyøicet tisíc lidí) z Egypta pøes pou do Sýrie.
90
V obavì pøed mocí Asyøanù, ti toti tehdy ovládali Asii, vystavìli v kraji,
zvaném nyní Judea, mìsto, které by mohlo pojmout takové mnoství lidí, a nazvali je
Jeruzalém.
91
V jiné knize Dìjin Egypta øíká Manethós, e tý národ, toti Pastýøi, se ve
vlastních svatých knihách oznaèuje jménem zajatci. A øíká to správnì. Nai dávní
pøedkové podle otcovského zvyku pásli stáda a vedli koèovný ivot, a proto se nazývali
Pastýøi.
92
Ale ani Egypané je ve svých zápisech nenazývali bez pøíèiny zajatci,
vdy i ná pøedek Josef øekl egyptskému králi, e je jeho zajatcem. Pozdìji povolal do
Egypta s královým souhlasem i své bratry.
XV 93 Na jiném místì se chci tìmito vìcmi zabývat podrobnìji. Zatím si beru
egyptské svìdectví za dùkaz nai starobylosti. Opìt tu vypíi chronologické údaje
z Manethóse. Øíká:
94
Po odchodu národa Pastýøù z Egypta do Jeruzaléma vládl král Tethmósis,
který je odtud vyhnal, dvacet pìt let a ètyøi mìsíce a poté zemøel. Vlády se na tøináct let
ujal jeho syn Hebrón.
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95
Po nìm pak podle posloupnosti vládli Amenófis dvacet let a sedm mìsícù,
jeho sestra Amessis dvacet jeden rok a devìt mìsícù, její syn Métrés dvanáct let a devìt
mìsícù. Pak vládli postupnì vdy syn po otci Misfragmuthósis dvacet pìt let a deset
mìsícù, po nìm
96
Tuthmósis devìt let a osm mìsícù, Anemófis tøicet let a deset mìsícù, Hóros
tøicet est let a pìt mìsícù, Hórova dcera Akenchérés dvanáct let a jeden mìsíc, její bratr
Rathótis devìt let.
97
Po nìm vládl jeho syn Akenchérés I. Dvanáct let a pìt mìsícù a dále podle
posloupnosti Akenchérés II. dvanáct let a tøi mìsíce, Harmais ètyøi roky a jeden mìsíc,
Ramessés rok a ètyøi mìsíce, Harmessés Miamún edesát est let a dva mìsíce, Amenófis
III. devatenáct
98
let a est mìsícù a po nìm Séthós zvaný té Ramessés, který velel silné jízdì
a loïstvu.
Ramessés ustanovil bratra Harmaise správcem Egypta, pøedal mu vechny
královské pravomoci, zakázal mu vak nosit královskou korunu, nakládat patnì
s královnou, matkou jeho dìtí a stýkat se s ostatními královskými soulonicemi.
99
Sám pak vytáhl proti Kypru, Foinikii, Asyøanùm a Médùm, podrobil si je
zèásti zbraní, zèásti bez boje pouze tím, e je zastrail silou svého vojska. Zpychl
svými úspìchy a s jetì vìtí odvahou se vydal na vojenské taení, aby si podrobil
mìsta a zemì na východì.
100
Po delí dobì Harmais, který zùstal v Egyptì, dìlal nestoudnì pravý opak
toho, co mu pøikázal jeho bratr. Nakládal násilnì s královnou a bez jakýchkoli ohledù
zneuíval ostatní soulonice. Pøáteli se pak dal pøemluvit i k tomu, aby si nasadil
korunu a povstal proti bratrovi.
101
Nejvyí egyptský knìz vak napsal a poslal Sethósovi list, v nìm mu ve
oznámil, i to, e jeho bratr Harmais proti nìmu povstal. Sethós se okamitì vrátil do
Pelúsia a opìt se ujal vlády.
102
Krajina pak po nìm dostala jméno Aigyptos, protoe Sethós se prý jmenoval
Aigyptos, a Harmais, jeho bratr, dostal jméno Danaos.
XVI 103 Tolik Manethós. Seèteme-li uvedený poèet let, je zøejmé, e takzvani
Pastýøi, nai pøedkové, byli vyhnáni z Egypta a usadili se v Judei o tøi sta devadesát
tøi let døíve, ne Danaos pøiel do Argu, a právì ho povaují Argejtí za svého nejstarího
pøedka.
104
Manethós nám podle egyptských kronik dosvìdèil dvì nejpodstatnìjí vìci:
za prvé, e jsme do Egypta pøili odjinud, a za druhé, e jsme odtamtud odeli u tak
dávno, e k tomu dolo témìø tisíc let pøed Trojskou válkou.
105
Pozdìji vyvrátím Manethósovy zprávy, které nepøevzal z egyptských knih,
ale jak sám pøiznal, pøevzal je z anonymní tradice. Podrobnì ukái nepravdìpodobnost
a nepravdivost tìchto zpráv.
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XVII 106 Nyní chci od tìchto dokladù pøejít k tomu, co ve svých zápisech napsali
o naem národu foinické kroniky a uvést zde jejich svìdectví.
107
Týrtí vedou od pradávných let státní kroniky o tom, co pamìtihodného se
událo u nich a co se týkalo stykù s jinými národy. Tyto kroniky peèlivì uchovávají.
108
V nich je psáno, e král alomoun dal postavit jeruzalémský chrám asi sto
ètyøicet let a osm mìsícù pøed zaloením Kartága Tyrskými.
109
Stavbu naeho chrámu nezapsali do svých kronik bez dùvodu. Chíram, týrský
král, byl toti pøítelem naeho krále alomouna. Toto pøátelství zdìdil po svých pøedcích.
110
Chíram se chtìl spolu se alomounem podílet na skvìlé kráse stavby, proto
na ni vìnoval sto dvacet talentù zlata. Dal rovnì porazit nejkrásnìjí stromy na hoøe,
zvané Libanon, a poslal je, aby z nich byla postavena chrámová støecha. alomoun se
mu odmìnil bohatými dary a postoupil mu i èást Galileje, která se nazývá Chabólón.
111
V jejích pøátelství je nejvíce spojovala záliba v moudrosti. Posílali si navzájem
hádanky a pobízeli se k jejich øeení. V této soutìi byl lepí alamoun, který vùbec byl
moudøejí. Týrtí dosud uchovávají mnoho listù, které si alomoun, a Chíram vymìnili.
112 Svìdkem toho, e jsem si své tvrzení o syrských kronikách nevymyslel, mi budi
Dios, autor, který je povaován za spolehlivého historika foinických dìjin. On píe ve
svých Dìjinách Foinikie toto:
113
Po smrti Abibalovì se ujal vlády jeho syn Chíram. Navákami pøipojil
k mìstu území, prostírající se na východ od nìho, a tak je rozíøil. Chrám Diùv, který
stál dosud na oddìleném ostrovì, spojil navezenou pùdou s mìstem a vyzdobil jej
zlatými obìtními dary. Pak vystoupil na Libanón a dal tam poráet stromy, potøebné
pro stavbu chrámù.
114
Jeruzalémský vládce alomoun prý poslal Chíramovi hádanky a poádal jej,
aby on mu zase poslal své. Ten, kdo nedokáe hádanku rozlutit, zaplatí tomu, kdo
øeení najde.
115
Chíram souhlasil, a kdy nedokázal najít øeení hádanek, zaplatil jako pokutu
vysokou èástku. Pak jakýsi Týøan Abdémón rozøeil pøedloené hádanky, sám pøedloil jiné a tehdy zase alomoun je nerozøeil a zaplatil mnoho penìz Chíramovi.
XVIII 116 Dios tak dosvìdèuje to, co jsem u døíve uvedl. Jako dalí svìdectví uvedu
Menandra z Efesu. Ten popsal události, k nim dolo za vlády jednotlivých vladaøù
u Øekù i u barbarù, pøi èem se snail èerpat zprávy z místních kronik.
117
Kdy pøi výkladu o vládì týrských králù dospìl k Chíramovi, øíká: Po smrti
Abibalovì se ujal vlády jeho syn Chíram, který il padesát tøi let a vládl tøicet ètyøi
rokù.
118
Dal zasypat Eurychoros, postavil zlatý sloup v chrámu Diovì, vyhledával
døevo vhodné pro stavby, dal porazit cedry na pohoøi Libanónu a pouil jejich døeva
pro stavbu chrámových støech, nechal strhávat staré chrámy a stavìt nové. Tak dal
postavit chrám Hérakla a Astarty.
119
Zavedl slavnost Probuzení Héraklovo, která se slavila v mìsíci Peritiu. Vedl
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taení proti Kitijským, kteøí neodvádìli danì, znovu si je podrobili a vrátil se zpìt.
120
Za jeho vlády il chlapec Abdémón, který umìl vdy správnì rozøeit hádanky,
je posílal jeruzalémský král alomoun.
121
Èas, který uplynul od doby vlády tohoto krále a do doby zaloení Kartága,
se vypoèítává takto: po smrti Hiromovì se ujal vlády jeho syn Baleazar, který il sto
ètyøicet tøi rokù a vládl sedmnáct let.
122
Po nìm vládl devìt let jeho syn Abdastratos, který il dvacet devìt let. Ètyøi
synové jeho chùvy se proti nìmu spikli a zabili ho. Nejstarí z nich, Methúsastratos,
syn Leostrattw, se pak ujal vlády. il padesát ètyøi let a vládl dvanáct let.
123
Po nìm vládl devìt let jeho bratr Astharymos, který il padesát ètyøi let.
Zabil ho jeho bratr Fellés, který se pak ujal vlády. Vládl osm mìsícù, il padesát let.
Jeho zabil Ithóbalos, knìz bohynì Astarty. Vládl tøicet dva let, il edesát osm let.
124
Vystøídal ho jeho syn Balezóros, který il ètyøicet pìt let, z nich vládl est
let. Jeho nástupcem se stal Melténos. il tøicet dva let, vládl dvacet devìt let.
125
Jeho nástupcem byl Pygmalión, il padesát est let, vládl ètyøicet sedm let.
V sedmém roce jeho vlády uprchla jeho sestra a zaloila v Libyi mìsto Kartágo.
126
Souèet let od vlády Chíramovy po zaloení Kartága tedy èiní sto padesát pìt
let a osm mìsícù. Ponìvad chrám v Jeruzalémì byl postaven ve dvanáctém roce
Chíramovy vlády, uplynulo od stavby chrámu do zaloení Kartága sto ètyøicet tøi let
a osm mìsícù.
127
Co jetì dodat k svìdectví Foinièanù? Pravda vychází najevo na základì
bezpeèné shody pramenù. Je zøejmé, e nai pøedkové pøili do naí zemì dávno pøed
stavbou chrámu. Chrám postavili a tehdy, kdy dobyli celou zemi. Vyloil jsem to u
jasnì ve svých Staroitnostech na základì naich svatých knih.
XIX 128 Nyní pøistoupím k tomu, co vyprávìjí o naich dìjinách chaldejské kroniky,
které se v øadì vìcí shodují s naimi knihami.
129
Dokladem toho je Béróssos, pùvodem Chaldejec, kterého vak znají vichni
vzdìlanci, protoe uvedl k Øekùm díla o astronomii a o chaldejském mylení.
130
Tento Béróssos vypráví podle nejstarích kronik o potopì a o záhubì lidí,
stejnì jak to vylíèil Mojí, i o are, v ní se zachránil praotec naeho rodu Noé, kdy
archa pøistála u vrcholku arménských hor.
131
Pak vypoèítával potomky Noeho i dobu jejich ivota a doel
k Nabopalasarovi, králi babylónskému a chaldejskému.
132
Pøi líèení jeho èinù uvádí, jak Nabopalassar vyslal proti Egyptu a proti naí
zemi svého syna Nabokodrosora s velkým vojskem, kdy se dozvìdìl o tamìjí vzpouøe,
pøemohl povstalce, dal vypálit jeruzalémský chrám a vyhnal a pøestìhoval ná národ
do Babylónu. Jeruzalém pak zpustl na sedmdesát let a do doby perského krále Kýra.
133
Babylónský vladaø prý si podrobil Egypt, Sýrii, Foinikii a Arábii a svými
skutky prý pøekonal vechny døívìjí chaldejské a babylónské vladaøe.
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134

Uvedu zde vlastni Béróssova slova, která zní takto:

135
Kdy jeho otec Nabopalasar uslyel, e satrapa povìøený správou Egypta,
Koilé-Sýrie a Foinikie se vzbouøil, poslal proti nìmu svého syna Nabokodrosora, který
byl jetì v plné síle. Nabopalasaros sám toti u nemohl podstupovat útrapy taení.
136
Nabokodrosor se v bitvì utkal s povstalcem, zajal ho a navrátil území pod
døívìjí pravomoc. Jeho otec Nabopalassaros tehdy náhodou onemocnìl a po
pìtadvacetileté vládì zemøel v Babylonu.
137
Nabokodrosor se brzy po otcovì smrti dozvìdìl, dal do poøádku záleitosti
v Egyptì i na ostatním území, pak soustøedil idovské, foinické a syrské zajatce i zajatce
z národù ijících v Egyptì a pøikázal jednomu ze svých pøátel, aby je za doprovodu
silného vojska odvedl i s celou koøistí do Babylónie. Sám pak se s malým oddílem vrátil
do Babylónu.
138
Správu øíe tehdy mìli v rukou Chaldejci, nejurozenìjí z nich byl v té dobì
králem. Nabokodrosor se pak znovu chopil vlády nad celou otcovskou øíí a pøikázal,
aby zajatci byli po svém pøíchodu usídleni na nejvhodnìjích místech Babylónie.
139
Sám pak skvìle vyzdobil váleènou koøistí chrám Bélùv i ostatní chrámy,
obnovil staré mìsto a pøipojil k nìmu novou mìstskou èást vnì hradeb. Aby obléhatelé
napøítì nemohli zmìnit tok øeky ve svùj prospìch, opevnil vnitøní mìsto trojí hradbou
a dalí tøi hradby dal postavit kolem vnìjí èásti mìsta. Vnitøní hradby dal postavit
z pálených cihel a asfaltu, vnìjí hradby z obyèejných cihel.
140
Kdy takto pozoruhodným zpùsobem opevnil mìsto a nechal ozdobit brány,
jak to odpovídalo jejich posvátnosti, dal ke královskému paláci svého otce pøistavìt
dalí palác. Trvalo by mi pøíli dlouho, ne bych popsal jeho mohutnost a nádheru.
Dodám jen tolik, e stavba paláce byla hotova bìhem patnácti dnù, aèkoli palác byl
nesmírnì veliký a nádherný.
141
V tomto královském paláci dal Nabokodrosor postavit vysoké kamenné terasy,
jejich podoba mìla pøipomínat hory, osadil je nejrùznìjími stromy a vytvoøil takzvanou
visutou zahradu, protoe jeho ena, která vyrostla v Médii, touila po horské krajinì.
XX 142 Toto vyprávìl Béróssos o Nabokodrosorovi vedle mnoha dalích událostí
v tøetí knize svých Chaldejských dìjin. Polemizuje v ní s øeckými autory, kteøí se mylnì
domnívali, e Babylón zaloila asyrská královna Semiramis, a mylnì tvrdili, e ona dala
postavil ony obdivuhodné stavby.
143
V této vìci musíme povaovat za vìrohodnou chaldejskou kroniku, vdy
i ve foinických archívech jsou zápisy, které se shodují s tím, co o babylónském králi
píe Béróssos, toti e si podrobil Sýrii a celou Foinikii.
144
Souhlasí s tím i Filostratos ve svých Dìjinách, kdy líèí obléhání Týru, a také
Megasthenés ve ètvrté knize Indických dìjin, v ní se pokusil ukázat, e tento
babylónský král pøedèil stateèností a slávou Hérakla, protoe dobyl i velkou èást Libye
a Ibérie.
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145
Nyní doloím citátem z Béróssa, co jsem výe napsal o jeruzalémském chrámu,
toti e byl znièen ohnìm pøi vpádu Babylóòanù a e jeho rekonstrukce byla zahájena
za Kýrovy vlády nad Asií. Béróssos píe v tøetí knize:
146
Kdy Nabuchodonosor zahájil stavbu uvedené hradby, onemocnìl a zemøel
po ètyøiceti tøíleté vládì, vlády se po nìm ujal jeho syn Evilmaraduch.
147
Vládl nezákonnì a násilnì, proto se stal obìtí spiknutí svého vagra Nériglisara
a byl zavradìn po dvouleté vládì. Po jeho smrti se ujal vlády spiklenec Nériglisaros
a vládl ètyøi roky.
148
Jeho syn Laborosoardoch mìl jetì jako dítì po dobu devíti mìsícù královskou
hodnost, ale projevy jeho patného chování vyvolaly spiknutí jeho blízkých druhù,
kteøí ho ubili.
149
Po jeho smrti se spiklenci shromádili a jednomyslnì svìøili vládu
Nabonnédovi, jednomu z Babylóòanù, kteøí mìli úèast na spiknutí. Za jeho vlády byly
restaurovány babylónské hradby podél øeky a opraveny pálenými cihlami a asfaltem.
150
V sedmnáctém roce vlády vytáhl Kýros s mohutným vojskem z Persie,
podrobil si zbytek Asie a vytáhl proti Babylónii.
151
Kdy se Nabonnédovi donesla zpráva o tomto taení, vytáhl se svým vojskem,
ale v boji utrpìl poráku, uprchl s hrstkou muù a uzavøel se v mìstì Borsippa.
152
Kýros dobyl Babylón a naøídil strhnout vnìjí mìstské hradby, protoe
mìsto se mu zdálo pøíli opevnìné a nedobytné. Pak odtáhl k Borsippì, aby tu obléhal
Nabonnéda.
153
Ten vak neèekal na obléhání a vzdal se sám. Proto s ním Kýros jednal
lidumilnì, povolil mu, aby se usadil v Karmanii a nechal ho odejít z Babylónie. Nabonnédos strávil v té zemi zbytek ivota a také tam zemøel.
XXI 154 Tyto údaje odpovídají pravdì a shodují se s naimi knihami. V nich se píe, e
Nabuchodonosor zpustoil v osnmáctém roce své vlády ná chrám, který tak zanikl na
padesát let. Jeho základy byly znovu poloeny v druhém roce Kýrovy vlády a chrám
byl dokonèen v druhém roce Dareiovy vlády.
155
Nyní uvedu jetì foinické letopisy. Nechci nechat stranou ani nadbyteèné
doklady. Chronologie je takováto:
156
Za krále Ithóbala Nabuchodonosor obléhal Týros tøináct let. Po nìm vládl
deset let Baal.
157
Poté byli ustanoveni soudci, kteøí zastávali své úøady v tomto poøadí: Eknibal,
syn Basléchùv dva mìsíce, Chelbés, syn Abdaiùv deset mìsícù, veleknìz Ahhar tøi
mìsíce, Mythynos a Gerastratos, synové Abdélimovi, byli soudci est let, po nich byl
jeden rok králem Balatór.
158
Po jeho smrti povolali Merbala z Babylónu, který pak vládl ètyøi roky. Kdy
zemøel, povolali na trùn jeho bratra Chírama, který kraloval dvacet let. Za nìho byl
Kýros vladaøem Peranù.
159
Úhrnem se tedy jedná o padesát ètyøi roky a tøi mìsíce. Nabuchodonosor
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zaèal obléhat Týros v sedmnáctém roce své vlády a ve ètrnáctém roce Chíramovy vlády
se ujal trùnu Peran Kýros.
160
Je tu úplná shoda mezi naimi, chaldejskými i týrskými kronikami, co se týèe
chrámu, a potvrzuje se tak nezvratnì mé výe uvedené tvrzení o stáøí naeho národa.
XXII 161Soudím, e to, co bylo a doposud øeèeno, postaèí vem, kteøí nechtìjí
vyvolávat spory za kadou cenu. Je vak tøeba vyhovìt i dotazùm tìch, kteøí nevìøí
letopisùm barbarù a povaují za vìrohodné jen Øeky, a citovat jim èetné autory, kteøí
znali ná národ a pøi vhodných pøíleitostech se o nìm zmiòovali ve svých dílech.
162
Pýthagorás ze Samu, starobylý autor, o nìm se soudí, e moudrosti
a zboností vynikl nad vechny ostatní filosofy, zøejmì nejen znal nae zvyklosti, ale
stal se i jejich horlivým napodobitelem.
163
Nezachoval se sice ádný jeho spis, jeho pravost by se uznávala, ale mnozí
o nìm vyprávìli. Nejvýznamnìjí z nich je Hermippos, který ve svìdomitì zkoumal.
164
V první knize svého Pýthagora píe, e Pýthagoras po smrti jednoho z jeho
ákù (jmenoval se Kallifón a pocházel z Krotónu) prý tvrdil, e due zemøelého s ním
udruje styk ve dne i v noci. Zakazuje mu prý vkroèit na místo, kde odpoèíval osel,
zakazuje mu pít slanou vodu a klít.
165
K tomu jetì dodává: Pýthagorás tento pøíkaz dodroval a øíkal, e si osvojuje
a napodobuje uèení idù a Thrákù. Právem se tvrdí, e tento filosof pøevzal do svého
uèení mnoho idovských pøedpisù.
166
Kdysi byl ná národ známý v rùzných mìstech, proto se mnoho naich
zvykù rozíøilo a leckde je horlivì pøejímali. Vykládá to Theofrastos ve svých Zákonech.
167
Tam uvádí, e týrské zákony zakazují pronáet pøísahu cizími výrazy, mezi
nì mezi jinými poèítá i pøísahu zvanou karbán. Takový výraz nalézáme jen u idù.
Pøeloíme-li je z hebrejtiny, znamená toto slovo dar Bohu.
168
Také Hérodotos z Halikarnassu zná ná národ, zdá se, e se alespoò urèitým
zpùsobem o nìm zmiòuje.
169
Kdy v druhé knize píe o Kolchidì, øíká: Jen Kolchové, Egypané
a Ethiopové dodrují od svých poèátkù obøízku. Sýøané a Palestinci sami uvádìjí, e se
tomu nauèili od Egypanù.
170
Sýøané, ijící u øeky Thermodón, a Parthenios a Makrónové, jejich sousedé,
sami øíkají, e tento zvyk nedávno pøevzali od Kolchù. Toto jsou jediné národy, které
zachovávají obøízku, a zdá se, e to dìlají po vzoru Egypanù. Pokud se týèe Egypanù
a Ethiopù, nedovedu rozhodnout, kdo se tomu od koho nauèil.
171
Hérodotos tedy tvrdí, e palestintí Sýøané zachovávají obøízku. Z obyvatel
Palestiny tak èiní pouze idé. Hérodotos to musel vìdìt, jistì tedy mìl na mysli idy.
172
Také Choirilos, básník, který il v dávné dobì, uvádí, e ná národ se zúèastnil
taení perského krále Xerxa proti Øecku. Na konci seznamu vech národù uvádí ná
národ slovy:
173
za nimi v pochodu kráèelo vojsko
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na pohled pyné
z úst jejich foinický jazyk se rozléhal
irokým krajem.
Sídlili v solymských horách, tam kde je
jezero iré,
úèesy støapaté do kruhu støieny mají, na nich
nosili kùi pak staenou, dýmem u ztuhlou,
svých koní.
174
Je tedy vem jasné, alespoò si to myslím, e má na mysli nás, protoe
Solymské hory jsou v naí zemi, my je obýváme a tam je také takzvané Asfaltové
jezero, které je ze vech syrských jezer nejirí a nejvìtí.
175
Takovým zpùsobem se tedy o nás zmiòuje Choirilos. Snadno se lze pøesvìdèit,
e ne málo významní Øekové, ale právì ti, kteøí vyvolali nejvìtí obdiv svou moudrostí,
nejen znali idy, ale obdivovali ty z nich, s nimi se setkali.
176
Klearchos, ák Aristotelùv a vynikající filosof peripatetické koly, v první
knize spisu O spánku uvádí, e jeho uèitel Aristotelés vyprávìl tento pøíbìh o jakémsi
idovi, pøi èem doslova cituje Aristotela. Cituji:
177
Vyprávìt celý pøíbìh by trvalo dlouho, ale má význam uvést, co na nìm
bylo nejpodivuhodnìjího a zmínit se i o jeho filosofii. Tehdy Aristotelés øekl: Vìz,
Hyperochide, e se ti má slova budou zdát stejnì divná jako sen. Hyperochidés s úctou
odpovìdìl: Proto to také vichni chceme vyslechnout.
178
Na to øekl Aristotelés: Podle uèení rétorù se nejdøíve budeme zabývat pùvodem
onoho èlovìka, abychom byli posluni uèitelù, kteøí nás uèí výpravnému ánru. - Mluv,
øekl Hyperochidés, jak chce.179
Onen èlovìk byl pùvodem id, pocházel z Koilé-Sýrie a tamìjí idé jsou
potomky indických filosofù. U Indù se prý filosofové jmenují Kalanové a v Sýrii zase
idé - Judejci podle místa, kde sídlí a které se jmenuje Judea. Jméno jejich mìsta je velmi
podivné, nazývají je Jerúsalémé.
180
Tento èlovìk, kterého mnozí pøivítali jako hosta a který pøiel z vnitrozemí
na pobøeí, byl Øek, a to nejen jazykem, ale i duí.
181
Bìhem mého pobytu v Asii pøiel do míst, kde jsem právì pobýval, setkal se
se mnou a s nìkterými dalími lidmi, kteøí se zabývali vìdou, aby vyzkouel nae
znalosti. Ale ponìvad on pøiel do styku s mnoha vzdìlanci, podìlil se s námi spíe
o své znalosti.
182
To líèí Aristotelés u Klearcha a pøidává jetì mnoho slov o obdivuhodné
duevní síle a zdrenlivé ivotosprávì tohoto ida. Kdo by mìl zájem, mùe se více
dozvìdìt pøímo z uvedené knihy. Snaím se zde uvádìt jen to nejnutnìjí.
183
Tento pøíbìh je u Klearcha jen odboèkou, námìt jeho práce byl jiný, ale
takovým zpùsobem se o nás alespoò zmínil. Hekataios z Abdér, který byl zároveò
velkým filosofem, ale i muem èinu, dosáhl vrcholu své èinnosti v dobì Alexandra
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Velikého a il za Ptolemaia Laga. idy se nezabýval jen tak mimochodem, ale napsal
o nich knihu. Nyní chci podat struèný pøehled jeho výkladu.
184
Nejdøíve pojednám o dobì, které se jeho výklad týká. Hekataios se zmiòuje
o bitvì, kterou svedli Ptolemaios a Démétrios u Gazy. Dolo k ní jedenáct let po
Alexandrovì smrti, jak uvádí ve výkladu o sto sedmnácté olympiádì Kastór.
185
K této olympiádì uvádí: Za jejího prùbìhu Ptolemaios, syn Lagùv, porazil
v bitvì u Gazy Démétria, syna Antigonova, zvaného Poliorkétés - Dobyvatel mìst.
Vichni se pak shodují v tom, e Alexandr zemøel za sté ètrnácté olympiády. Je tedy
zøejmé, e ná národ se tìil rozkvìtu za Ptolemaia Lagovce i za Alexandra.
186
Hekataios pak dále uvádí, e Ptolemaios se po bitvì u Gazy zmocnil Sýrie
a e mnoho lidí, kteøí poznali jeho laskavost a lidumilnost, s ním chtìlo odejít do
Egypta a sdílet s ním svùj osud.
187
Jedním z nich prý byl idovský veleknìz Ezekias, èlovìk asi
estaedesátiletý, který se tìil u svých soukmenovcù veliké vánosti, mìl duevní
schopnosti, dovedl dobøe mluvit a byl nejzkuenìjím politikem mezi vemi,
188
aèkoli, jak píe Hekataios, vech idovských knìí, kteøí tehdy pobírali desátek
z úrody a spravovali veøejné záleitosti, bylo asi tisíc pìt set.
189
Kdy se vrací k Ezekiovi, pokraèuje: Jednou, kdy tento èlovìk u dosáhl
uvedené hodnosti a stýkal se s námi, shromádil nìkteré své druhy a pøeèetl jim celý
svitek. Mìl toti písemný záznam o jejich sídlech a o jejich zøízení.
190
Potom Hekataios vysvìtluje ná vztah k zákonùm a píe, e jsme ochotni
podstoupit radìji jakékoli útrapy, ne abychom pøestoupili zákon. Takové jednání
povaujeme za správné:
191
Proto nelze idy pøimìt ke zmìnì smýlení, i kdy je proto jejich sousedé
a cizinci, kteøí k nim pøijdou, pomlouvají a i kdy je pertí králové a satrapové za to
zahrnují urákami. Oni nikdy nezapøou po otcích zdìdìné zvyklosti, ale jsou ochotni
podstoupit muèení a nejhorí zpùsob smrti pro své zákony.
192
O jejich neochvìjném dodrování zákonù uvádí èetná svìdectví. Vypráví
napøíklad, e kdy Alexandr kdysi pøiel do Babylónu a rozhodl se znovu postavit
zchátralý chrám boha Béla, pøikázal vem vojákùm bez rozdílu, aby naváeli zem.
Tehdy ho jen idé neposlechli a radìji snáeli mnoho ran a platili vysoké pokuty, a jim
král udìlil milost a osvobodil je od té povinnosti.
193
Kromì toho prý idé strhli vechny chrámy a znièili oltáøe, je postavili
cizinci, kteøí pøili do jejich zemì, a v nìkterých pøípadech pak za to satrapùm zaplatili
pokutu, jindy dosáhli i prominutí trestu. Hekataios dodává, e právem si za to zaslouí
obdiv.
194
Zmiòuje se i o poèetnosti naeho národa: mnoho desítek tisíc, píe, jich
Perané nejdøíve odvlékli do Babylónu a nebylo ani málo tìch, kteøí se po Alexandrovì
smrti vystìhovali do Egypta a do Foinikie kvùli povstání v Sýrii.
195
Tý autor pak popsal i velikost a krásu zemì, kterou obýváme: ...obdìlávají
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skoro tøi miliony arúr nejlepí a nejúrodnìjí pùdy. Taková je plocha Judeje.
196
Pak líèí, e odedávna obýváme pøekrásné a rozsáhlé mìsto Jeruzalém, zmiòuje
se o velkém poètu obyvatelstva a o stavbì chrámu:
197
idé mají ve své zemi mnoho pevností a vesnic, ale jen jedno opevnìné
mìsto o obvodu padesáti stadií a asi se sto dvaceti tisíci obyvateli. To mìsto nazývají
Jerosolyma.
198
Uprostøed mìsta je kamenná ohrada o délce pìti plether a o íøce sto loket.
V ní je dvojitá brána. Uvnitø ohrady je ètyøhranný oltáø, postavený z neotesaných
a neopracovaných nasbíraných kamenù, kadá strana má dvacet loket, výka oltáøe je
deset loket. Vedle oltáøe je velká stavba, v ní je oltáø a svícen, obojí ze zlata o váze dvou
talentù.
199
Ve dne i v noci tu hoøí vìèné svìtlo. Není tam vùbec ádná socha, ani ádný
votivní dar nebo rostlina, pøinesená napøíklad z posvátného háje, nebo nìco podobného.
V této budovì pobývají ve dne i v noci knìí, kteøí provádìjí jakési oèistné rituály a ve
svatyni nikdy nepijí víno.
200
Tento autor rovnì dosvìdèuje, e idé se zúèastnili Alexandrových taení
a pozdìji i taení jeho nástupcù. Uvedu nyní, jak se bìhem jednoho z taení stal
svìdkem pøíbìhu, který se udál jakémusi idovi.
201
Píe: Kdy jsem táhl k Rudému moøi, provázel mne mezi jinými jezdci, kteøí
byli èleny mého doprovodu, id jménem Mosollamos. Byl to inteligentní a statný
mu, Øekové i barbaøi ho shodnì uznávali za nejlepího luèitníka.
202
Tehdy po cestì pochodovalo mnoho vojákù a tu jakýsi vìtec pozoroval let
ptákù a rozhodl, aby se vichni zastavili. Mosollamos se tehdy zeptal, proè èekají.
203
Vìtec ukázal na ptáka a øekl: Zachová-li pták svou polohu, pak je prospìné,
aby se vichni zastavili, vzlétne-li pták a poletí-li vpøed, bude vhodné táhnout dál, ale
poletí-li pták zpìt, musí se vichni hned vrátit. Mosollamos na to neøekl ani slovo, ale
napnul luk, vystøelil a svým zásahem ptáka usmrtil.
204
Vìtec i ostatní se rozhoøèili a proklínali ida. Co blázníte øekl Mossollamos
neastníci! Pak vzal ptáka do rukou a øekl: ,Jak by mohl tenhle pták, který se neumìl
postarat o vlastní záchranu, pøedpovìdìt nám nìco rozumného o naí výpravì? Kdyby
umìl pøedvídat budoucnost, nebyl by pøiletìl sem na toto místo, protoe by se bál, aby
ho svým ípem neusmrtil id Mosollamos.
205
Dost u dokladù z Hekataia. Ti, kdo by se chtìli dozvìdìt více, mohou
snadno sáhnout po knize. Nebudu teï váhat jmenovat Agatharchida, který se o nás
zmiòuje, aby nás omluvil, jak si alespoò myslí on, za nai poetilost.
206
Vypráví pøíbìh o Stratoníce, která pøila z Makedonie, kde opustila svého
mue Démétria, do Sýrie. Kdy si ji Seleukos nechtìl vzít za enu, jak ona oèekávala,
ale podnikl taení do Babylónie, vyvolala v Antiochii povstání.
207
Kdy se král vrátil a zmocni! se Antiochie, uprchla Stratoníka do Seleukeie,
odkud tehdy mohla snadno odplout, ale dala se zadret a oálit snem, a byla zajata
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a usmrcena.
208
Kdy Agatharchidés vylíèil tuto událost, posmíval se Stratoníèinì povìrèivosti
a jako pøíkladu pouil zase pøíbìhu, který se vypráví o nás.
209
Napsal to takto: Lidé, kteøí se nazývají idy, obývají velmi opevnìné mìsto,
které domorodci nazývají Jeruzalém. Jejich zvykem je zdrovat se kadého sedmého
dne práce. V ten den nenosí zbraò, nepracují na poli a vùbec nevykonávají ádnou
slubu, ale a do veèera se modlí ve svatyních s rukama vztaenýma k nebi.
210
Kdy do zemì vtáhl se svým vojskem Ptolemaios, syn Lagùv, tito lidé, místo
aby chránili své mìsto, setrvávali ve své poetilém chování. Jejich vlast pak dostala
patného pána a tak se ukázalo, e ten zákon jim ukládá patný zvyk.
211
Vechny ostatní kromì idù tato událost pouèila, e se mají uchylovat ke
snùm a k tradovaným názorùm o bozích jen v tìch pøípadech, kdy lidský rozum je na
pochybách a nedokáe se sám rozhodnout.
212
Agatharchidovi ten pøíbìh pøipadal smìný, ale kdo naò pohlédne bez
zaujatosti, vidí, e je nìco velkého a chvályhodného, jestlie existují lidé, kteøí radìji
dají pøednost dodrování zákonù a zbonému vztahu k Bohu, ne by zachránili sebe
a svou vlast.
XXIII 213 Myslím, e mohu doloit i to, e nìkteøí historici opomnìli zmínit se
o naem národu nikoli z neznalosti, ale ze závisti nebo z jiného nesmyslného dùvodu.
Hieronymos, který napsal dìjiny Alexandrových nástupcù, byl souèasníkem
Hekataiovým a pøítelem krále Antigona a byl povìøen správou Sýrie.
214
Ale zatímco Hekataios napsal o nás dokonce knihu, Hieronymos se o nás ve
svém historickém díle vùbec nezmínil, aèkoli il témìø v naí zemi. Natolik se liily
zámìry tìchto muù! Jeden z nich se domníval, e jsme hodni závané zmínky, druhému
zatemnila zrak jakási váeò, která nepøála pravdì.
215
Ale jako dùkaz naí starobylosti staèí uvedené egyptské, chaldejské a foinické
kroniky, k nim pøistupuje i øada øeckých historikù.
216
Kromì tìch, které jsem u uvedl, je tu jetì Theofilos, Theodotos, Mnaseas,
Aristofanés, Hermogenés, Euhémeros, Kónón, Zópyrión a moná jetì mnozí dalí vechny knihy se mi nedostaly do rukou - o nás nepsali jen tak mimochodem.
217
Mnozí z uvedených historikù se moná mýlili, kdy psali o naem pùvodu,
protoe neèetli nae svaté knihy, ale vichni dosvìdèili nai starobylost a ta je pøedmìtem naeho výkladu.
218
Démétrios Falérský, Filón Starí a Eupolemos se neodchýlili pøíli od pravdy.
Je tøeba je omluvit, nemohli toti sledovat nae knihy se ví pøesností.
XXIV 219 Zbývá mi nyní jetì, abych pojednal o jednom z hlavních bodù, které jsem
si v úvodu vytýèil: ukázat, e pomluvy a uráky, k nim nìkteøí proti naemu národu
sahají, jsou nepravdivé, a jako svìdectví se dovolám pøímo tìch, kteøí je napsali.
220
Domnívám se, e ti, kteøí ètou historická díla èastìji, vìdí, e taková vìc se
pøihází i jiným národùm pro nepøízeò nìkterých autorù. Nali se tací, kteøí házeli pínu
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na ulechtilé národy a na velmi slavná mìsta a hanìli jejich zøízení.
221
Theopompos kritizoval aténskou ústavu, Polykratés spartskou a autor
Tripolitiku (není to Theopompos, jak se nìkteøí domnívají) zaútoèil na thébské zøízení.
Také Timaios psal ve svých Dìjinách patnì o ústavách uvedených obcí a také o jiných
zøízeních.
222
Nejèastìji tak jednají lidé, kteøí se pøilepili k slavným osobnostem, nìkteøí to
dìlají ze závisti a ze zloby, jiní si myslí, e taková originalita zachová jejich památku.
Splnìní této nadìje se doèkají u hlupákù, ale kritiètí ètenáøi odsoudí jejich patnost.
XXV 223 První nás zaèali pomlouvat Egypané. Nìkteøí se jim chtìli zavdìèit a pokusili
se pøekrucovat pravdu. Nepopsali pøíchod naich pøedkù do Egypta podle skuteènosti
a podle pravdy neøekli pravdu ani o jejich odchodu odtud.
224
Mìli dost dùvodù k tomu, aby nás nenávidìli a aby nám závidìli. Za prvé
nai pøedkové v jejich zemi vládli, a kdy z ní odeli zpìt do své vlasti, daøilo se jim tam
dobøe. Nepøátelství vùèi nám vyvolala také nae naprostá vzájemná odlinost. Ná
zpùsob zbonosti byl tak odliný od jejich zvyklostí v této oblasti, nakolik se lií
boská povaha od nerozumných zvíøat.
225
Oni podle veobecné tradice povauji zvíøata za bohy a lií se navzájem jen
podle zpùsobu pocty, kterou jim prokazují. Tito lehkomyslní a zcela hloupí lidé, kteøí
si zvykli od samých poèátkù na nesprávné názory o bozích, neustoupili a nevzali si za
vzor dùstojnost naeho náboenství, ale kdy vidìli, kolik má stoupencù, zaèali nám
závidìt.
226
Nìkteøí z nich se stali tak poetilými a malichernými, e se nestydìli øíkat
vìci, které byly v rozporu i s jejich vlastními starými kronikami, a zaslepeni svou vání
si ani nevimli, e rozpory lze najít i v jejich vlastních dílech.
XXVI 227 Zastavím se teï u jednoho autora, jeho svìdectví jsem pøed chvílí pouil
jako dùkazu naí starobylosti.
228
Tento Manethós, který slíbil, e pøeloí egyptské dìjiny z jejich svatých
knih, napsal, e nai pøedkové pøili do Egypta v poètu mnoha desítek tisícù lidí
a zmocnili se vlády nad místním obyvatelstvem. Pozdìji, jak pøiznává, odtáhli, obsadili
dnení Judeu, zaloili Jeruzalém a postavili chrám. A potud sleduje kroniky.
229
Pak si ale pod záminkou, e píe báje a ústnì íøené zvìsti, dovolil vsunout
do svého díla nepravdìpodobné zprávy o idech. Snail se spojit nás s davem
Egypanù, postiených leprou a odsouzených i pro jiné choroby k vyhnanství z Egypta.
230
Cituje krále Amenófise; to jméno si vymyslel, a proto se neodváil urèit
pøesnì dobu jeho vlády, aèkoli u jiných králù uvádí pøesné letopoèty, a s tímto králem
spojuje rùzné bajky. Pøitom témìø zapomíná, e odchod Pastýøù do Jeruzaléma se
odehrál o pìt set osmnáct let døíve.
231
V dobì jejich odchodu byl v Egyptì králem Tethmósis a doba vlády králù
v mezidobí a po bratry Sethóse a Hermaia trvala tøi sta devadesát tøi let. Tvrdí dále, e
Sethós pøijal jméno Aigyptos a Hermaios jméno Danaos. Sethós Hermaia vyhnal a vládl
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padesát devìt let a po nìm byl králem po edesát est let jeho nejstarí syn Rampsés.
232
Kdy takto potvrdil, e nai otcové odeli z Egypta o tolik let døíve, vsunul
tam pak navíc Amenófise, podvreného krále. Øíká o nìm, e zatouil po tom, aby
spatøil bohy jako Ór, jeden z jeho pøedchùdcù na egyptském trùnì. Sdìlil své touebné
pøání svému jmenovci Amenófisovi, synovi Paapise, o nìm se soudilo, e svou
moudrostí a schopností pøedvídat budoucnost má v sobì cosi z boské povahy.
233
Tento jmenovec mu prý øekl, e bude moci pohlédnout do tváøe bohù, pokud
oèistí celou zemi od lidí nemocných leprou a od jiných neèistých.
234
Král se zaradoval a dal shromádit vechny lidi z Egypta, postiené tìlesnými
vadami. Bylo jich prý osmdesát tisíc .
235
Tyto lidi poslal do kamenolomù východnì od Nilu, aby tam pracovali oddìlenì
od ostatních Egypanù. Podle Manethóse byli mezi nimi i nìkteøí vzdìlaní knìí,
postiení malomocenstvím.
236
Onen Amenófis, moudrý prorok, dostal strach, e on i král na sebe pøivolají
boí hnìv, jestlie pøinutí bohy, aby se ukázali proti své vùli. Mìl vidìní, e Neèistí
budou mít spojence a e budou tøináct let vládnout Egyptu, neodváil se vak øíci to
králi, ale zanechal o tom vem zápis a spáchal sebevradu. Král upadl do zoufalství.
237
Pak píe doslova: Kdy se lidé v kamenolomu trápili u delí èas, poádali
krále, aby jim pøidìlil místo k pobytu a pøístøeí. Král jim pøidìlil tehdy u oputìné
mìsto Pastýøù Avaris. Podle egyptské teologie bylo toto mìsto odedávna zasvìceno
Tyfónovi.
238
Ti lidé sem pøili a toto místo se stalo ohniskem jejich povstání. Za vùdce si
zvolili jednoho z héliopolitských knìí jménem Osarséf a zavázali se pøísahou, e ho ve
vem budou posluni.
239
On jim dal první zákon, aby se neklanìli bohùm, aby se nezdrovali masa
ádného zvíøete, která náboenský zákon v Egyptì povauje za posvátná, ale aby je
obìtovali a poívali a aby se stýkali jen s lidmi, kteøí sloili stejnou pøísahu.
240
Takové jim dal zákony, ale také mnoho jiných, které byly v rozporu
s egyptskými zvyky. Velkému mnoství muù pøikázal, aby postavili mìstské hradby
a aby se pøipravili k válce proti králi Amenófisovi.
241
Povolal k sobì i nìkteré dalí knìze, kteøí byli stejnì poskvrnìni jako on,
a poslal posly k Pastýøùm, které Tethmósis vyhnal do Jeruzaléma, vysvìtlil jim svou
situaci i situaci svých poníených soukmenovcù a poádal je, aby se s ním spojili
a vytáhli spolu proti Egyptu.
242
Slíbil jim, e je pøivede nejdøíve do mìsta Avaris, do vlasti jejich pøedkù, e
poskytne v hojné míøe jejich zástupùm zásoby, e je v pøípadì potøeby bude bránit a e
celá zemì jim snadno podlehne.
243
Pastýøi se zaradovali, ochotnì vichni spoleènì vytáhli v poètu dvou set tisíc
muù a dorazili brzy do mìsta Avaris. Jakmile se egyptský král Amenófis dozvìdìl o
jejich pøíchodu, velmi ho to rozruilo, protoe si vzpomnìl na vìtbu, kterou mu dal
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Amenófis, syn Paapisùv.
244
Svolal mnoství Egypanù, poradil se s jejich veliteli, dal k sobì pøivést
posvátná zvíøata, která byla ve svatyních nejvíce ctìna, a knìím v jednotlivých okresech pøikázal ukrýt sochy bohù na co nejbezpeènìjích místech.
245
Syna Setha, jemu øíkali také Ramessés podle Amenófisova otce Rampsése
a kterému bylo pìt let, poslal k svému pøíteli. Pak se s ostatními Egypany v poètu tøi
set tisíc velmi bojovných muù postavil nepøíteli, ale neutkal se s ním v boji.
246
Doel k názoru, e s bohy nelze bojovat, proto se obrátil a dorazil do Memfidy.
Tam vzal Ápise a ostatní posvátná zvíøata, která tam pøedtím poslal, a odtáhl s celým
loïstvem a s egyptským lidem do Ethiopie. Ethiopský král se mu toti z vdìènosti
vzdal.
247
Pøijal Amenófise i vechen jeho lid, poskytl jim ve, co jeho zemì rodila a co
se hodilo pro výivu lidí, urèil jim mìsta a vsi, které by jim staèily jako obydlí na tøináct
let, jak mu soudem bylo urèeno, aby po tu dobu byl vyhnán z vlastní øíe. Kromì toho
dal postavit na Amenófisovu ochranu vojenský tábor na egyptských hranicích.
248
Tak se vyvinuly události v Ethiopii. Solymtí napadli Egypt spoleènì
s neèistými Egypany a nakládali s lidmi tak bezbonì a krutì, e vláda Pastýøù se
zdála být zlatým vìkem vem, kteøí se tehdy stali svìdky jejich bezboných èinù.
249
Vypalovali mìsta a vesnice, nespokojovali se tím, e loupili v chrámech
a rozbíjeli sochy bohù, ale svatynì jim slouily jako místa k opékání posvátných
zvíøat, pak nutili egyptské knìze a proroky, aby tato zvíøata obìtovali a zabíjeli a nakonec
je pøipravili o vechno a vyhnali je.
250
Øíká se rovnì, e knìz, který jim dal jejich zaøízení a zákony, pocházel
z Héliopole a e se jmenoval Osarséf podle héliopolitánského boha Osirise. Kdy se
pøidal k idovskému národu, zmìnil své jméno a pøijal jméno Moýsés (Mojí).
XXVII 251 Takové vìci vyprávìjí Egypané o idech a k tomu pøidávají jetì mnoho
dalích podrobností, které kvùli struènosti opomíjím. Dále Manethós vypráví, e
Amenófis se s velkým vojskem vrátil z Ethiopie a e s vlastní armádou pøitáhl i jeho
syn Rampsés. Oba svedli bitvu s Pastýøi a s Neèistými a porazili je. Mnohé z nich
pobili a zbytek pronásledovali a k syrským hranicím.
252
Tyto zprávy sepsal Manethós. Jasnì ukái, e tlachá a le. Nejdøíve se budu
v souvislosti s tím, co pozdìji uvedu proti jiným autorùm, zabývat tímto dùkazem:
Manethós pøiznal a uznal, e svým prapùvodem nejsme Egypané, ale e nai pøedkové
sem pøili ze zahranièí, zmocnili se Egypta a pozdìji zase odtud odeli.
253
Egypané, poskvrnìni nemocí, se s námi nesmísili a také Mojí, který vedl
ná lid, k nim nikdy nepatøil, protoe il o mnoho generací døíve. To ve se pokusím
dosvìdèit Manethósovými vlastními slovy. XXVIII 254 Smìný je první argument,
o který opírá svùj výmysl: král Amenófis prý zatouil vidìt bohy. Které bohy? Jestlie
mu lo o bohy podle egyptských zákonù, to je o býka, o kozla, o krokodýly a psohlavce,
ty vechny pøece u vidìl døíve.
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255
Jak by byl mohl vidìt bohy na nebesích? A proè po tom vùbec touil? Prý
proto, pøísám Zeus, e u je vidìl jiný král pøed ním. Pak se od nìho musel dozvìdìt,
jací asi jsou a jakým zpùsobem je spatøil, take na to nepotøeboval vynajít nìjaký nový
zpùsob.
256
Jistì, ale vìtec, s jeho pomocí král doufal, e dosáhne splnìní svého pøání,
prý byl moudrý mu. Jak je tedy moné, e pøedem nepoznal, e splnìní králova pøání
je nemoné? Vdy se také nesplnilo. A jaký smysl mìlo tvrzení, e mrzáci a lidé
postiení leprou zpùsobili, e bozi se stali nespatøitelnými? Hnìv bohù vyvolává
bezbonost lidí, ne jejich tìlesné vady.
257
Jak je moné shromádit bìhem jediného dne osmdesát tisíc lidí, postiených
leprou a nemocemi? Proè král neposlechl vìtce? Ten mu toti pøikázal, aby mrzáky
z Egypta vypovìdìl, ale on je poslal do kamenolomù, jako by pøed oèistou zemì dával
pøednost potøebì pracovních sil.
258
Manethós tvrdí, e vìtec spáchal sebevradu, protoe pøedvídal hnìv bohù
i události, které postihnou Egypt, a e královi zanechal vìtbu v písemné podobì. Jak
to, e tento vìtec nepøedvídal od poèátku i vlastni smrt?
259
Proè neodporoval králi hned v okamiku, kdy král chtìl vidìt bohy? Jaký
smysl mìl strach z netìstí, k nìmu za jeho ivota vùbec nemìlo dojít? Co horího ho
mohlo postihnout ne unáhlená smrt vlastní rukou?
260
Ale podívejme se na jeho nejpoetilejí tvrzení: kdy král poznal obsah
vìtby a dostal strach z budoucnosti, nevyhnal ze zemì ony mrzáky, od nich chtìl
Egypt oèistit, ale poskytl jim na jejich ádost mìsto. Podle Manethóse to bylo mìsto,
které kdysi obývali Pastýøi, a jmenovalo se Avaris.
261
Kdy se tam shromádili, zvolili si prý za vùdce jednoho z dávných
héliopolských knìí. Ten prý je uèil, aby neuctívali egyptské bohy a aby se nezdrovali
poíváni masa zvíøat, která se v Egyptì tìila náboenské úctì, ale aby je obìtovali
a poívali. Dále jim prý pøikázal, aby se nespojovali s nikým, kdo nesloil stejnou
pøísahu jako oni. Pak si zavázal lid pøísahou, e vichni budou tyto zákony zachovávat,
opevnil mìsto Avaris a vytáhl do války proti egyptskému králi.
262
K tomu Manethós dodává, e tento vùdce povolal k sobì jako spojence lidi
z Jeruzaléma a slíbil e jim vydá mìsto Avaris, protoe prý kdysi patøilo jejich pøedkùm. Odtud pak spoleènì vyrazí a zmocní se celého Egypta.
263 Spoleènì pak v poètu dvou set tisíc muù vpadli do Egypta, a protoe egyptský
král usoudil, e bohùm se nelze stavìt na odpor, rychle utekl z Egypta do Ethiopie.
Pøed svým útìkem vak svìøil Ápise a nìkterá jiná posvátná zvíøata do ochrany knìím.
264
Jeruzalémtí po svém pøíchodu znovu postavili mìsta, vypálili svatynì,
pobili knìze a vùbec se nezdrovali ádného násilí a krutosti.
265
Knìz, který jim dal zøízení a zákony prý pocházel z Héliopole a podle
héliopoltáského boha Osirida prý se jmenoval Osarséf, ale po svém obrácení pøijal
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jméno Mojí.
266
Po tøinácti letech (takový èas vyhnanství mu toti urèil osud) se Amenófis
vrátil z Ethiopie s velkým vojskem, utkal se s Pastýøi a s Neèistými, v bitvì je porazil
a mnoho jich jetì pobil, kdy je pronásledoval a k syrským hranicím.
XXIX 267 Manethós si neuvìdomuje, e píe neuvìøitelné li, kdy tvrdí takové vìci.
Lidé, postiení leprou, a jejich spojenci byli zpoèátku plni hnìvu proti králi a proti tìm,
kteøí s nimi nakládali podle vìtcovy rady, ale kdy je král propustil z kamenolomù
a kdy od nìho dostali místo a zemi k obývání, jistì by byli vùèi nìmu zaujali mírnìjí
postoj.
268
A i kdy by byli krále nenávidìli, byli by strojili úklady jen proti jeho osobì
a nebyli by se pustili do války proti vem. Vdy jich bylo velmi mnoho a jistì museli
mít mezi Egypany i èetné pøíbuzné.
269
Kdy u by se byli rozhodli bojovat proti lidem, nebyli by se odváili vést
válku proti vlastním bohùm a nebyli by vydali zákony, které byly v naprostém rozporu
s jejich tradièními zvyky, podle nich byli vychováni.
270
Musíme být vdìèni Manethósovi, e tvrdí, e pùvodci tìchto nezákonností
nebyli lidé, kteøí pøili z Jeruzaléma, ale samotní Egypané, a e to vymysleli jejich
knìí a zavázali si lid pøísahou.
271
Nesmyslné je samozøejmì i tvrzení, e se nikdo z jejich blízkých a pøátel
nezúèastnil povstání a e Neèistí poslali poselství do Jeruzaléma a povolali si spojence
odtamtud.
272
Jaké pøátelství nebo pøíbuzenství tu bylo mezi nimi døíve? Byli naopak
vzájemnými nepøáteli a naprosto se od sebe liili svým zvyklostmi. A Manethós nám
tvrdí, e Jeruzalémtí ihned poskytli sluch slibùm, e se zmocní Egypta, jako by velmi
dobøe neznali zemi, odkud byli kdysi vyhnáni!
273
Snad by byli dali v sázku své postavení, kdyby tehdy bylo bývalo nejisté
nebo patné. Ale proè by byli mìli obyvatelé bohatého mìsta, kde sklízeli plody
mnohem úrodnìjí zemì, ne je Egypt, pomáhat a vystavovat se nebezpeèí kvùli
dávným nepøátelùm, navíc kvùli mrzákùm, které neoèekával ani nikdo z jejich pøíbuzných.
Nemohli pøece tuit, e král uprchne.
274
Manethós naopak tvrdí, e Amenófisùv syn vytáhl nejdøíve proti nim smìrem
k Pelúsiu s tøemi sty tisíci mui. To bylo obecnì známo lidem, kteøí tam tehdy pobývali.
Na základì èeho si tedy mìli pøedstavit, e král zmìní názor a uprchne?
275
Pak, pokraèuje Manethós, se ti lidé zmocnili Egypta a jeruzalémtí útoèníci
se tu dopustili mnoha krutých skutkù. Manethós je za to haní, jako by je sám u døíve
nebyl pøedstavil jako nepøátele a jako by bylo vhodné odsuzovat za takové jednání lidi
povolané odjinud, kdy tak pøed jejich pøíchodem jednali Egypané sami a pøísahali, e
tak budou jednat i v budoucnosti.
276
Po urèitém èase se pak prý Amenófis vrátil, zvítìzil v bitvì a pobíjel nepøátele,
které hnal a k Sýrii. Tak snadné je tedy dobytí Egypta, a u pøitáhne útoèník z kterékoli
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strany!
277
To znamená, e tehdejí vládci Egypta, kdy obdreli zprávu, e Amenófis
ije, neopevnili pøístupové cesty do Egypta, aèkoli k tomu byli vybaveni, a ani
nepøipravili vojsko. Amenófis je prý pobíjel a pronásledoval vyschlou poutí a k Sýrii,
aèkoli je zøejmé, e tudy snadno neprojde ani vojsko, které nebojuje.
XXX 278 Podle Manethóse tedy ná národ nepochází z Egypta a ani se s nikým
z tamìjího obyvatelstva nesmísil. Mnoho lidí postiených leprou a mnoho nemocných zahynulo v kamenolomech, v nich dlouho pobývali a trpìli. Dalí zahynuli
v následujících bojích a nejvíce jich padlo v poslední bitvì a pøi útìku.
XXXI 279 Zbývá nyní, abych vyvrátil jeho tvrzení o Mojíovi. Egypané povaují
tohoto mue za obdivuhodného a boského a snaí se pøivlastnit si ho neuvìøitelnou
pomluvou. Tvrdí e byl jedním z héliopoltáských knìí, vyhnaných kvùli lepøe.
280
Ale kroniky dokazují, e il o pìt set osmnáct let døíve a e vyvedl nae otce
z Egypta do zemì, kterou nyní obýváme.
281
Z jeho vlastních slov vyplývá, e nebyl postien ádnu podobnou nemocí.
Sám toti zakázal lidem postieným leprou pobyt ve mìstì i ve vesnicích a pøikázal
jim, aby se potulovali v samotì a s roztrhanými rouchy, a za èisté nepovauje ani ty,
kteøí by se jich dotkli nebo s nimi ili pod jednou støechou.
282
Dokonce i kdy se nemocní vyléèili a uzdravili, pøedepisoval jim oèistu:
koupele v pramenité vodì, ostøíhání vlasù dohola a pøed návratem do svatého mìsta jim
naøizuje vykonání rùzných obìtí.
283
Èlovìk, kterého by byla postihla taková pohroma, by byl naopak musel
projevovat o lidi stejnì neastné jako on lidumilnou péèi.
284
Mojí nevydal takový zákon jen pro lidi nemocné leprou, ale nepovoloval
nastoupení knìského úøadu ani lidem s nejmení tìlesnou vadou a zbavoval této
hodnosti i knìze, kterého by takové netìstí postihlo pozdìji.
285
Jak by tedy mohlo být pravdou, e by Mojí byl nerozumnì vydával
takové zákony nebo e by právì lidé vypovìzení pro tuto nemoc byli pøijali zákony
vydané k jejich hanbì a kodì proti nim samým?
286
Manethós zmìnil také velmi nepravdìpodobným zpùsobem Mojíovo
jméno. Øíká se, e se jmenoval Osarséf. Toto jméno neodpovídá zmìnì jména. Skuteèné
jméno znamená ten, který byl vytaen z vody, Egypané toti nazývají vodu móy.
287
Myslím, e je nyní dostateènì jasné, e pokud sleduje Manethós staré
letopisy, neodchyluje se pøíli od pravdy. Pokud vak sahá k anonymním bajkám,
pouívá je k nepravdìpodobným závìrùm nebo uvìøil zprávám, které byly íøeny
z nenávisti k nám.
XXXII 288 Po Manethósovi se chci zabývat Chairomónem. I on prohlauje, e píe
dìjiny Egypta, a cituje jméno tého krále jako Manethós, toti Amenófise a Ramsése.
289
Píe, e Amenófisovi se ve spánku zjevila Ísis a vyèítala mu, e za války byl
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její chrám zboøen. Tehdy prý Amenófisovi chrámový písaø Fritobautés øekl, e se
zbaví hrozného zjevení, oèistí-li Egypt od poskvrnìných lidí.
290
Král tedy dal shromádit dvì stì padesát tisíc tìlesnì pokozených lidí
a vypovìdìl je. Vedli je Mojí a Josef, oba prý byli rovnì chrámovými písaøi. Jejich
egyptská jména byla Tisithen pro Mojíe a Peteséf pro Josefa.
291
Ti odeli do Pelúsia a setkali se tam s tøemi sty osmdesáti tisíci lidmi, které
tam zanechal Amenófis, jen jim nechtìl povolit vstup do Egypta. Pøíchozí s nimi
uzavøeli pøátelskou smlouvu a pak spoleènì vytáhli proti Egyptu.
292
Amenófis neèekal na jejich pøíchod, zanechal v Egyptì tìhotnou enu a uprchl
do Ethiopie. Jeho ena se zatím skrývala v jakési jeskyni a porodila tam chlapce
Ramsése. Kdy Ramsés dospìl v mue, vyhnal idy, jich bylo asi dvì stì tisíc, do
Sýrie a povolal svého otce Amenófise z Ethiopie zpìt do Egypta.
XXXIII 293 Tolik Chairemón. Myslím, e z toho, co bylo øeèeno, vyplývá, e pravdu
neøíká ani jeden z nich. Kdyby se jejich výpovìdi zakládaly alespoò zèásti na pravdì,
nemohly by se navzájem tolik liit. Autoøi, kteøí nepíí pravdu, nepíí ve shodì s jinými,
ale upravují si vlastní výmysly.
294
Manethós tvrdí, e podnìtem k vypovìzení poskvrnìných byla králova
touha spatøit bohy, Chairemón si vymyslel vlastní pøíbìh - snové zjevení Ísidy.
295
Manethós øíká, e královi navrhl zpùsob oèisty vìtec Amenófis, Chairemón
mluví o Fritobautovi. Také poèet lidí je asi opravdu velmi blízký! Jeden uvádí osmdesát
tisíc lidí, druhý mluví o dvou stech padesáti tisicích.
296
A dále: Manethós nejdøíve vyhnal Neèisté do kamenolomù, pak jim pøidìlil
k obývání mìsto Avaris, poslal je do války proti ostatním Egypanùm a tehdy si prý
povolali pomoc z Jeruzaléma.
297
Podle Chairemóna Neèistí po vyhnání z Egypta nali u Pelúsia tøi sta osmdesát
tisíc lidí, které tam zanechal Amenófis, a vtrhli s nimi do Egypta, odkud Amenófis
uprchl do Ethiopie.
298
Vrchol je, e ani neuvedl, èí a odkud bylo toto mnohatisícové vojsko, zda to
byli Egypané èi nìjací pøíchozí z ciziny, a vùbec nevyloil pøíèinu, proè je král nechtìl
pustit do Egypta, on, který si dovedl v souvislosti s nemocnými leprou vymyslet
pøíbìh o Ísidinì zjevení.
299
K Mojíovi pøipojil Chairemón Josefa, který zemøel o ètyøi generace døíve
(to je témìø sto sedmdesát let), jako by byli bývali vyhnáni zároveò.
300
Podle Manethóse bojoval Ramsés, syn Amenófisùv, po boku otce jako mladík
a spolu s ním pak uprchl do Ethiopie, kdeto podle Chairemóna se narodil a po otcovì
smrti v jakési jeskyni a pak po vítìzství v bitvì vyhnal idy, jich bylo asi dvì stì tisíc,
do Sýrie.
301
Jak je to snadné! Chairemón neøekl ani, jakého pùvodu bylo onìch tøi sta
osmdesát tisíc lidí, ani, jak zahynulo onìch ètyøi sta tøicet tisíc, zda padli v bitvì nebo
zda se vzdali Ramsésovi.
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302
A co je nejpodivnìjí, nelze z jeho líèení poznat, koho nazývá idy nebo
komu dává toto pøízvisko, zda onìm dvì stì padesáti tisícùm postieným leprou nebo
tìm tøi sta osmdesáti tisícùm z Pelúsia.
303
Asi by byla u poetilé, kdybych chtìl dalími argumenty usvìdèovat autory,
kteøí se vyvracejí sami. Dát se usvìdèit od jiného není zdaleka tak prùkazné.
XXXIV 304 Uvedu jetì Lýsimacha, který si vybral stejné téma, psal toti podobnì
jako výe uvedení autoøi o lidech nemocných leprou a o mrzácích. Svými smylenkami
vak pøekonal jejich nevìrohodnost a je zøejmé, e své dílo psal s velkou nenávistí.
305
Píe, e idovský lid byl za egyptského krále Bokchorea postien leprou,
svrabem a jinými nemocemi a e se utekl do chrámù, kde ebral o potravu. Ponìvad
obrovský poèet lidí onemocnìl, nastala v Egyptì neúroda.
306
Egyptský král Bokchoris vyslal posly do svatynì Ammónovy, aby odtud
pøinesli pøedpovìï o neúrodì. Bùh králi pøikázal oèistit svatynì od lidi neèistých
a bezboných a vyhnat je z chrámù do poutì a utopit nemocné svrabem a leprou,
protoe slunce je rozhoøèeno tím e oni ijí. Potom nech král dá oèistit chrámy a zemì
bude zase plodit.
307
Bokchoris dostal tuto vìtbu, povolal k sobì knìze a oltáøní sluhy, naøídil
shromádit neèisté a odvést je v doprovodu vojska do poutì, nemocné leprou ovinout
olovìnými pláty a vrhnout je do moøe.
308
Kdy lidé nakaení leprou a svrabem byli utopeni, shromádili ostatní neèisté
a vyhnali je do poutì, aby tam zahynuli. Ti se seli a radili se, co mají dìlat. Kdy
nastala noc, zapálili oheò a pochodnì, rozestavìli stráe a celou dalí noc se postili
a prosili bohy o záchranu.
309
Druhého dne jim jakýsi Mojí poradil, aby odvánì spolu vytáhli, a narazí
na obydlená místa. Vybídl je, aby nikomu z lidí nevìøili, aby u nikomu nedávali dobré,
ale vdy jen velmi patné rady a aby cestou boøili chrámy a oltáøe, které se tam
vyskytnou.
310
Ostatní s ním souhlasili, jednali podle pøijatých rozhodnutí a táhli poutí. Po
dlouhých útrapách dorazili do obydlené zemì, nakládali tam s lidmi krutì, pustoili
a pálili chrámy, a pøili do zemì, zvanì nyní Judea, zaloili tam mìsto a usadili se
v nìm.
311
Mìsta byla podle jejich chování nazváno Hierosyla - Svatokráde. Pozdìji,
kdy u v nìm delí dobu sídlili, zmìnili jeho jméno, aby je lidé za nì nehanìli, a nazvali
je Hierosolyma a sebe samy Hierosolymskými.
XXXV 312 Lýsimachos tedy neumìl uvést ani jméno stejného krále, ale vymyslel si
nové jména, vynechal snové vidìní a egyptského proroka a uchýlil se k Ammónovi, aby
ten mu dal vìtbu o lidech nakaených leprou a svrabem.
313
Tvrdí, e mnoství idù se shromádilo v chrámech. Oznaèuje jako idy lidi
postiené leprou nebo jen nemocné vùbec? Øíká idovský národ.
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314
Který? Ten, který do zemì pøiel, nebo ten, který v zemi u il døíve? Proè
je nazývá idy, jestlie to byli Egypané? Byli-li to cizinci, proè neuvádí, odkud
pøili? Jak to, e jich zbylo takové mnoství, kdy král dal mnohé z nich utopit v maøí
a zbytek vyhnal do poutì?
315
Nebo proè nepíe, jak se jim podaøilo pøejít poutí, jak se zmocnili zemì,
kterou nyní obýváme a jak dokázali zaloit mìsta a postavit proslulý chrám?
316
Byla by bývalo tøeba uvést nejen jména zákonodárce, ale objasnit i jeho
pùvod, z jaké rodiny pocházel, proè se snail dát jim takové zákony o bozích a proè se
mìli bìhem svého pochodu dopoutìt násilí na lidech.
317
Buï byli lidé, vedení Mojíem, pùvodem Egypané, ale pak by nebyli tak
snadno zmìnili zvyklosti zdìdìné po otcích, nebo pøili do Egypta odjinud, ale pak by
byli zase zachovávali zákony, na nì byli odedávna zvyklí.
318
Kdyby si byli navzájem pøisahali, e nikdy nebudou mít v lásce ty, kteøí je
vyhnali ze zemì, mìlo by to jistì smysl. Jestlie se vak oni, kteøí potøebovali od vech
pomoc, protoe se jim vedlo tak patnì, jak Lýsimachos sám tvrdí, pustili do nevyhláené
války proti vem lidem, pak je to dokladem velké poetilosti, ne ovem jejich, ale toho,
kdo si to vymyslel. Lýsimachos se nadto jetì odváil tvrdit, e sami nazvali své mìsto
podle svatokrádeného jednání a a pozdìji zmìnili jeho jméno.
319 Je pøece jasné, e takové jméno by bylo potomky uvrhlo do hanby a vyvolávalo by
proti nim nenávist, jak by se zakladatelé mìsta byli mohli domnívat, e to jméno bude
jeho ozdobou! Ten dobrý èlovìk, omámený snahou nás uráet, ani nepochopil, e jako
Júdejci oznaèujeme svatokráde jiným slovem ne Øekové.
320
Ale naè jetì plýtvat slovy proti tak nestydatému lháøi? Ale protoe kniha je
u dost rozsáhlá, zaènu psát dalí, v ní se pokusím vyloit, co jetì zbývá øíci
k danému tématu.
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Kniha druhá
I1
V pøedchozí knize jsem, váený Epafrodite, dokázal podle pravdy starobylost
svého národa, svùj výklad jsem opøel o foinické, chaldejské a egyptské spisy, za svìdky
jsem si vzal i mnoho øeckých historikù a polemizoval jsem s Manethósem, Chairemónem
i nìkterými dalími autory.
2
Nyní vyvrátím i tvrzení zbylých autorù, kteøí psali proti nám. Zaèal jsem
vak váhat, zda stojí za námahu polemizovat se spisovatelem Apiónem.
3
Nìkteré jeho zprávy odpovídají tomu, co pøed ním øekli u jiní, dalí tvrzení
pøipojil velmi nevkusnì sám, vìtina jeho líèení vak obsahuje smìná tvrzení a mámli to øíci po pravdì, dosvìdèují jeho nevzdìlanost a vyvolávají dojem, e je sepsal
bezcharakterní èlovìk, který byl celý ivot demagogem.
4
Ale protoe vìtina lidí se dává z vlastní hlouposti nachytat spíe na takové
øeèi, ne aby je zaujalo váné dílo, tìí je uráky a jsou rozmrzelí, slyí-li chválu,
povaoval jsem za nutné analyzovat i jeho dílo, v nìm podal proti nám písemnou
alobu jako pøi soudním øízeni.
5
Kromì toho, jak vídám, má vìtina lidí velkou radost, kdy nìkdo, kdo zaèal
nejdøíve pomlouvat nìkoho jiného, je pak sám usvìdèen z vlastních patných vlastností.
6
Není snadné pøeèíst jeho dílo a pochopit, co vlastnì chce øíci. V tom velkém
zmatku a ve spoustì lí èást pøiblinì odpovídá zprávám o odchodu naich pøedkù
z Egypta, které jsme u døíve prozkoumali, a èást je obalobou idù, kteøí obývají
Alexandrii.
7
Na tøetím místì pak do toho míchá odsuzování rituálu naeho chrámu a naich
ostatních zákonù.
II 8-9
Myslím, e jsem nejen dostateènì, ale spíe nad míru ukázal, e Egypané
nebyli pøedky naeho národa a e tito nebyli z Egypta vyhnáni pro nakalivé tìlesné
nemoci ani pro jiná tìlesná pokození. Pøipomenu nyní struènì, co k tomu pøidává
Apión.
10
V tøetí knize Dìjin Egypta øíká: Mojí pocházel z Héliapale, jak jsem slyel
od starích Egypanù, a podle zvyku svých pøedkù zavedl ve vyhrazených místech,
která mìla mìsto k dispozici, modlitebny pod irým nebem. Vechny tyto modlitebny
orientoval k východu, tam toti leí mìsto Héliopalis.
11
Místo obeliskù tam dal postavit sloupy a pod nimi byla vytesána loï. Stín
sochy, který padal na loï, obepisoval okruh, odpovídající sluneèní dráze.
12
Tak zní podivný výrok spisovatele. Tato le nepotøebuje dalích slov,
usvìdèují ji fakta. Ani sám Mojí, i kdy postavil Bohu první stánek, v nìm neumístil
ádnou takovou skulpturu, ani nic takového nepøikázal potomkùm. alomoun, který
potom dal postavit chrám v Jeruzalémì, se rovnì zdrel takových zvlátností, jaké si
vymyslel Apión.
30

13
Apión øíká, e od starích lidí slyel, e Mojí pocházel z Héliopole. Zøejmì
sám jako mladí uvìøil lidem, kteøí snad díky svému vìku Mojíe znali a byli jeho
vrstevníky!
14
Aèkoli sám je spisovatel, nedovede o básníku Homérovi s jistotou øiti, v kterém
mìstì se narodil, a dokonce to neví ani o Pýthagorovi, který il sotva vèera nebo
pøedevèírem. A pokud se týèe Mojíe, který il o tolik let døíve ne oni, nastavuje tak
lehkovìrnì sluch starím, e je jasné, e le.
15
V urèení doby, v ní padle nìha Mojí vyvedl lidi nakaené leprou, slepce
a mrzáky z Egypta, myslím, e se tento pøesný gramatik shoduje se svými pøedchùdci.
16
Manethós øíká, e idé byli vyhnáni z Egypta za vlády Tethmósise, tøi sta
devadesát tøi rokù pøed Danaovým útìkem z Argu. Lýsimachos klade tuto událost do
doby vlády Bakcharisovy, to je do doby pøed tisíci sedmi sty lety, Molón a nìkteøí jiní
podle toho, jak je napadlo.
17
Apián, nejspolehlivìjí ze vech, urèil dobu exodu pøesnì do sedmé olympiády,
a to do jejího prvního roku, kdy podle nìho Foínièané zaloili Kartágo. Tuto zmínku
o Kartágu pøipojil sám v domnìní, e tím nejzøetelnìji doloí pravdivost svého tvrzení.
Neuvìdomil si, e tím poskytuje svìdectví proti sobì.
18
Máme-li vìøit tomu, co píí o této kolonii foinické kroniky, pak il král
Chíram sto padesát pìt let pøed zataením Kartága.
19
Výe jsem doloil podle foinických kronik, e Chíram byl pøítelem alamouna,
který dal postavit chrám v Jeruzalémì, a e i Chíram k stavbì chrámu mnoha pøispìl.
alamoun postavil chrám est set dvanáct let po odchodu idù z Egypta.
20
Poèet vyhnancù odhadl ve stejné výi jako Lýsimachos tvrzením, e jich
byla sto deset tisíc. Dále uvádí prapodivnou a jistì pravdìpodobnou pøíèinu názvu
sabbat.
21
Píe: Po estidenním pochodu jim naskoèily vøedy na slabinách, proto
sedmý den odpoèívali. Kdy v poøádku doli do zemì zvané nyní Judea, nazvali tento
den sabbat podle egyptského jazyka. Egypané toti toto postiení slabin nazývají
sabbó.
22
Jak si netropit posmìch z tak hloupých øeèí nebo se naopak nerozzlobit nad
nestydatostí, s ní si dovoluje psát takové vìci. Zøejmì vech sto deset tisíc lidí dostalo
tyto vøedy!
23
Jestli byli slepí, kulhaví a postieni vemonými nemocemi, jak tvrdí Apión,
pak nemohli vydret ani jednodenní pochod. Byli-li schopní projít dlouhou poutí
a porazit pøitom i nepøátele, kteøí se jim postavili do cesty, pak sotva mohli vichni být
postieni vøedy.
24
Taková nemoc nemusí pochodující nutnì postihnout. Statisíce vojenských
oddílù po mnoho dní pochoduje vdy na pøimìøenou vzdálenost a nedostávají ihned
tuto nemoc. Takový pøedpoklad je zcela nesmyslný.
31

25
Skvìlý Apión nejdøíve øekl, e po esti dnech pøili do Judeje, a pak zase
prohlásí, e Mojí vystoupil na horu mezi Arábií a Egyptem zvanou Sínaj, e se tam
skrýval ètyøicet dnù, pak sestoupil a dal idùm jejich zákony. Jak je moné, e zùstali
ètyøicet dnù na pustém místì bez vody a pøitom celou vzdálenost mezi obìma zemìmi
pøeli za est dnù?
26
Jeho etymologie názvu sabbat pøedpokládá bud velkou drzost, nebo hroznou
nevzdìlanost. Slova sabbó a sabbaton mají k sobì velmi daleko.
27
Sabbaton v øeèi idù znamená odpoèinek od ví práce a sabbó, jak øíká
Apión, oznaèuje u Egypanù nemoc slabin.
III 28
Takové nové vìci vybájil Egypan Apión o Mojíovi a o vyhnání idù
z Egypta a pøidal je k smylenkám ostatních historikù. Máme se divit, e le o naich
pøedcích svým tvrzením o jejich egyptském pùvodu?
29
Opaènou le pøece prohlásil sám o sobì. Aèkoli se narodil v egyptské Oáze,
dalo by se øíci jako nejegypttìjí z Egypanù, zapøel svou pravou vlast a rod a vydával
se za Alexandrijce. Tím pøiznal, e svùj pùvod povauje za patný.
30
Právem tedy nazývá Egypany ty, které nenávidí a které chce hanobit. Kdyby
nepovaoval Egypany za velmi patné, nebyl by se pøestal hlásit k svému pùvodu,
protoe lidé, kteøí jsou na svou vlast pyní, se vychloubají tím, e nesou její jméno,
a obviòují ty, kteøí si toto jméno samovolnì pøivlastòují.
31
Egypané se k nám chovají dvojím zpùsobem: buï si pøisvojují pøíbuznost
s námi, aby získali vìtí slávu, anebo nás násilnì pøipojují k sobì, abychom s nimi
sdíleli jejich patnou povìst.
32
Zdá se, e znamenitý Apión svými urákami vùèi nám splácí Alexandrijským
jakousi odmìnu za obèanství, které mu pøiznali. A protoe zná jejich nepøátelství vùèi
idùm, kteøí obývají Alexandrii spolu s nimi, nabídl jim, e nás bude hanobit a spolu
s námi i vechny ostatní idy, a pøitom si vymýlí li o obou tìchto skupinách.
IV 33
Z jakých tìkých nièemných zloèinù tedy obvinil alexandrijské idy? - Pøili
ze Sýrie a usadili se u moøe v místì, kde není pøístav, ale poblí jen moøe vyvrhuje své
trosky.
34
Zaslouí-li si toto místo hanu, copak se pak hana nevztahuje také, nemohu
øíci k jeho vlasti, ale k jeho takzvané vlasti, to je k Alexandrii? Pobøeí pøece je její èástí
a podle názoru vech patøí, pokud se týèe bydlení, k nejkrásnìjím èástem mìsta.
35
Nevím, co by øíkal Apión, kdyby se idé byli usadili v sousedství høbitova
a ne v sousedství královského paláce.
36
Jestli idé obsadili toto místo mocí a pozdìji je odtud nikdo nevyhnal,
dosvìdèovalo by to jejich stateènost. Ale k obývání jim je pøidìlil sám Alexandr a tìili
se stejné úctì jako Makedonci. A dosud nese tento kámen pøízvisko Makedoòané.
37
Jestlie Apión èetl listy krále Alexandra a Ptolemaia, syna Lagova, jestli se
mu dostaly do rukou výnosy jejich nástupcù v Egyptì a vidìl-li stélu stojící v Alexandrii, na ní je nápis, obsahující práva udìlená velkým Caesarem idùm v Alexandrii,
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a jestlie se i pak odváil psát pravý opak tìchto textù, aèkoli je znal, pak je jistì velmi
patný èlovìk. A pokud je neznal, je to nevzdìlanec.
38
Stejnì je známkou nevzdìlanosti, diví-li se nìkdo tomu, e jako idé se
zároveò nazývají Alexandrijskými. Vichni, kdo byli povoláni do nìjaké kolonie, i kdyby
se sebevíce liili pùvodem, se vdy nazývají podle zakladatelù takové kolonie.
39
Naè jetì mluvit o ostatních národech? Vdy i pøísluníci naeho národa se
nazývají Antiochijci, obèanství jim toti udìlil zakladatel Antiochie Seleukos. Stejnì
idé v Efesu i v ostatní Jónii se jmenují stejnì jako domorodí obyvatelé, protoe jim
toto právo udìlili nástupci Alexandra Velikého.
40
Lidumilnost Øímanù dala témìø vem právo sdílet jejich jméno, a to nejen
jednotlivcùm, ale celým velkým národùm. Nìkdejí Iberové, Etruskové i Sabinové se
nyní nazývají Øímany.
41
Jestli Apión neuznává tento zpùsob obèanství, a se sám pøestane nazývat
Alexandrijcem. Narodil se pøece, jak u jsem uvedl, v nejzazím koutu Egypta. Jak by
se tedy mohl stát Alexandrijcem, kdy by byla zruena monost získat obèanství
darem, jak to Apión vyaduje v naem pøípadì? Øímané, kteøí nyní vládnou svìtu,
právì Egypanùm brání v získání obèanského práva v jakékoli obci.
42
Ale Apión je tak ulechtilý, e si sám pøiznal výhodu, na ni nemá nárok,
a snaí se pomluvit ty, kteøí tuto výhodu získali právem. Alexandr se nesnail ve
mìstì, je zaloil, shromádit nìkteré pøísluníky naeho národa pro nedostatek osídlencù,
ale dal naim tento dar, kdy provìøil nejdøíve dobré vlastnosti a vìrnost vech národností.
43
Mìl toti ná národ v úctì, jak to o nás øíká i Hekataios, take za dobrý vztah
a za vìrnost, kterou mu idé prokázali, k nim pøipojil Samaøsko a osvobodil je od daní.
44
Podobnì jako Alexandr smýlel o alexandrijských idech i Ptolemaios, syn
Lagùv. Svìøil do jejich ochrany egyptské pevnosti, protoe pøedpokládal, e je budou
støeit vìrnì a stateènì. A protoe chtìl mít pevnì v rukou vládu nad Kyrénou i nad
ostatními libyjskými mìsty, usídlil i zde skupiny idovského obyvatelstva.
45
Jeho nástupce Ptolemaios, zvaný Filadelfos, vydal nejen vechny zajatce
naí národnosti, pokud se u nìho nalézali, ale poskytoval nám i penìní dary, a co je
nejdùleitìjí, zatouil po tom, aby poznal nae zákony a aby si pøeèetl nae svaté
knihy.
46
Poslal proto poselství s ádostí, aby k nìmu byli vysláni pøekladatelé tohoto
zákona. Redakci písemné podoby pøekladu nesvìøil nahodilým lidem, ale Démétriovi
Falérskému, Andreovi a Aristaiovi, který vzdìláním vynikal nad své vrstevníky.
47
Dohled nad splnìním tohoto úkolu svìøil svým tìlesným strácùm. Jistì by
si nebyl pøál seznámit se s naimi zákony a s naí tradièní filosofií, kdyby byl pohrdal
mui, kteøí se k tìmto zásadám hlásili, a kdyby je nebyl obdivoval.
V 48
Apiónovi ulo, e témìø vichni králové jeho pøedkù, jak po sobì následovali,
se k nám chovali velmi laskavì. Kdy se tøetí Ptolemaiovec, zvaný Euergetés, zmocnil
celé Sýrie, nevykonal dìkovnou obì egyptským bohùm, ale po pøíchodu do Jeruzaléma
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vykonal mnohé obìti Bohu podle naich zvyklostí a vìnoval mu obìtní dary, odpovídající
velikosti jeho vítìzství.
49
Ptolemaios Filométór a jeho ena Kleopatra svìøili svou øíi zcela do rukou
idù. Vrchními veliteli vojska byli tehdy Ónias a Dositheos, z jejich jmen si Apión
tropí erty, aèkoli by mìl jejich èiny spíe obdivovat ne tupit, mìl by jim být vdìèen
za záchranu Alexandrie, za jejího obèana se vydává.
50
Kdy se Alexandrijtí vzbouøili proti královnì Kleopatøe a kdy jim hrozila
úplná zkáza, byli to právì tito mui, kteøí dosáhli dohody obou stran a odvrátili zlo
obèanské války. - Ale potom, tvrdí Apión - Ónias pøivedl proti mìstu velké vojsko,
aèkoli tam byl pøítomen øímský vyslanec Thermos.
51
Na to mohu øíci, e jednal správnì a skuteènì právem. Ptolemaios, zvaný
Fyskón, po smrti svého bratra Ptolemaia Filométóra vytáhl z Kyrény se zámìrem
svrhnout z trùnu Kleopatru a královy syny a sám se chtìl zmocnit vlády.
52
Proto Ónias zahájil proti nìmu válku v zájmu Kleopatry a v tísni nezradil
vìrnost, jí se zavázal svým králùm.
53
Spravedlnost jeho jednání zjevnì dosvìdèil i Bùh. Ptolemaios Fyskón se
tehdy neodváil postavit se proti vojsku Óniovu, ale dal zajmout vechny idy, sídlící
ve mìstì, i s jejich dìtmi a manelkami, dal je nahé spoutat a pøedhodit slonùm, které
pøedtím opil, aby zahynuli pod jejich nohama. Ale události se vyvinuly zcela proti jeho
oèekávání.
54
Sloni si nevimli idù, kteøí leeli pøed nimi, ale napadli Fyskónovy pøátele
a mnoho jich ulapali. Pozdìji mìl Ptolemaios jetì hrozné vidìní, které mu zakázalo
ubliovat idùm.
55
Kdy ho jeho nejmilejí konkubína, kterou nìkteøí nazývají Ithaka, jiní Irena,
prosila, aby se nedopoutìl takové bezbonosti, vyhovìl jí a konal pokání za èiny,
jich se dopustil nebo k nim se chystal. Proto idé, sídlící v Alexandrii, právem slaví,
jak je známo, tento den, protoe si zjevnì zaslouili Boí záchranu.
56
Apión, který haní vechny, tedy radìji obviòoval idy za válku proti
Fyskónovi, aèkoli je spíe mìl pochválit. Zmiòuje se rovnì o poslední alexandrijské
královnì Kleopatøe, aby nám projevil svou nepøízeò, protoe ona nám nebyla naklonìna.
Spíe se mìl snait obrátit svou kritiku proti ní.
57
Ona se dopoutìla vech køivd a zloèinù vùèi svým pøíbuzným i vùèi svým
manelùm a milencùm a vùbec vùèi vem Øímanùm i vùèi císaøùm, kteøí byli jejími
dobrodinci. Dokonce v chrámu zabila svou sestru Arsinoé, která se vùèi ní nièím
neprovinila, úkladnì dala zavradit ji i jejího bratra a vyplenila chrámy otcovských
bohù i hroby pøedkù.
58
Aèkoli pøevzala vládu od prvního Caesara, vzbouøila se proti jeho synu
a následníkovi. Antonia svedla milostnými rozkoemi, uèinila z nìho nepøítele vlasti
a zrádce pøátelovi, jedny zbavila královské hodnosti, druhé dohnala k zloèinùm.
59
Ale naè jetì dále mluvit? Vdy v námoøní bitvì opustila i Antonia, otce
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spoleèných dìtí, a co ho nedonutila, aby zradil vlastní vojsko a principát a pøidal se na
její stranu?
60
Nakonec, kdy Caesar dobyl Alexandrie, byla dohnána a k tomu, e hledala
záchranu v sebevradì, protoe se chovala krutì a nevìrnì ke vem. Tvrdí, e se
nemáme vychloubat tím, e, jak øíká Apión, idé v dobì hladomoru nedostávají pøídìl
obilí.
61
Ale Kleopatra se doèkala zasloueného trestu a pro nás je útìchou Caesar,
který dosvìdèuje nai vìrnost v boji proti Egypanùm, dosvìdèují to i rozhodnutí
senátu a listy Caesara Augusta, které potvrzují nae zásluhy.
62
Do takových listù mìl Apión nahlédnout a prozkoumat vechny druhy
dokladù z doby Alexandrovy a z doby vech Ptolemaiovcù, podívat se i na rozhodnutí
senátu a nejvýznamnìjích øímských císaøù.
63
Jestlie Germanicus nemohl dát pøídìl obilí vem obyvatelùm Alexandrie,
pak je to dùkaz neúrody a nedostatku obilí a nelze to pouít jako obvinìní proti idùm.
Rozumné názory na idy sídlící v Alexandrii, které sdíleli vichni císaøi, jsou obecnì
známé.
64
Nebo správa obilných zásob nebyla odòata jen idùm, ale i ostatním
Alexandrijským. idé si vak zachovali nejvìtí dùvìru, kterou jim kdy králové udìlili,
to je ostrahu øeky a dozor nad vemi posádkami. V tìchto vìcech jim císaøi zachovali
plnou dùvìru.
VI 65
Apión pokraèuje: Proè tedy, jsou-li obèany, neuctívají tyté bohy jako
Alexandrijtí? Já mu odpovídám: Proè, kdy vy jste Egypany, válèíte navzájem krutì
a nesmlouvavì kvùli náboenským otázkám?
66
Copak vás vechny nenazýváme Egypany a nepøestáváme vás obecnì
nazývat lidmi, ponìvad lidský rod je u vech jeden a tý, aèkoli uctíváte a velmi
peèlivì chováte zvíøata nepøátelská lidem?
67
Jsou-li mezi vámi Egypany takové názorové rozdíly, proè se diví, e lidé,
kteøí pøili do Alexandrie odjinud, se v tìchto vìcech nadále øídí svými pùvodními
zákony?
68
Apión nám vyèítá, e se stáváme pøíèinou rozbrojù. Dejme tomu, e z toho
po pravdì obviòuje idy usazené v Alexandrii, ale proè nám pak vem, a ijeme
kdekoli, vyèítá nai známou soudrnost?
69
Ostatnì kadý mùe zjistit, e pùvodci rozbrojù byli obèané Alexandrie
podobní Apiónovi. Dokud dreli toto mìsto Øekové a Makedoòané, nezdvíhali ádné
bouøe proti nám, ale snáeli nae dávné tradièní zvyky. Kdy poèet Egypanù mezi
nimi pro dobové zmatky vzrostl, docházelo stále èastìji k neklidu. Ale ná národ si
zachoval svou èistotu.
70
Právì oni byli poèátkem vech násilnosti, protoe jejich národ nemá ani
pevnost Makedoòanù, ani se nevyznaèuje øeckou moudrostí, ale vichni mají patné
egyptské mravy a projevují nám své dávné nepøátelství.
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71
Dolo právì k opaku toho, co pøedhazují nám: aèkoli vìtina z nich má
obèanské právo tohoto mìsta neprávem, nazývají cizinci ty, o nich je známo, e jim
toto právo udìlili panovníci!
72
Je zøejmé, e Egypanùm nedal obèanská práva nikdo z králù ani ádný
z císaøù, ale nás sem uvedl Alexandr, králové tato práva rozíøili a Øímané nás uznali za
hodny uchovat si toto právo navdy.
73
Apión se rovnì pokusil oèernit nás za to, e nestavíme sochy k poctì
císaøù, jako kdyby tito to nevìdìli nebo jako by potøebovali, aby je Apión bránil. Spíe
mìl obdivovat velkodunost a skromnost Øímanù za to, e nenutí své poddané poruovat
otcovské zákony, ale pøijímají od nich jen takové pocty, které jim tito mohou za dodrení
zákonných pøedpisù prokazovat.
74
Øekové i jiné národy povaují za vhodné stavìt sochy. S nadením si dávají
malovat portréty svých otcù, manelek i dìtí. Nìkteøí sbírají obrazy lidí, s nimi nemají
nic spoleèného, jiní si dokonce objednávají i portréty oblíbených otrokù. Co je tedy na
tom divného, prokazují-li tuto poctu i císaøùm a pánùm?
75
Ná zákonodárce to naopak zakázal, ne snad z toho dùvodu, e by jako
vìtec chtìl u pøedem zakazovat úctu k øímské moci, ale proto, e takovou èinnosti
pohrdal jako nìèím, co není uiteèné ani Bohu ani lidem, a proto zakázal zhotovovat
neivé obrazy vech ivých bytostí a tím spíe obraz Boha, jak ukáeme níe.
76
Nezakázal vak prokazovat po Bohu jiné pocty dobrým muùm a takové
pocty my ve velké míøe prokazujeme císaøùm i øímskému národu.
77
Konáme za nì ustavièné obìti a takové slavnostní obøady nejen dennì na
náklady vech idù poøádáme, ale pouze císaøùm prokazujeme zvlátì velikou èest,
kterou neprokazujeme nikomu z ostatních lidí, toti obìti, vykonávané za nì, hradíme
z veøejných prostøedkù.
78
Toto nech postaèí jako obecná odpovìï na to, co Apión øekl o Alexandrii.
VII 79 Divím se také autorùm, kteøí mu poskytli takové podnìty, mám na mysli
Poseidóna a Apollónia Molóna, kteøí nás obviòují z toho, e neuctíváme stejné bohy
jako ostatní. Oba stejným dílem lou. Vymýlejí si nesmyslné uráky o naem chrámu
a neuvìdomují si, e se dopoutìjí bezboného jednání. Pro svobodného obèana je
jakákoli le hanbou a tím spíe le o chrámu, který je známý vem lidem a mocný pro
svou posvátnost.
80
Apión se toti odváil prohlásit, e idé umístili v této svatyni oslí hlavu,
kterou uctívají a povaují za hodnou takového kultu. Tvrdí, e to vylo najevo, kdy
Antiochos Epifanés vyloupil chrám, tehdy tam prý byla nalezena zlatá oslí hlava
v hodnotì velké èástky penìz.
81
K tomu pøedevím prohlauji: jako Egypan by nám to Apión nemìl vytýkat,
i kdyby u nás nìco takového existovalo. Vdy osel není horí ne koèka nebo kozel èi
jiná zvíøata, která jsou egyptskými bostvy.
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82
Jak to, e nepochopil, e fakta ho usvìdèují z neuvìøitelné li? My se øídíme
stále stejnými zákony a budeme je dodrovat navìky. Aèkoli nae mìsto, podobnì jako
i jiná mìsta, postihly rùzné pohromy a Antiochos Zboný, Pompeius Veliký, Licinius
Crassus a naposled Titus Caesar obsadili chrám jako vítìzové, nenali tam nic takového,
ale setkali se jen s nejèistí zboností, která neskrývá nic, o èem bychom nemohli
s cizinci mluvit.
83-84
Mnozí dùvìryhodní historici, napø. Polybios z Megalopole, Strabón
z Kappadokie, Nikolaos z Damaku, Tímagenés a kronikáøi Kastór a Apollodóros
dosvìdèují, e Antiochos vyloupil chrám neprávem, e to uèinil pro nedostatek penìz,
aèkoli nebyl naím nepøítelem, a e nás napadl, aèkoli jsme byli jeho spojenci a pøáteli,
e tam vak nenael nic, co by si zaslouilo posmìch. Ti vichni píí, e Antiochos
poruil smlouvy pro nedostatek penìz a e proto vyplenil idovský chrám plný zlata
a støíbra.
85
K tomu mìl Apión pøihlédnout, kdyby ovem sám nemìl spíe srdce osla
a nestoudnost psa, kterého oni uctívají. Jiný dùvod jeho lí si nedovedu pøedstavit.
86
My neprokazujeme oslùm ádné pocty, ani jim nepøièítáme ádnou moc, jak
to èiní Egypané s krokodýly a hady a jak to èiní, kdy povaují lidi, pokousané tìmito
zvíøaty nebo pohlcené krokodýly, za astné a hodné boství.
87
I my máme samozøejmì osly, kteøí jako u jiných rozumných lidí nosí bøemena,
je na nì naloíme, a kteøí dostávají mnoho ran, kdy se pøiblíí k mlatu a chtìjí tam rát
nebo kdy neujdou uloenou vzdálenost, protoe u nás osli slouí jen k pracím a k nutným
úkolùm v zemìdìlství.
88
Buï byl Apión pøi vymýlení lí hloupìjí ne ostatní, nebo sice vycházel
z faktù, ale nedovedl z nich dojít k správným závìrùm, proto ádná jeho uráka proti
nám neobstojí.
VIII 89 Jinou bajku plnou uráek vùèi nám pøevzal od Øekù. Staèí øíci, e lidé, kteøí
mají odvahu mluvit o zbonosti, by mìli vìdìt, e je ménì bezboné naruit vstup do
chrámu ne básnit o zloèinech knìí.
90
Uvedení autoøi se spíe snaili hájit svatokrádeného krále, ne psát správné
a pravdivé vìci o nás a o naem chrámu. Oni chtìli hájit Antiocha a zakrýt jeho
vìrolomnost a svatokráde, jí se dopustil na naem národu kvùli nedostatku penìz,
a vymysleli si proti nám pomluvu, o které nyní promluvím.
91
Apión se stal hlásnou troubou jiných. Vyprávìl, e Antiochos nael v chrámu
lùko, na nìm prý leel èlovìk a pøed lùkem stál stùl plný pokrmù z moøských
a suchozemských ivoèichù i z ptákù, císaø z toho uasl.
92
Mu, leící na lùku, se pøed vstupujícím králem hluboce uklonil, jako by od
jeho pøíchodu oèekával záchranu, padl na kolena, natáhl ke králi pravici a ádal, aby ho
král osvobodil. Král ho pobídl, aby k nìmu mìl dùvìru a øekl, kdo je, proè tu pobývá
a proè jsou tam ty pokrmy. Tehdy prý mu mu v slzách a alostným hlasem vyprávìl
o svém netìstí.
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93
Øekl - pokraèuje Apión -, e je Øek a e, kdy cestoval provincií za ivobytím,
byl náhle zajat lidmi cizího pùvodu, kteøí ho odvedli a zavøeli do chrámu. Nikdo ho
nesmìl spatøit, ale vykrmovali ho nejrùznìjími pokrmy.
94
Nejdøíve mu toto neèekané dobrodiní pùsobilo radost, pak v nìm vyvolalo
podezøení a nakonec strach. Pozdìji slyel od sluhù, kteøí k nìmu docházeli a jich se
vyptával, o hrozném zákonu idù, podle kterého ho vykrmovali. Tak v urèené dobì
postupují kadý rok.
95
Tehdy zajmou nìjakého Øeka, který jejich zemi cestuje, pak ho po celý rok
vykrmují, nakonec ho odvedou do nìjakého lesa a zabijí ho. Pak obìtují jeho tìlo podle
svých rituálù, snìdí kousek z jeho vnitøností a pøi obìti pøísahají, e zùstanou nepøáteli
Øekù. Zbylé ostatky toho èlovìka pak odhodí do nìjaké jámy.
96
Pak, jak vypráví Apión, ten èlovìk prohlásil, e u mu zbývá jen nìkolik
málo dnù ivota, a poprosil ho, aby ho vysvobodil z hrozícího netìstí z úcty pøed
øeckými bohy a aby tak zabránil úkladùm idù proti lidem jeho vlastní krve.
97
Tento vybájený pøíbìh je nejen plný dramatických událostí, ale pøekypuje
i krutou nestoudností, pøitom vak v ádném pøípadì nezprouje Antiocha obvinìní
ze svatokrádee, jak se domnívali ti, kteøí ten pøíbìh sepsali, aby mu poslouili.
98
Antiochos nepøiel k chrámu v pøedtue zloèinu, ale, jak ostatnì oni sami
øíkají, neèekanì na tu událost narazil. Køivdy a bezboného jednání se tedy dopustil
o své vùli a bezpochyby se zachoval jako neznaboh, a u je výe uvedená le jakkoli
pøehnaná, co mohu velmi snadno doloit fakty.
99
Je veobecnì známo, e zákony, liící se od naich zákonù, nemají jen Øekové,
ale pøedevím Egypané a mnohé jiné národy. Kdo z nich nemusel nìkdy cestovat naí
zemí? Proè bychom tedy mìli obnovovat pøísahou spiknutí jen proti Øekùm a dopoutìt
se krveprolití jen na nich?
100
Jak by bylo moné, aby se vichni idé shromádili k takové obìti a jakby
vnitønosti jediné obìti mohly staèit k tomu, aby je okusilo tolik tisíc lidí, jak alespoò
tvrdí Apión? A proè Apión neuvedl jméno èlovìka, kterého tam Antiochos nael, a u
to byl kdokoli?
101
A proè ho král nepøivedl v slavnostním prùvodu zpìt do vlasti, kdy tím
mohl prokázat svou zbonost i svou velikou lásku k Øekùm a získat tím zároveò
velkou podporu vech lidí proti idovské nenávisti?
102
Ale dost u o tom. Nerozumné lidi nestaèí pøesvìdèovat slovy, ale fakty.
Vichni lidé, kteøí vidìli ráz stavby naeho chrámu, znají neporuitelnost zábran, které
chrání jeho èistotu.
103
Kolem obvodu chrámu byla ètyøi sloupoøadí a podle zákona støeila kadé
sloupoøadí zvlátní strá. Do vnìjího sloupoøadí smìli vstupovat i cizinci, zakázáno
to bylo pouze enám v dobì, kdy mìly mìsíèky.
104
Do drahého sloupoøadí smìli vstupovat vichni idé se svými manelkami,
pokud byly oèitìny od jakékoli poskvrny. Do tøetího sloupoøadí mohli vejít idovtí
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mui, kteøí byli bez poskvrny a oèitìni, do ètvrtého sloupoøadí vstupovali knìí
v knìském rouchu a do vnitøního svatostánku smìli vstoupit jen veleknìí ve svém
rouchu.
105
Ve, co se týká bohosluby, je natolik pøedem urèeno, e je zde i ustanovení,
v které hodiny smìjí knìí do chrámu vstupovat. Knìí pøicházeli konat tradièní obìti
ráno po otevøení chrámu a pak opìt a v poledne, a pak byl chrám uzavøen.
106
Do chrámu nesmìla být pøinesena ádná nádoba, stál v nìm pouze oltáø, stùl,
kadidelnice a svícen, jak je to popsáno v naem zákonì.
107
Dále u se tam nedìje nic, ádné mystérium, o nìm by se nesmìlo mluvit,
nepoøádá se tam ani ádná hostina. To, co jsem nyní øekl, mùe dosvìdèit celý národ
a lze to potvrdit fakty.
108
I kdy tu jsou ètyøi knìské rody a kadý z tìchto rodù se skládá z více ne
z pìti tisíc lidí, slouí bohoslubu vdy jen èást knìí v urèité dny, po nich nastupují
zase jiní a pøicházejí, aby vykonali obì. V poledne se shromádí v chrámu, pøevezmou
od svých pøedchùdcù chrámové klíèe a pøesný soupis poètu vech nádob, pøi èem se
do chrámu nesmí pøinést ádné nádobí, slouící k jídlu nebo k pití.
109
Takové vìci je rovnì zakázáno klást na oltáø, pokud ovem neslouí
k pøípravì obìti. Co jiného mùeme øíci o Apiónovi, ne e poutìl do veøejnosti
neuvìøitelné øeèi, ani cokoli z toho prostudoval. To je hanba, copak jako gramatik
neslíbil, e pøedloí pravdivé poznatky o historii?
110
Aèkoli znal zboný ritus, dodrovaný v naem chrámu, pøeel to mlèky, ale
vybájil si pøíbìh o øeckém zajatci, o jeho podivném vykrmování, o skvìlém bohatství
pokrmù a o sluzích, kteøí vstupovali do míst, kam nesmí vstoupit ani nejvzneenìjí
id, pokud není knìzem.
111
To je opravdu nejhorí bezbonost a úmyslná le, která má oklamat lidi, kteøí
neusilovali o to, aby poznali pravdu. Snail se pokodit nás opisováním takových
nevypovìditelných hrùzných událostí, jaké jsem nyní vylíèil.
XI 112 Po tomto vybájeném pøíbìhu sáhl k Mnaseovi a tropil si posmìch z naí
velké povìrèivosti. Mnaseas prý vyprávìl, e za èasù války idù s Idúmejci jakýsi
obèan idumejského mìsta, které se nazývá Dóra, jen byl doma pøívrencem Apollónova
kultu, pøiel k idùm (jmenoval se prý Zabidos) a slíbil jim, e jim vydá Apollóna, boha
Dórských, který vak vstoupí do naeho chrámu jen, pokud tam nebude nikdo poblí
pøítomen.
113
Vichni idé prý tomu uvìøili. Zabidos si tedy zhotovil jakousi døevìnou
konstrukci, navlékl ji na sebe, pøipevnil k ní tøi øady svítilen a procházel se pak tak, aby
vzdálení diváci mìli dojem, e po zemi kráèejí hvìzdy.
114
idé prý byli ohromeni tou podivnou podívanou a zùstali strnule stát opodál.
Zabidos prý pak za velkého ticha vstoupil do chrámu, vzal zlatou oslí hlavu, tak to
Mnaseas psal, aby vypadal vtipnì, a spìnì se vrátil do Dóry.
115
Nemohli my bychom na to øíci, e Apión nakládá na osla, to je na sebe sama,
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pøíli velké bøemeno, a e se hroutí pod tíhou nesmyslù a lí? Píe o neexistujících
místech a stìhuje mìsta, ani si to uvìdomuje.
116
Idúmea hranièí s naí zemí, leí u Gazy, ale není tam ádné mìsto Dóra. Ve
Foinikii, poblí pohoøí Karmel, je mìsto zvané Dóra, ale to nemá nic spoleèného
s Apiónovými vásty, je toti od Idúmeje vzdáleno ètyøi dny pochodu.
117
Proè nám pak vyèítá, e nemáme spoleèné bohy s ostatními, jestlie nai
otcové se tak snadno dali pøesvìdèit o tom, e k nim pøijde Apollón, a jestlie ho
dokonce vidìli, jak se spolu s hvìzdami prochází po zemi?
118
To snad lidé, kteøí o svých svátcích rozsvìcují tolik krásných lamp, døíve
nevidìli ádnou svítilnu! A z tolika desítek tisícù lidí asi Zabidu nikdo nepotkal, kdy
procházel naí zemí, a on asi nael nehlídané hradby, aèkoli byla válka - u radìji
pomlèím o vem ostatním!
119
Brány chrámu byly vysoké edesát loket a iroké dvacet loket, byly celé ze
zlata a témìø celé tepané. Kadý den je zavíralo více ne dvì stì muù a bylo zakázáno
nechat je otevøené.
120
Onen svìtlono je tedy asi sám otevøel a pak klidnì odeel s oslí hlavou. Tái
se, zda se pak hlava vrátila sama k nám nebo ji donesl zpìt do svatynì ten, kdo ji odnesl,
a ji tam zase nael Antiochos, aby poskytl Apiónovi námìt k dalímu vybájenému
pøíbìhu?
X 121
Apión si rovnì livì vymyslel nai pøísahu, podle ní prý pøísaháme pøi
Bohu, který stvoøil nebe, zemi a moøe, e nebudeme pøátelsky naklonìni ádnému
cizinci a zvlátì ne Øekùm.
122
Kdy u se jednou uchýlil ke li, mìl øíci: nebudeme naklonìni ádnému
cizinci, obzvlátì ne Egypanùm. Tak by jeho tvrzení o pøísaze odpovídalo výmyslùm,
které uvedl na poèátku, ponìvad nae pøedky vyhnali Egypané, aèkoli prý jsme
pøíbuzní, a nevyhnali je prý pro patnost, ale pro netìstí, které je postihlo.
123
Od Øekù nás dìlí spíe poloha naí zemì ne zpùsob ivota, take u nás
neexistuje vùèi nim ádné nepøátelství ani na nì neárlíme. Mnozí z nich naopak pøijali
nae zákony, nìkteøí z nich pøi nich setrvali, jiní nebyli dost vytrvalí a odpadli.
124
Nikdo z nich nikdy neprohlásil, e by nás kdy byl slyel skládat tuto pøísahu.
Zdá se, e ji slyel jenom Apión, vdy on ji sám vynalezl.
XI 125 Je nutno velmi obdivovat Apióna za moudrost, která vyplyne z následujících
slov. Apión tvrdí, e skuteènost, e nevládneme, ale spíe otroèíme jiným národùm,
jednou tomu, podruhé jinému, a e nae mìsto postihují rùzné pohromy, dokazuje, e
se neøídíme správnými zákony a e Boha neuctíváme správným zpùsobem. Jako kdyby
Alexandrijtí jako obèané mìsta, které si pøedevím zasluhuje vedoucí postavení, byli
odjakiva zvyklí jen vládnout a ne otroèit Øímanùm!
126
A kdo má snáet jejich vychloubaènost? Kadý z ostatních národù by mohl
klidnì øíci, e Apiónovo tvrzení se hodí i na nì.
127
Jen málo národù mìlo takové tìstí, e po urèitou dobu nìkomu vládly, ale
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i je promìnlivost osudu zase podrobila jhu jiných. Vìtina národù musela èasto
poslouchat jiné.
128
Jen Egypané prý dosáhli onoho výjimeèného daru, e nebyli podrobeni
ádnému dobyvateli z Asie nebo z Evropy, protoe bozi prý se uchýlili právì do jejich
zemì a zachránili se tím, e na sebe vzali zvíøecí podobu. To tvrdí oni, jim se po vìky
nedostalo jediného dne svobody ani od vlastních pánù..
129
Já bych je nikdy neuráel za to, jakým zpùsobem s nimi zacházeli Perané,
kteøí ne jednou, ale mnohokrát zpustoili jejich mìsta, boøili jejich chrámy a pobíjeli
ivoèichy, které Egypané povaují za bohy.
130
Nesluí se napodobovat nevzdìlanost Apióna, který si nevzpomnìl ani na
osud Atéòanù a Lakedaimoòanù, aèkoli vichni souhlasí, e ti první byli nejzbonìjí
a ti druzí nejstateènìjí z Øekù.
131
A to nemluvím o králích, proslulých pro svou zbonost, (jedním z nich byl
i Kroisos), jaká netìstí je postihla, nemluvím o vypálení aténské Akropole, o chrámu
v Efesu, v Delfech a o tisíci jiných chrámech. Nikdo z toho neobviòoval obìti, ale
pùvodce tìch pohrom.
132
Jen Apión se objevil jako nový alobce a zapomnìl pøitom na egyptské
pohromy. Snad ho oslepil proslulý egyptský král Sesóstris. Co my nemùeme uvést
krále Davida a alomouna, kteøí si podrobili mnoho národù?
133
Zatím je nechme stranou. Apión nezná nìco, co vìdí vichni, toti e Egypany
si podrobili nejdøíve Perané a potom Makedoòané, kteøí vládli Asii po Peranech.
Egypané se v nièem neliili od otrokù,
134
zatím co my jsme byli svobodní a vládli jsme navíc i okolním mìstùm asi sto
dvacet let, a do doby Pompeia Velikého. A v dobì, kdy u vichni králové byli
poraeni Øímany, tehdy jen nai králové pro svou vìrnost zùstali spojenci a pøáteli
Øímanù.
XII 135 Ale nemìli jsme prý ádné obdivuhodné mue, napøíklad vynálezce nebo
mue vynikající moudrostí. Pak vypoèítává Sókrata, Zénóna a Kleantha i dalí. Nakonec,
a to u je opravdu hodné obdivu, pøipojuje k uvedeným velikánùm i sebe sama a gratuluje
Alexandrii k tomu, e má takového obèana. A dobøe èiní.
136
Potøeboval sám sebe za svìdka. Vichni ostatní ho povaovali za mizerného
køiklouna, jeho ivot byl stejnì zkaený jako jeho slovní projev. Právem bychom
museli Alexandrii litovat, kdyby se jím vychloubala. O naich muích, kteøí si zasluhují
nemení chválu ne slavní mui jiných národù, vìdí ètenáøi mých Staroitností.
XIII 137 Ostatní vìci, které napsal ve své obalobì, by snad bylo lépe pøejít mlèením,
aby Apión zùstal alobcem sebe sama a ostatních Egypanù. Vytýká nám, e obìtujeme
domácí zvíøata, e nejíme vepøové maso, a posmívá se obøízce.
138
Domácí zvíøata obìtujeme stejnì jako vichni ostatní lidé. Kdy nás Apión
obviòuje pro tyto obìti, usvìdèuje jen sebe sama z egyptského pùvodu. Kdyby byl
Øekem nebo Makedoòanem, nijak by ho takové obìti nepohorovaly. Ti se vychloubají,
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e bohùm obìtují hekatomby a e v chrámech poøádají hostiny, a svìt jetì proto
nepøiel o vechna stáda, jak se obává Apión.
139
Kdyby se vichni øídili egyptskými zvyky, pøiel by svìt spíe o lidi a byl
by plný divokých elem, které oni chovají v pøedsvìdèení, e to jsou bozi.
140
A kdyby mu nìkdo poloil otázku, které z Egypanù povauje za nejmoudøejí
a za zboné, jistì by potvrdil, e to jsou knìí.
141
Knìím prý egypttí králové od poèátku uloili dva úkoly: péèi o bohy
a pìstování moudrostí. A tito knìí dodrují obøízku a zdrují se pokrmù z vepøového
masa. Ani ádný jiný Egypan neobìtuje bohùm vepøe.
142
Apiónovi se snad zatemnil mozek, kdy se rozhodl hanit nás, aby vyzvedl
Egypany. Ve skuteènosti obalovává právì je, ponìvad dodrují právì ty zvyklosti,
které on haní, a obøízce dokonce nauèili i jiné národy, jak napsal Hérodotos.
143
Proto myslím, e Apión za uráky, jich se dopustil vùèi vlastním otcovským
zákonùm, podstoupil spravedlivý trest. Musel se dát obøezat, protoe jeho slabiny
byly postieny vøedem. Obøízka mu vak u nepomohla, rána mu zhnisala a on zemøel
v hrozných bolestech.
144
Rozumní lidé by mìli setrvávat v pøesném dodrování vlastních náboenských
zákonù a neuráet pøitom zákony ostatních národù. Apión se svých zákonù vzdal
a o naich lhal. Tak skonèil Apiónùv ivot a tím konèím i svùj výklad o nìm.
XIV 145 Apollónios Molón, Lýsimachos a nìkteøí dalí psali o naem zákonodárci
Mojíovi a o jeho zákonech nespravedlivì a nepravdivì. Zèásti tak jednali z neznalosti, ale vìtinou ze zlomyslnosti. Mojíe pomlouvali jako kouzelníka a podvodníka,
o jeho zákonech psali, e nás uèí jen patnosti a nikoli ctnostem, proto chci nyní
pojednat podle svých schopností struènì o celém naem zøízení i o nìkterých
jednotlivostech.
146
Jsem pøesvìdèen, e se pak ukáe, e nae zákony jsou velmi dobré, pokud
se týèe zbonosti, styku s jinými lidmi, lidumilnosti vùbec, spravedlnosti, vytrvalosti
v nesnázích i pohrdání smrtí.
147
Prosím ètenáøe svého spisu, aby jej èetli bez zlé vùle. Nechci psát chvalozpìv
na ná národ, ale myslím, e proti mnohým livým alobám bude nejspravedlivìjí
obhajobou ta, která se opøe o zákony, jimi se v ivotì stále øídíme.
148
Apollónios nenapsal souvislou obalobu jako Apión, ale napadal nás porùznu,
nìkdy nás osoèuje jako bezboníky a nepøátele lidí, jindy nás tupí pro zbabìlost a pak
zase pro ílenou odvahu. Prohlauje také, e jsme nejménì nadaní mezi barbary, proto
prý jsme jako jediní nepøispìli ádným vynálezem, který by byl pro lidský ivot
uiteèný.
149
Myslím, e vechny tyto námitky jasnì vyvrátím, a vyjde najevo, e pøíkazy
naich zákonù, které dodrujeme s úzkostlivou pøesností, jsou pravým opakem Apollóniových tvrzení.
150
Budu-li nucen pøipomenout, e u jiných národù platí právì opaèné zákony,
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pak je to vina tìch, kteøí srovnávají takové zákony s naimi, aby dokázali, e nae jsou
horí ne jejich. Myslím, e pak nebudou moci tvrdit, e my nemáme dobré zákony
(uvedu z nich jen ty nejpodstatnìjí) ani e zákony nedodrujeme nejvíce ze vech lidí.
XV 151 Vrátím se jetì na chvíli k svému výkladu. Na prvém místì chci zdùraznit, e
lidé, kteøí se jako první snaili uspoøádat svou spoleènost podle øádu a zákona, by
právem mìli být uvádìni jako pøíklad toho, e mírností a pøirozenou ctností vynikají
nad lidi, ijící bez zákona a øádu.
152
Vichni se samozøejmì pokouejí odvozovat své zøízení od nejstarích dob,
aby nevyvolávali dojem, e napodobují jiné, ale e sami ukazují jiným cestu k ivotu
podle zákonù.
153
Za tìchto okolností je povinností dobrého zákonodárce poznat, co je nejlepí,
a pøesvìdèit o tom i ty, kteøí se jeho zákony budou øídit. Povinností lidu pak je setrvat
pøi pøijatých zákonech a nemìnit na nich nic ani v dobách tìstí, ani v dobách pohrom.
154
Prohlauji, e ná zákonodárce il døíve ne vichni ostatní známí zákonodárci,
a u pùsobili kdekoli. Lykúrgové, Solóni a Zaleukos z Lokridy a vùbec vichni, které
Øekové obdivují, ili ve srovnání s ním jakoby vèera nebo pøedevèírem. Øekové dokonce
v dávných dobách ani slovo zákon neznali.
155
Dokladem toho je Homér, který toto slovo ve svých básních nikde nepouil.
Za jeho doby ani zákon neexistoval, ale lidé se øídili podle obecných výrokù a podle
královských pøíkazù, jetì dlouho se opírali o nepsané zvyklosti, které obèas mìnili
podle dané situace.
156
Ná zákonodárce, který byl nejstarí - o tom panuje shoda i mezi tìmi, kteøí
nás jinak ve vem napadají, - se stal nejlepím vùdcem a rádcem svého lidu. Uspoøádal
celý jeho ivot podle zákona, pøesvìdèil jej, aby tento zákon pøijal, a dosáhl toho, e
tento lid pøi nìm setrvá navìky.
XVI 157 Podívejme se na jeho první slavný èin. Kdy se nai pøedkové rozhodli
opustit Egypt a vrátit se do zemì pøedkù, Mojí se tohoto velkého poètu lidí ujal
a z mnoha nesnází je v poøádku pøivedl do bezpeèí. Museli projít rozsáhlou bezvodou
poutí a pískem, pøemáhat nepøátele a v bojích zachránit dìti, eny a koøist.
158
Za vech tìchto okolností se ukázal být vynikajícím velitelem, nejrozumnìjím
rádcem a nejsvìdomitìjím správcem. Dosáhl toho, e vichni na nìm byli závislí a e
on je vdy pøesvìdèil, ani toho vyuil pro vlastní moc.
159
Zatímco jiní vládcové se vìtinou zabezpeèují samovládnými pravomocemi
a lid pøitom ije ve velké nezákonnosti, Mojí byl pøesvìdèen, e sám je povinen ít
zbonì a e musí svému lidu poskytnout dokonalé zákony, kdy mu lid svìøili pravomoc.
Soudil, e tak nejlépe prokáe svou ctnost a e poskytne tìm, kteøí ho zvolili za svého
vùdce, nejpevnìjí bezpeèí.
160
Protoe jeho pøedsevzetí bylo dobré a protoe svými velkými èiny dosáhl
úspìchu, právem soudil, e jeho vùdcem a rádcem je Bùh. Nejdøíve pøesvìdèil sebe
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sama, e ve vem jedná a smýlí podle jeho vùle, pak usoudil, e tento názor musí
vnuknout i svému lidu. Lidé, kteøí vìøí, e Bùh dohlíí na jejich ivot, si nedovolí
v nièem dopoutìt se høíchu.
161
Takový je ná zákonodárce, nebyl to ani kouzelník, ani podvodník, jak ho
nespravedlivì pomlouvají, ale byl jako Mínós, jím se chlubí Øekové a ostatní zákonodárci po nìm.
162
Jedni pøièítají své zákony Diovi, jiní je vztahují k Apollónovi a k jeho delfské
vìtírnì, buï si opravdu myslí, e je to pravda, nebo soudí, e lidé pak budou spíe
zákony poslouchat.
163
Srovnáním zákonù lze nejlépe poznat, kdo je nejlépe uspoøádal a kdo doel
k nejspravedlivìjím závìrùm v záleitostech, které souvisejí s vírou v Boha. Teï je u
tøeba promluvit o zákonech.
164
Rozdíly ve zvyklostech a v zákonech ve svìtì jsou obrovské. V podstatì lze
øíci: jedni svìøili politickou moc monarchiím, druzí oligarchiím a dalí ji svìøili lidu.
165
Ná zákonodárce nepøihlíel k ádné z tìchto forem. Kdy bychom se
dopustili násilí na jazyce, mohli bychom øíci, e zavedl theokratické zøízení tím, e
pøenesl vládu a moc na Boha.
166
Pøesvìdèil vechny, aby k nìmu vzhlíeli jako k pùvodci veho dobra, které
je spoleèné vem lidem, vèetnì dobra, kterého se dostalo lidem, kdy se k nìmu modlili
v tísních. Bohu nemùe uniknout nic z naich èinù ani ádná z naich nejniternìjích
mylenek.
167
Mojí ukázal, e Bùh je jen jeden, nezrozený, po vìèný èas nezmìnitelný,
krásou vyniká nad kadou smrtelnou podobu, nám poznatelný jen projevy své moci,
ale nepoznatelný ve své podstatì.
168
Nechci nyní mluvit o tom, e nejmoudøejí mui u Øekù se nauèili tìmto
názorùm na Boha z Mojíových podnìtù. Oni také dosvìdèili, e to jsou krásné
mylenky, odpovídající boské podstatì a velikostí, protoe stejnì smýleli o povaze
Boha i Pýthagorás, Anaxagorás, Platón a po nich stoikové a témìø vichni filosofové.
169
Avak zatím co oni hlásali svou filosofii malému okruhu lidí a neodváili se
vyloit své pravdivé pøesvìdèení lidu, který podléhal pøedsudkùm, ná zákonodárce
jednal v souladu se svými zákony a nepøesvìdèil jen své souèasníky, ale navìky vtípil
pevnou víru v Boha i vem jejich budoucím potomkùm.
170
Z tohoto dùvodu vynikl nad ostatní i charakterem svého zákonodárství,
které zamìøil k uitku vech. Zbonost pro nìho nebyla jen jednou z ctností, ale
vechny ostatní ctnosti se staly prvky zbonosti, mám na mysli spravedlnost,
umìøenost, stateènost a vzájemný obèanský soulad.
171
Vechny nae skutky, øeèi a slova souvisejí s naím zboným vztahem k Bohu.
Mojí neopomnìl nic z toho prozkoumat, nic neponechal náhodì. Existují dva zpùsoby
výchovy a získávání mravních návykù. Jedním z nich je výchova skrze slovo uèitele,
druhým zpùsobem je praktický nácvik správného chování.
44

172
Druzí zákonodárci se mezi sebou svými názory liili a kadý volil podle
svého mínìní jeden z tìchto zpùsobù a opomíjel druhý. Lakedaimoòané a Kréané
napøíklad vychovávali praktickým výcvikem, ne slovy, Atéòané a témìø vichni ostatní
Øekové pøikazovali v zákonech, co je tøeba èinit a co nikoli, ale málo se starali o to, aby
si lidé zvykli pøizpùsobovat zákonùm i své jednání.
XVII 173 Ná zákonodárce oba tyto zpùsoby výchovy velmi peèlivì spojil. Nenechal
leet ladem ani výcvik v mravném chování, ani nepovolil, aby slovo zákona zùstalo bez
úèinku. Poèínaje prvními základy výchovy a uvedením do zpùsobu ivota v rodinì
neponechal sebemení malièkost na vùli a na pøáních lidí, kteøí se mìli øídit zákonem.
174
Dal jim zákon jako omezení a pravidlo, týkající se jídel, kterých se mají
zdrovat nebo která naopak mají pøedkládat, zákon o tom, s kým mají sdílet ivot,
pravidlo souladu mezi prací a odpoèinkem, tak abychom se nadále tomuto zákonu
podøizovali jako otci a pánu a abychom ani vìdomì, ani nevìdomì nehøeili.
175
Nepøipustil ani výmluvu o neznalosti zákona, ale prohlásil jej za nejlepí
a nejvýznamnìjí výchovný prostøedek. Pøikázal svému lidu, aby jej nevyslechl jen
jednou nebo dvakrát, nebo tøeba i èasto, ale aby vichni jednou týdnì vdy zanechali
práce a shromádili se, aby vyslechli zákon a aby se mu peèlivì nauèili zpamìti.
Myslím, e toto vichni ostatní zákonodárci zanedbali.
XVIII 176 Vìtina lidí má daleko k tomu, aby ila podle vlastních zákonù a dokonce je
skoro ani nezná. A kdy se dopustí poklesku, teprve pak se dozvìdí, e pøekroèili
zákon.
177
Svou neznalost pøiznávají i ti, kteøí u nich zastávají nejvyí a nejdùleitìjí
úøady, protoe si pøibírají pro správu záleitostí poboèníky, kteøí musí sloit pøísahu,
e jsou znalci zákonù.
178
Pokud by se nìkdo zeptal na zákony kohokoli z nás, odøíkal by je vechny
snáz ne vlastní jméno. Máme je vryty do naich duí a jen vzácnì je nìkdo poruí,
protoe se jim uèíme zpamìti od prvních okamikù, kdy nabýváme poznávací
schopnosti. Proto se nikdo ani nemùe doproovat prominutí trestu.
XIX 179 Pøedevím tato skuteènost nás obdaøila obdivuhodnou soudrností. Kdy
lidé mají jeden a tý názor o Bohu, kdy se navzájem nièím nelií ve zpùsobu ivota
a v mravech, má to za následek nejkrásnìjí soulad v lidském chování.
180
Jedinì u nás nikdo neuslyí protikladné názory o Bohu, jak je tomu u jiných
národù, kde se takové výroky neobjevuji jen u náhodných lidí podle jejich okamité
nálady, ale odvaují se toho i nìkteøí filosofové. Nìkteøí z nich se pokusili ve svých
dílech zcela popøít existenci Boha, jiní zas mu nepøiznávají prozøetelnost v lidských
záleitostech. Koneènì u nás nikdo nenajde rozdíly v zamìstnáních, jimi si opatøujeme
ivobytí.
181
Pracujeme vichni spoleènì a máme jediné vyznání, které je v souladu se
zákonem, podle nìho Bùh ve vidí. I od en a od sluebnictva by kadý uslyel, e
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cílem vekerého konání v ivotì je zbonost.
XX 182 Odtud vzela výtka, kterou nám nìkteøí èiní e jsme svìtu nedali ádné
vynálezce v oblasti umìní a literatury. Ostatní povaují za správné, aby se lidé nedreli
otcovských tradic a pøiznávají tìm, kteøí se nejvíce odváí je naruit, nejhlubí moudrost.
183
My naopak povaujeme za jedinou moudrost a ctnost, aby èlovìk nejednal
a nesmýlel vùbec o nièem v rozporu s pùvodními zákony. To by právem mìlo být
dokladem, e zákon byl dokonale vypracován. Kde tomu tak není, ukazují pokusy
o nápravu zákona, e zákon si vyaduje opravu.
XXI 184 Pro nás, kteøí jsme byli od poèátku pøesvìdèeni, e zákon byl vydán v souladu
s Boí vùlí, by jeho poruení bylo bezboností. Co by také kdo na nìm mohl zmìnit?
Co krásnìjího by mohl vynalézt? Co lepího k nám pøenést odjinud?
185
Snad celou stavbu naeho zøízení? Jaké zøízení by mohlo být krásnìjí nebo
spravedlivìjí ne to, které si do èela postavilo Boha, které správu nejvýznamnìjích
záleitostí svìøilo knìím a veleknìzi vedení celého knìského sboru?
186
Ná zákonodárce jim svìøil tento èestný úøad nikoli podle jejich majetku nebo
podle jiných nahodilých výhod, ale podle toho, jak vynikali schopností pøesvìdèovat
a moudrostí. Do rukou takových lidí vloil péèi o náboenské záleitosti.
187
K tomu patøila i pøísná péèe o dodrování zákona a o ostatní èinnosti, protoe
knìím byl vùbec svìøen dozor nad vemi záleitostmi. Byli ustaveni i jako rozhodèí ve
sporech a rozhodovali o trestu odsouzených.
XXII 188 Jaká vláda by mohla být zbonìjí ne tato? Jak by bylo moné prokazovat
Bohu vìtí úctu ne tím, e vechen lid je veden k zbonosti, ne tím, e knìím jsou
svìøeny vybrané èinnosti take vekerá správa státu je jakýmsi náboenským obøadem?
189
Jiní s obtíemi slaví po nìkolik málo dní takzvaná mystéria a slavnostní
obøady, které my s radostí a s pevným smýlením zachováváme po celý ivot.
190
Jaké tedy jsou nae pøedpisy a zákazy? Jsou jednoduché a známé. První
pøikázání øíká o Bohu, e je dokonalý a blaený, sám vzhledem k sobì i k ostatním
sobìstaèný, je poèátkem, støedem a koncem veho, zviditelòuje se svými èiny
a dobrodiními a tím je zjevnìjí ne cokoli jiného, nelze vak slovy vyjádøit jeho podobu
a velikost.
191
Kadá hmota, i sebedrahocennìjí, je bezcenná pro vytvoøení jeho obrazu,
kadé umìní nedostateèné ve snaze ho napodobit. Nic jemu podobného nelze vidìt, ani
si to nedovedeme pøedstavit v naí mysli, proto je bezboné Boha zobrazovat.
192
Vidíme jeho díla - svìtlo, nebe, zemi, slunce a mìsíc, øeky a moøe, plození
ivoèichù a rùst plodù zemì. To stvoøil Bùh ne rukama, ne namáhavou prací, nepotøeboval k tomu ádné spolupracovníky, pouze projevil svou vùli a ihned tu bylo, co chtìl.
Jeho musí vichni sledovat a ctít ho ctnostnými skutky, nebo to je nejzbonìjí
zpùsob úcty k Bohu.
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XXIII 193 Jeden Bùh mùe mít jen jeden chrám, protoe podobné se vdy druí
s podobným, tento chrám je spoleèný pro vechny, stejnì jako Bùh je spoleèný vem.
O tento chrám budou stále peèovat knìí a ten, který se mezi nimi nejdøíve narodil,
bude v jejich èele.
194
S ostatními spoluknìími bude obìtovat Bohu, bude dbát o dodrování
zákonù, bude soudit spory a trestat usvìdèené. Kdo ho neposlechne, podstoupí trest,
jako kdyby se dopoutìl bezbonosti vùèi Bohu.
195
Nekonáme obìti, abychom se pøi nich opíjeli, takové vìci si Bùh nepøeje, ale
abychom sami zmoudøeli.
196
Pøi obìtech se modlíme nejdøíve za obecné blaho a teprve potom za sebe
samy. Zrodili jsme se toti pro spoleèenství a kdo jemu dává pøednost pøed svým
vlastním zájmem, je milý Bohu.
197
K Bohu se modleme ne proto, aby nám poskytoval statky, vdy on sám
nám je u ze své vùle poskytl a dal je k uívání vem, ale abychom smìli tyto dary
pøijímat a uchovat si je, a je dostaneme.
198
Zákon dále pøikazuje oèiovat se pøed obìti po pohøbu, po porodu, po
tìlesném styku s enou a pøi mnoha jiných pøíleitostech.
XXIV 199 Jaké jsou zákony o sòatcích? Zákon zná pouze jedno spojení: pøirozené
spojení s enou, a i to pouze, pokud cílem je plození dìtí. Hnusí se mu spojení mue
s muem a smrt je trestem pro ty, kteøí se mu oddávají.
200
Pøikazuje uzavírat sòatky bez ohledu na vìno, zakazuje enu unáet nebo ji
lstí a klamem pøemlouvat k sòatku, pøikazuje ucházet se o ni jako snoubenec u toho,
kdo ji smí provdat a koho k tomu opravòuje pøíbuzenský vztah.
201
ena, praví zákon, je ve vem slabí ne mu. Proto je tøeba, aby byla mue
posluna, ne pro jeho zpupnost, ale aby ji mu vedl. Bùh toti obdaøil mue mocí.
Manel se vak smí stýkat pouze se svou enou, svádìt manelku jiného mue je
bezboné. Pokud se nìkdo takového èinu dopustí, stihne ho bez milosti trest smrti, a
u znásilní pannu, zaslíbenou jinému mui, èi svede vdanou enu.
202
Zákon pøikázal vychovávat vechny dìti a zakázal enám potratit nebo
jakkoli jinak usmrtit plod. Taková ena by se stala vraedkyní svého dítìte, zahubila by
jednu dui a pøipravila by o ni ná kmen. Èistý není ani ten, kdo svede rodièku.
203
Zákon pøikazuje oèistu omýváním i po zákonném styku mue s enou.
Zákon toti pøedpokládá, e due je poskvrnìna, protoe se v té dobì vzdálila. Due
trpí tím, e sídlí v tìle, ale trpí, i kdy ji smrt od tìla oddìlí. Proto zákon ukládá oèistu
pøi vech tìchto pøíleitostech.
XXV 204 Zákon nám nedovoluje oslavovat hostinami narození dìtí a nacházet v této
události záminku k opíjení, výchova dìtí se musí od prvopoèátku øídit rozumem. Podle
naeho zákona se dìti musí uèit èíst, musí být pouèeny o zákonech a o èinech pøedkù,
aby je napodobovaly a aby vychovány v úctì k zákonùm tyto neporuovaly a nemohly
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se vymlouvat na jejich neznalost.
XXVI 205 Zákon rovnì pamatuje na úctu k zemøelým, ale bez nákladných pohøbù
a bez skvìlých náhrobních pomníkù. Pohøeb jsou povinni obstarat nejblií pøíbuzní,
zúèastnit by se ho vak mìli vichni kolemjdoucí a naøíkat nad zemøelým spolu
s pøíbuznými. Po pohøbu se musí oèistit dùm i jeho obyvatelé.
XXVII 206 Úcta k rodièùm je v poøadí hned za úctou k Bohu. Zákon odsuzuje
k ukamenování kadého, kdo jim nesplácí jejich dobrodiní a kdo jakkoli plní nedostateènì
tuto povinnost. Zákon pøikazuje mladým vùbec mít v úctì kadého starího èlovìka,
protoe Bùh sám o sobì je nejvyím stáøím.
207
Zákon zakazuje mít tajemství pøed pøítelem, nebo bez absolutní dùvìry
nemùe existovat pøátelství. Zákon zakazuje prozrazovat tajemství, i kdyby pak mezi
pøáteli dolo k nepøátelství. Trest smrti hrozí soudci, který by vzal úplatek.
K odpovìdnosti je volán i ten, kdo se chová nevímavì k prosebníku, aèkoli by mu
mohl pomoci.
208
Nikdo si nesmí vyzvednout vìc, kterou sám nedal do zástavy, nikdo se nesmí
dotknout cizího majetku, nikdo nesmí brát úroky. Takovéto a mnohé jim podobné
pøedpisy udruji nae vzájemné vztahy.
XXVIII 209 Za povimnutí stojí i zpùsob, jakým zákon upravil ná spravedlivý vztah
k cizincùm. Ukáe se, e zákonodárce i v této oblasti ve zaøídil výbornì, tak abychom
nemuseli poruit nae zvyklosti a abychom zároveò umonili úèast na nich tìm, kteøí se
pro nì rozhodnou.
210
Proto zákon laskavì pøijímá vechny, kteøí k nám pøijdou s pøáním ít podle
naich zákonù. Pøedpokládá toti, e vzájemná blízkost nespoèívá pouze v pùvodu, ale
i ve zpùsobu ivota. Zákon pouze zabraòuje, aby se na naich obyèejích podíleli
nahodilí pøíchozí.
XXIX 211 Je nutno podat pouèení i o dalích pøedpisech: kadému, kdo nás o to
poádá, musíme poskytnout oheò, vodu, pokrm, ukázat mu cestu, nesmíme nechat
nikoho nepohøbeného, musíme být spravedliví i k vyloeným nepøátelùm.
212
Zákon nám zakazuje pustoit ohnìm nepøátelskou zemi, poráet ovocné
stromy, olupovat mue padlé v bitvì, dbá i o to, aby se nikdo nedopoutìl násilí na
zajatcích, zvlátì na enách.
213
Výchovou nám vtìpil takovou mírnost a lidskost, e peèujeme i o domácí
zvíøata. Smíme jich pouívat jen v souladu se zákonem a ádným jiným zpùsobem.
Nikdo nesmí zabít zvíøe, které se uteèe do jeho domu jako prosebník, zakazuje zabíjet
dospìlá zvíøata spolu s jejich mláïaty, i v zemi nepøítele pøikazuje uetøit zvíøata
urèená k práci a zakazuje je zabíjet.
214
Takovým zpùsobem zákon ve vech oblastech dbal o spravedlnost na základì
výchovných pøedpisù a ustanovil bezpodmíneèné tresty proti tìm, kteøí je poruí.
XXX 215 Ve vìtinì pøípadù naruení zákona platí trest smrti: v pøípadì cizoloství,
znásilnìní, svedení mue i v pøípadì, e svedený je s takovým jednáním svolný. Zákon
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je stejnì neúprosný, i pokud jde o otroky.
216
idí-li nìkdo pøi mìøení nebo váení, dopoutí-li se nepoctivosti nebo lsti
v obchodì, okrádá-li cizince, vyzvedne-li pro sebe pøedmìt, který sám nedal do zástavy,
ve vech tìchto pøípadech jsou u nás tresty tìí ne u jiných národù.
217
Smrtí je potrestán kadý, kdo se dopoutí køivdy na rodièích èi vùèi Bohu,
i kdyby jen osnoval takový úmysl.
218
Odmìnou pro ty, kteøí ijí podle zákona, není ani støíbro, ani zlato, ani
olivový èi miøíkový vìnec nebo nìjaké podobné veøejné vyznamenání, ale kadý je
v souladu se svým dobrým svìdomím pøesvìdèen, e podle zákonodárcova proroctví
a podle pevné záruky dané Bohem, podle nìj kadému, kdo bude celý ivot dodrovat
zákony a kdo za nì bude ochoten v pøípadì nutnosti i poloit ivot, dá Bùh znovuzrození
a lepí ivot v kolobìhu èasu.
219
Váhal bych psát takové vìci, kdyby z naich èinù nebylo zøejmé, e mnozí
z nás radìji podstoupili muka, ne aby pronesli jediné slovo proti zákonu.
XXXI 220 Kdyby ná národ nebyl obecnì známý a kdyby nae poslunost zákonù
nebyla tak zjevná
221
a kdyby nìjaký autor jen o tom byl psal ve své knize a pøedèítal ji Øekùm,
nebo kdyby se nìkdo najednou mimo známou èást svìta byl setkal s lidmi, kteøí tak
zbonì smýlejí o Bohu a setrvávají ve svých zákonech po dlouhé vìky, pak by se asi
vichni posluchaèi tomu velmi divili, protoe u nich dochází k ustavièným zmìnám.
222 Teï samozøejmì obviòuji ty, kteøí se pokusili napsat nìco takového o naí ústavì
a o naich zákonech, z toho, e napsali podivné vìci, zaloené na nemoných
pøedpokladech. Nemluvím o ostatních filosofech, kteøí se ve svých dílech zabývali
podobnými problémy,
223
chci jen podotknout, e lidé, kteøí se chlubí svými politickými schopnostmi,
se posmívají i Platónovi a málem ho zesmìòují, protoe vynikal dùstojným ivotem,
silou a pøesvìdèivostí svých slov nad vechny filosofy.
224
Pøitom bychom pøi studiu jeho díla èasto shledali, e jeho zákony nejsou tak
pøísné jako nae a jsou blií bìným zvyklostem. Platón také prohlásil, e je nebezpeèné
pøedloit nevìdomému davu pravdivý názor o Bohu.
225
Nìkteøí se domnívají, e Platón psal jen prázdná, krásnì stylizovaná pojednání
podle vlastních volných pøedstav, a ze vech zákonodárcù obdivují nejvíce Lykúrga
a velebí Spartu, e setrvala pøi jeho zákonech.
226
Pøiznejme tedy: poslunost zákonùm je dokladem ctnosti, proto nech
obdivovatelé Sparanù porovnají chronologii jejich obce s naím zøízením, které je více
ne o dva tisíce let starí.
227
A pøitom uváí, e pokud byli Lakedaimoòané svobodní, tehdy povaovali
za správné dodrovat pøesnì své zákony, ale e málem zapomnìli na vechny své
zákony, kdy na nì osud dolehl.
228
Nás postihly nesèetné pohromy, protoe nad Asií vládli vdy jiní páni, ale
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své zákony nezrazujeme ani v krajním nebezpeèí. A není to lhostejnost nebo zmìkèilost, která nás nutí je dodrovat. Kdo by se tou otázkou zabýval, shledal by, e nám
zákony ukládají mnohem vìtí zkouky a námahy, ne tomu bylo u zdánlivì tak
tvrdých Sparanù.
229
Oni ani neobdìlávali pùdu, ani neprovozovali øemesla, ale byli osvobozeni od
jakékoli práce a trávili ivot ve mìstì, aèkoli byli zdatní, a neustále pìstovali jen krásu
svého tìla.
230
Pro vechny práce pouívali sluebnictvo; to jim pøipravovalo i jídlo
a Sparané sami byli ochotni èinit a snáet cokoli pro jediný zajisté krásný a opravdu
lidumilný cíl, toti aby byli silnìjí ne vichni druzí a aby zvítìzili vdy nad
kadým, proti komu vytáhli do války.
231
Pomlèím o tom, e ani to se jim nepodaøilo. Mnozí z nich èasto zapomnìli na
své zákony a vzdali se i se zbraní nepøíteli.
XXXII 232 Zná snad nìkdo, nemyslím mnohé, ale aspoò dva tøi mue, kteøí by byli
zradili nae zákony nebo by se byli zalekli smrti? Nemyslím onu tak snadnou smrt
v bitvì, ale smrt, která je následkem muèení, kterou lidé povaují za nejhorí zpùsob
smrti.
233
Myslím, e nìkteøí z vítìzù nad námi nás nemuèili z nenávisti, ale protoe
chtìli na vlastní oèi vidìt tu podivuhodnou podívanou, toti vidìt lidi, kteøí povaují za
nejhorí zlo, jsou-li donuceni jednat proti svým zákonùm nebo promluvit by jediné
slovo proti nim.
234
Není tøeba divit se tomu, e se stavíme k smrti za své zákony stateènìji ne
ostatní lidé. Vdy ti nesnáejí snadno ani nejlehèí z naich povinností, napøíklad práci
vlastních rukou, støídmost ve výivì, zákaz jíst èi pít, jak se komu zachce, a nahodile
navazovat pohlavní styk, ít rozmaøile a povinnost zachovávat pracovní klid v urèené
dobì.
235
Lidé, kteøí postupovali proti nepøíteli s meèem v rukou a obrátili jej na útìk
pøi prvním útoku, se nedokázali vyrovnat s pøíkazy o zpùsobu ivota. My ochotnì
posloucháme svùj zákon, ale umíme svou stateènost ukázat i v bitvì.
XXXIII 236 A po tom vem Lýsimachové a Molóni a jim podobní autoøi, bezvýznamní
sofisté, ohlupující mláde, nás tupí jako nejhorí z lidí.
237
Nechtìl bych tady zkoumat zákony jiných národù. K naí tradici patøí
zachovávat vlastní zákony a neodsuzovat zákony cizincù. Ná zákonodárce nám dokonce
zakázal zesmìòovat nebo uráet bohy, v nì vìøí jiní, u kvùli tomu, e bychom
pøitom zneuili jméno Boí.
238
Snaí-li se vak nai alobci nás usvìdèovat svými srovnáními, nelze o této
vìci pomlèet, zvlátì, kdy to, co nyní uvedu, nepochází z mého pera, ale bylo øeèeno
u mnoha velmi významnými lidmi.
239
Kdo z muù, kteøí se u Øekù tìí nejvìtímu obdivu pro svou moudrost,
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nekritizoval jejich nejslavnìjí básníky a nejspolehlivìjí zákonodárce za to, e od
samého poèátku zaseli mezí lid takové názory o bozích?
240
Stanoví poèet bohù zcela libovolnì, dalí se u nich rodí jeden z druhého
nejrùznìjími zpùsoby zrození, rozliují je jako ivoèiné druhy podle místa pobytu
a podle zpùsobu ivota na bostva, pobývající v podzemí, na bostva moøská
a z nejstarích bostev dìlají vìznì v Tamaru.
241
Boha, jemu pøidìlili nebe, nazvali otcem, ve skuteènosti z nìho uèinili tyrana
a pána, právì proto se prý podle jejich obrazotvornosti proti nìmu spikli jeho ena,
bratr i dcera, kterou zplodil ze své hlavy, a chystali se ho zajmout a uvìznit tak, jak on
to kdysi uèinil vlastnímu otci.
XXXXIV 242 Rozumní lidé samozøejmì takové pøedstavy kritizují a smìjí se názorùm,
podle nich si máme jedna bostva pøedstavovat jako bezvousé mladíèky a druhá zas
jako vousaté starce, máme vìøit, e jedni z nich peèují o øemesla, e jeden z nich je
kováø, jiná je tkadlena, e dalí bùh je bojovník a válèí proti lidem, e jiní hrají na kitharu
nebo rádi støílejí z luku.
243
Máme prý dále vìøit tomu, e bozi proti sobì povstávají, e se vzájemnì
pøou kvùli lidem a dokonce se prý fyzicky napadají a e dokonce naøíkají a trpí kvùli
ranám, které jim zasadili lidé.
244
Copak není nemístné pøièítat témìø vem bostvùm, muským i enským,
erotickou a sexuální nezdrenlivost? To je opravdu velmi sprosté.
245
Dokonce sám jejich otec, nejurozenìjí a první z nich, klidnì pøihlíí, jak
eny, je svedl a obtìkal, jsou uvreny do vìzení nebo jsou utopeny, nemùe zachránit
ani své dìti, protoe i on podléhá Osudu, a pláèe nad jejich smrtí.
246
Jsou mi to pìkné vìci! A k nim pøistupují dalí, napøíklad cizoloství, jemu
bozi na nebi pøihlíejí tak nestoudnì, e nìkteøí z nich pøiznávají, e závidí tìm, kteøí v
tom okamiku byli k sobì pøipoutáni. A proè by se tak nebyli mìli chovat, kdy ani
nejstarí z nich, jejich král, nemohl ovládnout svou touhu po enì, alespoò do chvíle,
ne by se odebrali do své lonice.
247
A co bozi, slouící lidem jako námezdní stavitelé domù nebo jako pastýøi, co
bozi, spoutaní jako zloèinci kovovými pouty? Koho z rozumných lidí by takové
pohádky nerozèílily natolik, aby nenapadl ty, kteøí si je vymysleli, a aby neodsoudil
velikou hloupost tìch, kteøí jim vìøí.
248
Jiní ve své fantazii dali boskou povahu a podobu i strachu a hrùze, dokonce
i ílenství a klamu a nevím jetì kterému z nejhorích zel! Pøesvìdèili dokonce i obce,
aby pøináely obìti nejproslulejím z tìchto bostev.
249
Proto se nezbytnì ocitají v situaci, kdy nìkteré bohy povaují za dárce
dobra, jiné nazývají bohy, kteøí odvracejí zlo a snaí se získat je úplatky a dary jako
nejvìtí darebáky, protoe èekají, e by je tato bostva postihla velkým netìstím,
kdyby jim nezaplatili.
XXXV 250 Co je pøíèinou takové nepøirozené situace a takové nedbalosti v náboenských
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záleitostech? Myslím, e je to tím, e jejich zákonodárci nepochopili od zaèátku
pravou povahu Boha a pokud ji byli do urèité míry schopni pochopit, neumìli ji pøesnì
definovat a pøizpùsobit jí celé ostatní zøízení své obce.
251
Dovolili básníkùm, aby libovolnì zavádìli bohy podléhající vem váním
a øeèníkùm dovolili, aby dávali obèanské právo tomu z cizích bohù, který by mohl být
uiteèný, jako by se jednalo o nìjakou zcela bezvýznamnou událost.
252
V tìchto záleitostech se u Øekù tìili veliké volnosti i malíøi a sochaøi, kadý
si mohl vymyslet libovolnou podobu bohù, a u ji nìkdo vytváøel z hlíny èi a u ji
jiný namaloval. Nejobdivovanìjí umìlci pouívali jako materiál pro vdy nové výsledky
své tvorby slonovinu a zlato.
253
Bozi, kteøí se tìili poctám, dokud byli na vrcholu svých sil, mírnì øeèeno,
zestárli,
254
na jejich místo nastoupili jiní, kteøí jsou nyní uctíváni. I nìkteré svatynì
pustnou a kadý si mùe svévolnì zakládat nové svatynì, aèkoli lidé by mìli stále
zachovávat nemìnnou víru v Boha a nemìnný zpùsob projevù úcty k nìmu. XXXVI
255 Apollónios Molón patøí k lidem nerozumným a zaslepeným, ale tìm z øeckých
filosofù, kteøí doli k pravdivým závìrùm, neuniklo nic z toho, co bylo výe øeèeno, a
dobøe rovnì znali bezduchý a suchý alegorický pøístup. Proto rovnì pohrdali
uvedenými pøedstavami o bozích a spoleènì s námi pøijali pravdivé a náleité mínìní
o Bohu.
256
To vedlo i Platóna k názoru, aby nepøijal do své obce ádného básníka,
a vyluèuje z ní i Homéra poté, co ho pochvalnì ovìnèil a pomazal vonnými oleji, aby
svými bájemi nevymazal správný názor na Boha.
257
Platón napodobuje naeho zákonodárce nejvíce ze vech filosofù tím, e
stejnì jako ná zpùsob výchovy ukládá obèanùm, aby se vichni dokonale nauèili
zákonùm, tak názorem, e obec nemá náhodnì pøijímat cizince. I on dbal toho, aby jeho
stát zùstal èistým zøízením obèanù, kteøí setrvávají pøi svých vlastních zákonech.
258
Apollónios nic z toho nevzal v úvahu a obvinil nás, e nepøijímáme mezi sebe
lidi, kteøí pøijali jiné mínìní o Bohu, a e se nechceme stýkat s lidmi, kteøí dávají
pøednost jinému zpùsobu ivota.
259
Není to vak ádná nae zvlátnost, ale je to obvyklé u vech lidí, nejen
u Øekù, ale i u kmene, který je mezi Øeky nejslavnìjí. Lakedaimoòané nejen cizince
vyhánìli, ale ani vlastním obèanùm nedovolili cestovat do ciziny, protoe se obávali, e
obojí by pøispìlo k zkáze jejich zákonù.
260
Jim bychom právem mohli klást za vinu uzavøenost, protoe vùbec nikomu
neudìlovali obèanství ani povolení k pobytu.
261
My nechceme napodobovat zvyky jiných, ale rádi mezi sebe pøijímáme ty,
kteøí chtìjí ít stejnì jako my. A to myslím dosvìdèuje nai lidumilnost a velkodunost.
XXXVII 262 Dál u o Lakedaimoòanech nebudu mluvit. Ale jak tomu bylo s Atéòany,
kteøí se domnívali, e jejich mìsto patøí vem? Apollónios asi neví, jak tvrdì trestali ty,
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kteøí øekli o Bohu by jen jediné slovo, které bylo v rozporu s jejich zákony.
263
A kvùli èemu jinému zemøel Sókratés? Nezradil svou obec nepøátelùm, ani
nevyloupil ádný chrám, ale zemøel proto, e pøi skládání pøísahy pouíval neobvyklých slov a e, pøísám Zeus jistì ertem, tvrdil, jak alespoò nìkteøí øíkají, e nìjaké
daimonion mu dává znamení, jen proto musel vypít èíi bolehlavu a zemøít.
264
alobce ho obvinil, e kazí mláde a e ji vede k tomu, aby pohrdali zøízením
a zákony své vlasti. Sókratés musel tento trest podstoupit jako aténský obèan.
265
Anaxagorás pocházel z Klazomen, ale Atéòané ho jen díky nìkolika málo
hlasùm neodsoudili k smrti. Oni toti povaovali slunce za boha, kdeto on tvrdil, e je
to jen kus rozhavené hmoty.
266
Na hlavu Diagora z Mélu vypsali odmìnu jednoho talentu, protoe prý si
tropil posmìch z jejich mystérií. Také Prótagorás by byl býval zatèen a odsouzen
k smrti, kdyby nebyl døíve uprchl, protoe Atéòané mìli dojem, e napsal nìco, co
nebylo ve shodì s jejich názorem na bohy.
267
Ale proè bychom se divili, e oni tak nakládali s mui naprosto
dùvìryhodnými, kdy neuetøili ani eny. Usmrtili i knìku jménem Ninos, protoe ji
kdosi obaloval, e zasvìcuje do kultu cizích bohù. Takové jednání v Aténách zakazoval
zákon a ty, kteøí zavádìli do obce cizí bostva, èekal trest smrti.
268
Lidé, kteøí se øídili takovým zákonem, jistì bostva cizích národù nepovaovali
za bohy, jinak by si byli dopøáli mít uitek z vìtího poètu bohù.
269
Nechme teï Atéòany na pokoji. I Skýtové, kteøí mají radost ze zabíjení lidi
a sotva se nìèím lií od zvíøat, jsou pøesvìdèeni, e musí zachovávat své obyèeje. Kdy
se k nim vrátil Anacharsis, kterého Øekové obdivovali pro jeho moudrost, odsoudili ho
k smrti, protoe mìli dojem, e se nakazil øeckými mravy.
270
I u Peranù bychom nali hodnì lidí, kteøí byli potrestáni z tého dùvodu.
Apollóniovi se zøejmì perské zákony líbily a jistì k nim mìl obdiv, vdy Øekové
poznali stateènost Peranù, kdy málem upadli do jejich otroctví, i shodu v názorech
na bohy, kdy Perané jejich chrámy znièili ohnìm. Apollónios asi sám napodoboval
perské zvyky, kdy znásilòoval cizí eny a kdy dìlal z chlapcù eunuchy.
271
U nás je trestán smrtí i ten, kdo ublíí zvíøeti. Ani strach z naich pánù, ani
snaha napodobovat zvyklosti, zachovávané u jiných národù, nás neodvrátily od dodrování naich zákonù.
272
Necvièili jsme svou odvahu, abychom vedli války z touhy po zisku, ale
abychom bránili své zákony. Klidnì snáíme ostatní ústrky, ale kdy nás zaène nìkdo
nutit k zmìnì naich zákonù, pak se poutíme do války bez ohledu na nepomìr sil a a
do samého konce vytrvale snáíme útrapy.
273
Proè bychom ostatnì mìli napodobovat zákony jiných, kdy je nedodrují
ani ti, kteøí je pro sebe vyhlásili? Lakedaimoòané jistì mìli dùvod odsuzovat své zøízení,
které bránilo stykùm s cizinci a vyznaèovalo se nechutí k sòatkùm, stejnì k tomu
nemìli dùvod Elejtí a Thébané, protoe jejich zøízení pøipoutìlo volnost nepøirozeného
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styku mue s muem.
274
A dnes u neschvalují to, co kdysi dávno povaovali za velmi krásné a vhodné
chování, i kdy je ve skuteènosti zcela neodstranili,
275
pøece zruili zákony, které se ho týkaly. Kdysi bylo toto chování mezi Øeky
tak rozíøeno, e pøièítali styk s mui i bohùm, stejnì tak jako znali i sòatky mezi
sourozenci. Mysleli, e to omlouvá jejich nevhodné a nepøirozené rozkoe. XXXVIII
276 Nechci se tu zabývat pokutami, jimi vìtina zákonodárcù dala provinilcùm hned
od poèátku monost, aby unikli trestu: za cizoloství tu byly penìní pokuty, za
svedení sòatek, bylo tu mnoství moností, jak zapøít bezbonost, kdyby se byl nìkdo
pokusil ji proetøit. U vìtiny národù se dokonce otázka, jak pøekraèovat zákony, stala
pøedmìtem studia.
277
U nás tomu tak není. I kdybychom mìli pøijít o bohatství, o nae mìsta
a o ostatní statky, ná zákon zùstane vìèný. ádný id se nemùe vzdálit tak daleko
od své vlasti, ani se nebude tak bát pøísného pána, aby se pøedevím nebál zákona.
278
Lpíme-li na svých zákonech pro jejich vynikající vlastnosti, budi nám
pøiznáno, e máme nejlepí zákony. Myslí-li si nìkdo, e lpíme na patných zákonech,
jaký spravedlivý trest by si tedy zasluhovali ti, kteøí nezachovávají své zákony, které
prý jsou lepí ne nae?
XXXIX 279 Ponìvad se veobecnì vìøí, e nejbezpeènìjím zkuebním kamenem
vech vìcí je dlouhý èas, dovolávám se i já èasu jako svìdka dokonalosti naeho
zákonodárce i dokonalosti zvìsti o Bohu, kterou nám zanechal.
280
Ve srovnání s dobou, kdy ili jiní zákonodárci, uplynul od doby jeho ivota
nekoneèný èas a kadý by mohl shledat, e se nae zákony po celou tu dobu osvìdèovaly
a e vichni ostatní lidé se je snaili stále více napodobovat.
281
První øeètí filosofové zdánlivì zachovávali otcovské tradice, ale ve svých
dílech a ve své filosofii se øídili vzorem naeho zákonodárce, mìli stejný názor o Bohu,
uèili støídmému ivotu a vzájemné drunosti.
282
Nejen oni, ale i jejich lid u dávno napodobuje nai zbonost. Neexistuje
ádné øecké mìsto ani barbarský národ, kde by se podle naeho vzoru nebyl ujal zvyk
volného sedmého dne nebo kde by se nezachovávaly pùsty, rozsvìcování svìtel a mnoho
naich zvyklosti, týkajících se stravy.
283
Snaí se napodobovat i nai soudrnost, nai ochotu podìlit se o majetek
s jinými, nai pracovitost v øemeslech a nai pevnost pøi obranì zákona v dobách tísnì.
284
Nejobdivuhodnìjí je, e zákon si zachoval platnost svou vlastní silou bez
svùdného slibu budoucích rozkoí, a stejnì jako Bùh veel ve známost po celém svìtì,
tak se mezi lidmi rozíøil i zákon. A kadý pohlédne na svou vlast a na svùj dùm
a nebude pak pochybovat o mých slovech.
285
Buï by tedy bylo tøeba odsoudit dobrovolnou patnost vech lidí, jestlie se
jim opravdu zalíbilo poslouchat cizí a patný zákon místo vlastních dobrých zákonù,
nebo by nai alobci mìli pøestat s pomluvami proti nám.
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286
Máme-li v úctì svého zákonodárce a vìøíme-li tomu, co hlásal o Bohu, nedìláme
nic, co by si zasluhovalo hanu. I kdybychom nechápali sami dokonalost svých zákonù,
musel by v nás vyvolávat pýchu velký poèet lidí, kteøí se snaí je napodobovat.
XL 287 Ve svém díle O staroitnostech jsem podal pøesnou zprávu o naich zákonech
a o naem zøízení. Zde jsem pøipomnìl jen, co bylo nutné. Mým cílem nebylo hanìt cizí
zvyklosti, ani vychvalovat nae, ale dokázat, e ti, kteøí nás ve svých dílech nespravedlivì
napadali, se dostali do sporu s pravdou.
288
Myslím, e tímto svým dílem jsem dostateènì splnil, co jsem slíbil na zaèátku.
Ukázal jsem, e ná národ je velmi starobylý, pøestoe nai odpùrci tvrdí, e je velmi
mladý, pøedvedl jsem mnoho starobylých svìdkù, kteøí o nás ve svých dílech mluvili,
aèkoli nai odpùrci tvrdí, e ádný takový svìdek neexistuje.
289
Tvrdí, e naimi pøedky jsou Egypané, já jsem dokázal, e naopak do Egypta
pøili odjinud. Vymysleli si le, e byli vyhnáni pro nakalivou nemoc. Ukázalo se, e
se z vlastní vùle vrátili do své vlasti, protoe byli silnìjí.
290
Oni zahrnuli hanou naeho zákonodárce a prohlásili ho za velmi patného
èlovìka, ale ukázalo se, e svìdkem jeho vynikajících vlastností se u v dávnovìku stal
Bùh a po Bohu èas.
XLI 291 Nebylo tøeba se vìtí mìrou rozepsat o zákonech. Samy o sobì ukázaly, e
neuèí bezbonosti, ale nejopravdovìjí zbonosti, e nepodnìcují k nenávisti k lidem,
ale k spoleènému sdílení statkù, jsou nepøítelem nespravedlnosti, støeí spravedlnost,
potírají lenost a rozmaøilost, uèí skromnosti a pracovitosti.
292
Zakazují dobyvaèné války, pøipravují mue k odvaze pøi sebeobranì, staví se
nesmlouvavì k trestùm, neuznávají umnì upravené øeèi, ale opírají se vdy o pevné
skuteènosti, a tyto skuteènosti jsou nám jetì pevnìjím dùkazem ne to, co bylo
zachyceno v knihách.
293
Proto bych se odváil øíci, e jsme ostatní lidi pøivedli k poznání mnoha
pøekrásných mylenek. Co je krásnìjí ne neporuitelná zbonost? Co je spravedlivìjí ne poslunost vùèi zákonùm?
294
Co je prospìnìjí ne vzájemná svornost, ne snaha nerozdìlovat se v netìstí
a nedávat se ve tìstí z pøebytku zpupnosti strhnout k rozbrojùm, ale pohrdat ve válce
smrtí, vìnovat se øemeslu a rolnictví v míru, ít v pøesvìdèení, e Bùh vdy a vude na
ve dohlíí?
295
Kdyby takové zákony byly napsány nebo pevnì zachovávány u døíve
u jiných lidí, byli bychom se stali jejich vdìènými áky. Kdy vak vidíme, e se øídíme
nejlepími zákony na svìtì, a kdy jsme ukázali, e jsme pùvodci tìchto zákonù, pak
nech to postaèí k usvìdèení vech Apiónù a Molónù a vech, kteøí nalézají potìení ve
li a v urákách.
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Tobì, Epafrodite, který tak velmi miluje pravdu, a tvým prostøednictvím
i vem, kteøí se chtìjí pouèit o naem národu, vìnuji tuto knihu i knihu, kterou jsem
napsal u døíve.
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POZNÁMKY
Kniha první
1 mocný Epafrodite - Josef Flavius vìnoval Epafroditovi i svùj ivotopis (èes. Antická
próza, O vlastním osudu, Praha 1973, stra. 49 - 100) a Epafroditos podporoval i vydání
idovských staroitností. Zpùsob, jím ho Josef oslovuje, ukazuje, e se jednalo o výe
postaveného èinitele, pravdìpodobnì byl totoný s proputìncem a tajemníkem císaøe
Nerona, který byl pozdìji v r. 96 na pøíkaz císaøe Domitiana popraven.
dílo o starovìkých dìjinách - Josef má na mysli své dílo idovské staroitnosti,
v nich se pro starí dobu pøidroval starozákonního podání, pro dobu od babylónského
zajetí je toto dílo jedním z hlavních pramenù pro dìjiny idù. Josef je dovedl a do své
souèasnosti a opírá se v nìm o rùzné ztracené historické prameny.
10 nauèili se písmu od Foinièanù a od Kadma - Kadmos byl mýtický praotec Thébanù.
Pøipisovalo se mu zavedení foinického písma do Øecka. Øekové zaèali pouívat
hláskového písma v 9. - 8. st. pø. Kr., nejstarí nápisy pocházejí z 8. st. pø. Kr. Jméno
Kadmos je odvozeno z foinického koøene, který znamená dávnovìk, v hebrejtinì té
východ.
11 vedl se spor - naráka na diskuse alexandrijských filologù o výklad místa v 6. Knize
Homérovy Iliady (v. 166 - 168), kde se mluví o znaèkách a zhoubných znameních,
v nich Bellerofofón nesl pøíkaz, aby zabil Chimairu.
12 bylo sloeno z jednotlivých písní - o toto místo se jako o hlavní argument opírá tzv.
písòová teorie nìmeckého filologa F.A. Wolfa, e Ílias vznikla spojením jednotlivých
starích písní.
13 Kadmos z Mílétu - syn foinického krále Agénora, mýtický praotec Thébanù, v. pozn.
k odst. 10.
Akúsilaos z Argu - raný zástupce øecké mýtografické prózy, il v 5. st. pø. Kr.
Napsal dílo Genealogie neboli Historie o tøech knihách, z nìho se zachovaly jen malé
zlomky.
14 Ferekýdés ze Syru - il okolo pol. 6. st. pø. Kr., byl autorem první prozaické øecké
knihy Jeskynì o pìti koutech neboli Uèení o bozích. Dílo bylo ovlivnìno orfismem.
Pýthagorás ze Samu - il v pol. 6. st. pø. Kr., pøedstavitel pøírodní filosofie tzv.
milétské koly, jeden ze sedmi mudrcù.
Hellánikos z Mytilény - øecký historik z konce 5. st. pø. Kr. Psal monografi o dìjinách
øeckých kmenù i o cizích národech.
Flésiodos - øecký básník 8./7. st. pø. Kr., zaloil filosofickou kolu v jihoitalském
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Krotónu. Jeho uèení, je jeho áci íøili ústnì, bylo rovnì ovlivnìno orfismem,
obsahovalo etické pøedpisy o zpùsobu ivota i o posmrtné odplatì a o stìhování duí.
Thalés z Mílétu - øecký filosof 6. st. pø. Kr., autor básni Práce a dny, Theogonia,
v ní uvedl øecké bohy do genealogické soustavy, a Katalogu en..
Eforos z Kýmy - il asi v 1. 405 - 330 pø. Kr., øecký historik. Popsal øecké dìjiny
od vpádu Dórù do r. 34 pø. Kr.
Tímaios - øecký historik sicilského pùvodu z pol. 4. st. pø. Kr. Popsal dìjiny Sicílie
do zaèátku 1. punské války. Z díla se zachovaly pouze zlomky.
Hérodotos z Halikarnassu - øecký historik, asi 484 - asi po 430 pø. Kr. Ve svých
Dìjinách popsal øecko-perské války do r. 478 pø. Kr. Vývoj dìjin chápal jako odvìký
zápas mezi Øeky a barbary, mezi Západem a Východem. Èetné exkursy pøináejí
zprávy o rùzných starovìkých národech, v 2. knize psal o Egyptì, ve 4. knize o Skýtech. Jeho nástupci mu vytýkali, e psal spíe pro zábavu ètenáøù.
17 Filistos ze Sicílie - il asi v 1. 430 - 356/5 pø. Kr., øecký historik, psal o dìjinách
Sicílie.
Kalliás ze Syrákús - sicilský historik 4. st. pø. Kr. Napsal oslavné dìjiny svého
chlebodárce, syrakúského tyrana Agathokla.
athidografové - autoøi lokálních dìjin Atiky z 5. - 3. st. pø. Kr. První z nich byl
Hellánikos z Mytilény, který spojil mýtickou a historickou tradici, genealogická a chronologická schemata. Athidografové chápali staré legendy jako historické události.
18 Thúkydidés - øecký historik, il asi v 1. 460 - 400 pø. Kr., popsal dìjiny peloponéské
války /431 - do 411/, je hodnocen jako zakladatel pragmatického dìjepisectví.
21 Drakontovy zákony - Drakón byl aténský zákonodárce kolem r. 624 pø. Kr. Sepsal
zákony, které se zakládaly na obyèejovém právu. Nápisnì se zachovaly zlomky jeho
zákoníku na kameni z r. 409/8 pø. Kr. .Jeho zákonodárská èinnost probíhala více ne
edesát let pøed první uzurpací aténského tyrana Peisistrata r. 561 pø. Kr.
31 jen s enou z tého národa - idovský zákon byl jetì pøísnìjí, ne uvádí Josef.
ena knìze nesmìla být vdovou ani rozvedenou enou, pøed sòatkem musela být
pannou. Viz 3. Kniha Mojíova (Leviticus ) 21, 7-14.
34 Antiochos Epifanés - Antiochos IV Slavný, syrský král 175 - 164 (?) pø. Kr.
Násilnou helenizací a zavádìním kultu Diova do Jeruzaléma vyvolal povstání Makabejských.
Pompeius Veliký - Gnaeus Pompeius Magnus, 106 - 48 pø. Kr., øímský vojevùdce
a politik. Za obèanské války byl poraen v bitvì u Farsalu Caesarem.
Quintilius Varus - správce Sýrie v r. 4 pø. Kr., potlaèil povstání, je vypuklo po
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smrti idovského krále Héroda.
38 dvaadvacet knih - tento poèet odpovídá poètu dvaadvaceti písmen hebrejské abecedy.
V hebrejské Bibli je dvacet ètyøi knih. V starých øeckých Biblích je, podobnì jako asi
v pojetí Josefovì, kniha Rút pøipojena ke knize Soudcù a Pláè k Jeremjáovi. Zde i
v citátech je uíván èeský ekumenický pøeklad Bible z r. 1985 , podle vydání z r. 1990.
39 pìt knih - v hebrejské Bibli nazývány knihy Zákona.
40 tøináct knih - a/ Pøední proroci: Jozue, Soudcù + Rút, První a Druhá Samuelova,
První a Druhá Královská, b/ Zadní proroci: Izajá, Jeremjá a Pláè, Ezechiel, Dvanáct
prorokù, c/ Spisy: Jób, První a Druhá Paralipomenon, Ezdrá a Neherniá, Ester,
Daniel. Ètyøi knihy ... hymny: almy, Pøísloví, Kazatel, Píseò písní.
48 Vespasianus - Titul Flavius, nar. r. 9 po Kr., øímský císaø 69 - 79, císaøem byl
prohláen v Judei, kde vedl válku proti idùm.
Titus - Flavius Vespasianus, nar. 39 po Kr., øímský císaø 79 - 81, syn Vespasianùv.
Ukonèil idovskou válku dobytím Jeruzaléma r. 70.
51 Juliu Archeláovi - Agrippovi - èlenové Héródovy rodiny
dùstojnému Héródovi - syn Fasaéla, synovce Héróda Velikého.
53 umìní obaloby a pomluvy - typy øeènických cvièení (koinos topos a psogos)
v øeckých rétorských kolách.
55 Dìjiny války - Dìjiny války idovské (èel. Válka idovská 1965, 199).
64 Pøitáhli na druhou pevninu - tj. do Øecka za øecko-perských válek.
70 obyvatelé Tyru - srv. Ezechiel 36, 2; Válka idovská II 18,5 /478/.
73 Manethós - Josefem Flaviem pouívaná Forma jména Manethón. Manethón byl
egyptský knìz z Héliopole (4./3. st. pø. Kr.), autor øecky psaných Dìjin Egypta od
pravìku do r. 323 pø. Kr. Odstavce 75 - 82 jsou citáty z Manethónova díla.
75 Tútimaios - není jasné, o kterého faraóna jde. Z dùvodù fonetických i historických
odmítnuta identifikace s egyptským jménem Dedumose. Nabídnut výklad ze zkomolené
øecké formulace tú timaios onoma - jeho jméno je ctìno.
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77 Salitis - zakladatel dynastie Hyksósù, egyptsky alaku Memfis - øecký název
egyptského mìsta Mennoferu
na západním bøeh Nilu u Káhiry. Politické a náboenské centrum starého Egypta
v dobì Staré øíe (2700 - 2200 pø. Kr. )
78 Avaris - hlavní mìsto Hyksósù ve východní èásti nilské delty, zaloené u døíve
Nehesjem. Existuje o nìm jen málo soudobých zpráv. Za vlády Hyksósù byl hlavním
bohem bùh bouøe a poèasí, blízký kanaánskému Baalovi. Byl ztotoòován s egyptským
Sethem. Poloha mìsta není pøesnì urèena. Nyní je na základì výkopù, vedených
Rakouským archeologickým ústavem, ztotoòováno s mìstem, které stálo na místì
nynìjího Tell ed-Daba. Tyto výkopy odkryly sídelní palác s bohatou malíøskou
výzdobou neegyptského charakteru. Tematika i styl tìchto fresek se shodují s dobovou
dekorací z Kréty a Théry. Zdá se, e dekorace tohoto paláce imitovala mínojský palác.
Vedoucí rakouských výkopù Manfred Bietak uvauje i o pøíbuzenství tehdejího egyptského panovníka s krétským králem.
80 Bnón - následník Salitise
Apachnas  Apachnan
Apófis - ètvrtý vládce dynastie Hyksósù.
Annas - Jannas a po nìm Hammudí (podle Turínského královského papyru) byli
posledními vládci Hyksósù, pøemohl je farao Ahmose, zakladatel 18. dynastie.
82 Hyksósové - staroegyptsky vládci cizích krajin. Manethós pouívá tento název
pro tzv. 15. dynastii, která vládla asi od 1650 - 1542 pø. Kr. Podle Manethóse to byli
cizinci neznámého pùvodu z východu, kteøí dobyli Egypt silou. Jejich pùvod je dosud
sporný. Vedle vìtinou uznávaného semitského pùvodu jmen se uvauje u mení èásti
jmen i o churrijském pùvodu. Jména jsou vak v dochovaných zlomcích z Manethóse
zkomolena. Josef povauje Hyksósy za pøedky idù.
86 Misfraguthósis - Thutmósis IV., vyvrátil øíi Hyksósù.
deset tisíc arur - asi 2756 hektarù.
91 pastýøi - Genesis 46,34: Tvoji otcové jsou od svého mládí a doposud chovateli
stád, sejnì jako nai otcové. Srv. I Genesis 47,3.
93 na jiném místì - pozn. k odst. 251 - 253. 94-102 - druhý výtah z Manethóse.
98 Sethós, zvaný té Ramessés - Hérodotos (II 102) jej nazývá Sesóstris a pøipomíná
rovnì jeho vítìzství v námoøních bitvách.
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101 Pelúsion-staroegyptsky pevnost, místo blízko ústi východního ramene Nilu.
102 Aigyptos, Danaos - Danaos se podle øecké báje znesváøil s bratrem Aigyptem
a odeel proto z Egypta do Argu, odkud pocházela jeho pramáti Ió. Ètyøicet devìt dcer
Danaových zavradilo na otcùv pøíkaz o svatební noci své mue, syny Aigyptovy. Jen
Hyperméstra neuposlechla a uetøila svého mue Lynkea. Nevíme, zda identifikace
dvojice Sethós - Harmais s dvojicí Aigyptos - Danaos pochází od Manethóse.
103 za nejstarího pøedka - podle øecké báje byl nejstarím králem Argu Inachos, otec
Ió.
109 pøátelství zdìdil po pøedcích - srv. 1. Kniha královská 15: Chíram byl pøítelem
Davidovým po vechna léta.
110 chrámová støecha - 1. Kniha královská 5,22-24;9, 10-14.
111 posílali si hádanky - není v Bibli. Zde se mluví o hádankách v souvislosti
s královnou ze Sáby (1. Kniha královská 10,1).
112 Dios - není jisté, zda se jedná o Aelia Dia, o nìm víme, e byl autorem díla
O Alexandrii. Tyté úryvky z jeho díla uvádí Josef i v idovských staroitnostech VIII
5,3 (147 - 9).
116 Menandros z Efesu - Klémos z Alexandrie jej nazývá Menandrem z Pergama.
Není jinak známý. Úryvky z jeho díla uvádí Josef rovnì v idovských staroitnostech
VIII 5,3 (144 - 146).
119 slavnost Probuzení Héraklovo v mìsíci Peritios slavnost se slavila pøiblinì
v únoru. Zdá se, e to byl foinický svátek, vztahující se k mýtu o vzkøíení Hérakla,
kterého zabil Týfón, Iolaem.
proti Kitijským - rukopisy uvádìjí rùzná jména. Dohad Itykijským by se týkal
Utiky, nejstarí foinické kolonie v Severní Africe (dnením Tunisku). Pravdìpodobnìji
je zde mínìno Kition na jiním pobøeí ostrova Kypru, kde bylo kolem r. 1000 pø. Kr.
velké foinické mìsto. Jeho zbytky byly vykopány v mìstì zvaném nyní Larnaka
(staroøecky Larnax), nejvýznamnìjím pøístavu Kypru.
120 chlapec Abdémón - topos o zázraèném, zpravidla dvanáctiletém dítìti, srv. Luká
2,46-7.
125 uprchla jeho sestra - Dido, u Vergilia milenka Aeneova.
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129 Béróssos - knìz boha Béla v Babylónì. Kolem r. 270 pø. Kr. napsal historické dílo
Babyloniaka, líèící dìjiny jeho vlasti od mýtických poèátkù do r. 323 pø. Kr. na základì
klinopisných pramenù. Z dila se zachovaly jen citáty.
130 Noé - u Béróssa se podle domácí báje jmenuje Xisuthros. Øecké jméno Nóchos
vyjadøuje pøesnìji pùvodní hebrejské Nó(a)ch.
132 Nabokodrosora - Nebúkadnesar.
135 satrapa povìøený správou Egypta  Néko
136 v bitvì - jedná se o bitvu u Karkemíe na Eufratu, srv. Jeremiá 46,2.
140 palác byl velký a nádherný - archeologické výkopy i nápisy potvrdili Béróssovy
zprávy.
141 jeho ena - dcera Astyagova, princezna Amytis.
142 s øeckými autory - byli jimi zejména Ktésias, Strabón, Diodóros aj.
144 Megasthenés - øecký historik a etnograf kol. r. 400, èerpal z historikù Alexandra
Velikého, hlavní pramen pro indické dìjiny let 300 - 290 pø. Kr. Indii poznal jako posel
Seleuka Nikátóra na dvoøe indického krále Èandragupty. Zlomky z nìho zachoval
øecký historik Diodóros.
150 Kýros - staropers. Kuru, Kýros Starí, perský král 559 - 530 pø. Kr., zakladatel
perské øíe, r. 539 pø. Kr. dobyl Babylón. Je hlavní postavou Xenofontova pedagogicko-historického románu Výchova Kýrova.
154 v osmnáctém roce vlády - srv. Jeremiá 52,29.
na padesát let - v kap. 132 uvádí Josef edesát est let, Jeremiá 25,11 a 2. Kniha
Letopisù 36,21 uvádìjí sedmdesát let. Toto èíslo je chápáno jako symbolické, zahrnující
jeden lidský vìk. Babylónské zajetí trvalo necelých padesát let (587/- 139)
162 Pýthagorás ze Samu - øecký filosof 6. st. pø. Kr. Zaloil filosofickou kolu
v jihoitalském Krotónu. Jeho uèení pøevzalo z orfismu nauku o stìhování duí
a o posmrtné odplatì. Zpùsob ivota, jemu uèil své áky, obsahoval etické a kultovní
pøedpisy a zákazy.
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163 Hermippos - Hermippos ze Smyrny, øecký spisovatel 3. st. po kr. Autor
ivotopisù význaèných muù, které byly èlenìny podle oborù (est knih
o zákonodárcích, ètyøi knihy o sedmi mudrcích), jednotlivé knihy se týkaly jednotlivých
filosofù, napø. Pýthagora.
Øecké slovo grammatikos znaèí toho, kdo se zabývá písmeny a jejich rùzným
uitím: uèitele psaní, odborníka v mluvnici èi v literatuøe, literárního kritika.
164 zakazuje klít - srv. 2. Kniha Mojíova (Exodus) 22,27.
165 právem se tvrdí, e pøevzal... mnoho idovských pøedpisù - Porfýrios, ivot
Pýthagorùv 11; Eusebios, Praeparatio evangelica XIII 12,4.
166 Theofrastos ve svých Zákonech - Theofrastos z Lesbu, il kolem 370-280 pø.
Kr., ák a nástupce Aristotelùv ve vedení peripatetické koly, zabýval se hlavnì
pøírodními vìdami, etikou, ale i jinými obory, podobnì jako Aristotelés.
167 korbán - ve foinických nápisných textech toto slovo není doloeno. V hebrejtinì
znamená dar (pøinesený nìkomu), obì (pøinesenou Bohu). Jako dar Bohu je
toto slovo v øeckém Novém zákonì , v evangeliu Markovì 7,11.
169 (Hérodotos) øíká, e...dodrují obøízku - v 2. knize, kap. 104 Dìjin.
171 palestintí Sýøané - nejspíe semittí obyvatelé Palestiny, nikoli Pelitejci, kteøí
pronikli do této zemì ze støedomoøských ostrovù.
172 Choirilos z Atén - øecký tragik, il 6./5 st. pø. Kr.
173 v solymských horách - lokalizace nejistá. Choirilos ji pøevzal z Homérovy Odyseje
V 383
Úèesy do kruhu støieny mají - 3. Kniha Mojíova /Leviticus/ 27 to idùm
zakazuje: nebudete si pøistøihovat na hlavì vlasy dokola.
Nosili kùi ...koní - Hérodotos VII 70 spojuje tento zvyk s Aithiopy.
179 idé jsou potomky indických filosofù - Klearcha cituje v tomto smyslu Diogenés
Laertský v úvodu k ivotùm slavných filosofù, paralelu mezi idy a brahmány naznaèoval
i Megasthenés u Klémenta Alexandrijského (Strómateis I 15).
183 Hekataios z Abdér - øecký filosof a historik 4./3 st. pø. Kr. Napsal románovì
zabarvené dìjepisné dílo Aigyptiaka, v nìm Egypt pøedstavoval jako zemi, kde vznikla
lidská kultura.
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Kniha o idech se mu snad pøièítá mylnì, podle jiných z ní èerpal pøehled
o judaismu Diodóros (40,3). Z jeho díla se zachovaly jen zlomky.
184 o bitvì, kterou svedli Ptolemaios a Démétrios - r. 323 pø. Kr.
187 veleknìz Ezekias - není v seznamu idovských veleknìí v Josefových idovských
staroítnostech 11, 8,7 a 12, 2,4.
189 celou knihu - místo je v rukopise pokozené. Øecké slovo diafora znamená
rozdíl. Francouzský pøeklad L. Bluma pøekládá Seznámil je se vemi zvlátnostmi
jejich národa. Snad Diafora zkomoleno z difthera _ kùe, hrubý pergamen, listina,
svitek.
192 znovu postavit ... chrám ... Béla - srv. Arrianos 7,17 a Strabón 16,1,5.
194 Perané - srv. Druhá kniha Makabejských 1,19.
195 tøi miliony arúr - 825.000 hektarù.
197 padesát stadií ... sto dvacet tisíc obyvatel - uvádìná èísla jsou nadsazená. Stadion
= 192 m.
198 pìt plether - sto padesát metrù.
íøce sto loktù - srv. ale Ezdrá 6,3: (podle pøíkazu Kýrova) výka budi edesát
loket, jeho íøka také edesát loket.
kadá strana (oltáøe) - srv. 2. kniha Letopisù 4,1 i 2. kniha Mojíova (Exodus)
27,1 mluví o délce i íøce pìt loktù.
váze dvou talentù - 1. kniha Makabejských 1,23. Talent - jednotka váhy, pøiblinì
26 kg.
199 nepijí víno - 3. kniha Mojíova (Leviticus) 10,9.
201 Mosollamos - øecký pøepis jména Meullám.
205 Agatharchida - Agatharchidés z Knidu pùsobil za Ptolemaia VI. Filométóra (181
- 146 pø. Kr.). Byl autorem zemìpisných a dìjepisných dìl o dìjinách Evropy a Asie.
Josef cituje uvedený zlomek i v idovských staroitnostech XII 1,1.
206 o Stratoníce - dcera Antiocha I. Sótéra, manelka Démétria II. Makedonského.
Seleukos - Seleukos II. Kalliníkos, synovec Démétria II.
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210 kdy do zemì vtáhl ... Ptolemaios - datum výpravy neznáme.
213 Hieronymos - Hieronymos z Kardie, asi 360 - 265 pø. Kr. Napsal dìjiny
Alexandrových nástupcù od smrti Alexandra Velikého a po smrt epirského krále
Pyrrha 272 pø. Kr.
216 Theofilos - podle zachovaných zlomkù víme, e psal o vztahu alomouna
a Chírama.
Theodotos - napsal verované dílo o idech.
Mnaseas z Patary - polyhistor 3. st. pø. Kr.
Hermogenés - napsal dìjiny Frýgie, zachoval se z nich zlomek o Nannakovi,
frýském Noemovi.
Euhémeros - il ve 4./3. st. pø. Kr., v díle Posvátný zápis podal racionalistický
výklad vzniku víry v bohy.
Aristofanés, Kónón, Zópyrión - jsou jinak neznámí.
218 Démétrios Falérský - aténský státník, peripatetický filosof druhé poloviny 4. st.
pø. Kr. Pozdìji se na dvoøe Ptolemaia I. v Alexandrii vìnoval literární èinnosti. Zaslouil
se o zaloení alexandrijského Musaia.
Filón z Alexandrie - idovský alexandrijský myslitel, il v 1. polovinì 1. st. po Kr.
Snail se slouèit uèení Starého zákona s platónismem a stoicismem. K výkladu Starého
zákona pouíval alegorické metody. Zachovala se od nìho øada spisù, vykládajících
jednotlivé starozákonní knihy a obhajujících judaismus.
Eupolemos - idovský helénistický historik 2. st. pø. Kr. Pùsobil v Palestinì.
Zachovaly se zlomky jeho díla O králích Judeje. Psal díla filosofická, pøírodovìdecká,
etická, náboenská, politická a rétorická.
221 Theopompos - il asi v 1. 378-6 - po 323 pø. Kr., byl ákem øeèníka Ísokrata.
Jeho Øecké dìjiny navazovaly na Thúkydida. Byl obdivovatelem Filipa II.
Makedonského, v díle Filippika popsal jeho vládu.
Polykratés - buï autor Dìjin Sparty, nebo aténský sofista 4. st. pø. Kr., který
napadal Sókrata.
autor Tripolitiku - sofista Anaximenés z Lampsaku, syn Aristokleùv, ák kynika
Diogena. Jeho spis (zvaný té Trikaranos) kritizoval Atéòany, Sparany i Thébany.
Vydal jej pod jménem Theopompovým, aby proti nìmu vyvolal nepøátelství tìchto
obcí.
Timaios - viz pozn. k odst. 16
223 pøíchod naich pøedkù - tj. Hyksósù podle Josefovy teorie.
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225 povaují zvíøata za bohy - toté vytýkali egyptskému náboenství pozdìji i
køesané. Výtka se vztahuje k uctívání posvátných zvíøat /býk, koèka, krokodýl aj./
a k pøedstavám o bozích se zvíøecími hlavami.
228 Manethós - ten vak Hyksósy se idy neztotoòoval.
232 Ór - devátý faraón 18. dynastie. Hérodotos (II 42) vypráví podobný pøíbìh
o egyptském králi Hérakleovi. Snad jde o zámìnu s egyptským bohem Hórem.
Amenófisovi, synu Paapise - asi Amenhotep, syn Hapua, ministra Amenófise
III. Pøièítalo se mu autorství èarodìjnických knih. Snad se Amenófise III. týká i tzv.
zlomek románu o Amenofisovi na oxyrynském papyru (Pap. Oxy 42,1974, 41-43).
235 do kamenolomù - u Tury, srv. Hérodotos II 8 a 124. Odtamtud se pøiváely
kameny pro stavbu pyramid.
vzdìlaní knìí - Osarséf z Héliopole a jeho druzi. Podle Hérodota II 3 byli knìí
z Héliopole nejvzdìlanìjí v Egyptì.
237 Avaris - viz pozn. k odst. 78 a 86.
238 Osarséf - druhá èást sloeného jména zní jako druhá slabika jména Jóséf. Zaèáteèní
slabika Jó - znamená jméno Boí, napø. Jó-nátán (bùh) Jó dal Jó-él Jó (jest) bùh.
Avak Jóséf je slovesný tvar 3. osoby (on) pøidal nebo nech pøidá; podmìt Bùh
není vyjádøen, stejnì jako není vyjádøen v jménech Jischák (Izák) on (Bùh) se usmívá,
Nátán on (Bùh) dal, srov. Jó-nátán. V ojedinìlém tvaru Jehóséf (alm 81,6) je první
èást delí tvar jména Boího Jehó. První èást jména Osarséf je snad úmyslnì odvozena
od jména egyptského boha Osirise.
250 pøijal jméno Mojí - zdá se, e Josef nebo jeho pøedloha (Manethós) zapomnìl,
e u se o Osarséfovi zmínil v odstavci 238.
252 tyto zprávy sepsal Manethós - líèení obsahuje mnoho vybájených prvkù. Podle
Diodóra (40,3) u Hekataios z Abdér tvrdil, e idé byli vyhnáni z Egypta kvùli moru.
Autoøi tìchto legend znali z biblického vyprávìní jen jména Josefa a Mojíe, nìkdy
zamìòovali jejich role, pøípadnì je uvádìli do pøíbuzenského vztahu: podle Apollónia
Molóna byl Mojí vnukem Josefovým, podle Justina jeho synem.
263 Ápis - posvátný býk Egypanù, uctívaný v Memfidì
265 Mojí - viz pozn. k odst. 238 a 286.
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282 pøedepisovali jim oèistu - srv. 3. kniha Mojíova (Leviticus) 13,45 - 46; 14.
284 zbavoval této hodnosti - srv. 3. kniha Mojíova (Leviticus) 22, 16 - 23.
286 ten, který byl vytaen z vody - srv. Filón, ivot Mojíùv I 4; Josef Flavius,
idovské staroitnosti II 9,6 (228). Ýsés znamená zachránìný.
287 Chairemón - stoický filosof, správce alexandrijského Musaia, uèitel císaøe Nemna.
289 Amenófisovi se ve spánku zjevila Ísis - podobná vyprávìni o epifaniích bohù se
zachovala o egyptských faraonech i na papyrech nebo nápisech, napø. na papyru o tzv.
Snu Nektanébónovì, kde bùh Onuris ádá o opravu svého chrámu, nebo na votivní stéle
Tuthmósise IV., kde bùh Harmachis ádá, aby sfinga byla oèitìna od písku.
299 o ètyøi generace døíve - 2. kniha Mojíova (Exodus) 6,16-26.
304 Lýsimacha - víme pouze, e pocházel z Alexandrie a e pùsobil ve 2. st. pø. Kr.
305 za egyptského krále Bokchorea - podle Josefa (v. níe II 2,16) il 1700 let pøed
Josefem. Manethón uvádí faraona tohoto jména v 8. st. pø. Kr. (24. dynastie).
311 mìsto bylo nazváno - Lýsimachovu zprávu pøejímá i Tacitus v Dìjinách (V 3).

Kniha druhá
2
se spisovatelem Apiónem - Apión il za císaøù Tiberia (14-37), Caliguly (37-41)
a Claudia (41-54), napsal Dìjiny Egypta, spis o homérské poezii a dalí filologické
práce. Zdá se, e idy napadal v Dìjinách Egypta i ve zvlátním spisu. R. 38/39 vedl
poselství Alexandrijských se stíností proti idùm k císaøi Claudiovi do Øíma. O nespolehlivosti jeho dìl máme øadu svìdectví. K pojmu grammatikos viz poznámku
k I 163.
10 modlitebny orientoval k východu - západní synagogy (proseuchai) byly obráceny
smìrem na východ k Jeruzalému, kde stál jediný chrám boha - Jahveho. V nìm byla
nejsvìtìjí svatynì na západní stranì, k ní se obracely osoby pøi modlitbì, aby se idé
odliili od pohanù a od esejcù, kteøí se modlili k vycházejícímu slunci.
11

sloupy a pod nimi byla vytesána loï - Apión má na mysli pravdìpodobnì nìjaké
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sluneèní hodiny.
14 neví to o Pýthagorovi - jako Pýthagorovo roditì uvádìjí starovìké prameny
ostrov Samos nebo Sýros, pùsobil v jihoitalském Krotónu.
17 kdy Fénièané zaloili Kartágo - datum uvádìné Apiónem odpovídá r. 752 pø. Kr.
Mylnì je uvádìl u historik Timaios, aby uvedl do souladu rok zaloení Kartága
a Øíma, který podle tradice byl zaloen právì v tomto roce. Kartágo bylo zaloeno r.
814 pø. Kr.
18 Chíram il sto padesát let pøed zaloením Kartága v. I 126. Vládl asi v 1. 965-931
pø. Kr. Datum uvedené Josefem by vedlo k r. 969 pø. Kr.
19 Chíram byl pøítelem alomouna - v. I 109 a násl. est set dvanáct let po odchodu
idù z Egypta - tento údaj neodpovídá Starému zákonu (1. kniha královská 6,1), kde se
uvádí ètyøi sta osmdesát let, ani Josefovu údaji v idovských staroitnostech VIII
3,1,61, kde se uvádí pìt set devadesát dva roky, ale Josef má tý údaj na jiném místì
idovských staroitností (XX 10,1,230). alomoun zaèal vládnout asi mezi 1. 970 a 960
pø. Kr., vládl 40 let. Pøedkové Judejcù odeli z Egypta asi kol. 1300 pø. Kr.
20 jako Lýsimachos - v Josefovì výtahu z Lýsimacha (I 304 a násl.) není uveden
ádný èíselný údaj.
32 splácí odmìnu za obèanství - Josef má na mysli obèanství mìsta Alexandrie,
které bylo podøízeno pøímo králi a mìlo své vlastní obèanské zákony, protoe v nìm
ilo mnoho národností. Po zaloení mìsta Alexandrem Velikým mìli zásadnì nárok na
obèanství Øekové a Makedonci, pøísluníci ostatních národností je mohli získat jako
privilegium. To se týkalo i pùvodního egyptského obyvatelstva. Apión ovem nemusel
nutnì být egyptského pùvodu, i kdy se narodil v jedné ze dvou velkých oáz, které
tvoøily zvlátní správní okrsky (nomos). Z dokumentárních papyrù víme, e i Øekové
nebo Makedonci, pocházející z provincie, mohli mít z právního hlediska alexandrijské
obèanství.
35 v sousedství královského paláce - idovská ètvr, zvaná Delta (pìt alexandrijských
ètvrtí bylo oznaèeno prvními pìti písmeny øecké abecedy), leela ve východní èásti
Alexandrie. Nekropole byla na západním okraji mìsta.
36 pøidìlil sám Alexandr - idé tvoøili v Alexandrii významnou èást obyvatelstva,
v Egyptì celkem ilo asi milion idù. Jednotlivci jistì mìli alexandrijské obèanství, je
vak sporné, zda je mìla celá komunita. Císaø Claudius v listu Alexandrijským z r. 41 po
67

Kr. oznaèuje Alexandrii jako mìsto idùm cizí a nepøál si, aby do Alexandrie pøivolávali
dalí idy z Egypta nebo Sýrie.
37 listy krále Alexandra a Ptolemaia - takové listy nejsou známé, stélu v Alexandrii
dal ve skuteènosti postavit císaø Augustus.
38 jako idé se zároveò nazývají Alexandrijskými - tohoto tématu se týká uvedený
dopis císaøe Claudia Alexandrijským z r. 41 na papyru Britského musea è. 1912.
Claudius v nìm ádá Alexandrijské, aby se k idùm, kteøí s nimi u dlouho ijí v jednom
mìstì, chovali vstøícnì, aby jim nebránili v provozování tradièního kultu, ale zároveò
nabádá idy, aby neusilovali o více privilegií, ne mají doposud.
39 Antiochijci - v øímském období mìli antiochijtí idé obèanské právo tohoto
mìsta, jejich privilegia byla zachycena i nápisnì (Josef Flavius, O válce idovské VII
5,2).
idé v Efesu . . . toto právo jim udìlili nástupci Alexandra Velikého - z ídovských
staroitností XII 3,2 vyplývá, e toto tvrzení je sporné.
40 Iberové - od doby císaøe Vespasiana mìli ius Latií, ne vak øímské obèanství.
Obývali støedomoøské pobøeí Pyrenejského poloostrova.
41 Øímané brání Egypanùm v získání obèanského práva - je známo, e Egypané
museli nejdøíve získat obèanství mìsta Alexandrie, ne se mohli stát øímskými obèany.
Josefovo tvrzení je pøehnané.
43 Hekataios - Tato zpráva nepochází od pravého Hekataia. A pozdìji byly tøi
okrsky Samaøska pøipojeny k Judeji a byly osvobozeny od daní (1. kniha Makabejských
11,34).
44 svìøil do jejich ochrany idovské pevnosti - i zde se Josef opírá o PseudoHekataia. Zpráva je zvelièena, i kdy v Egyptì existovalo nìkolik idovských posádek,
napøíklad v lokalitì Athribis v jiní èásti nilské delty i jinde.
46 s ádostí, aby k nìmu byli vysláni pøekladatelé - Josef tu struènì shrnuje obsah
listu tzv. (Pseudo) Aristaia Filokratovi, který obsahuje legendu o vzniku øeckého pøekladu
Starého zákona, poøízeného dvaasedmdesáti pøekladateli, tj. po esti z kadého z dvanácti
kmenù izraelských (tzv. Septuaginta). Stejné znìní vech tìchto pøekladù, poøízené
oddìlenì pracujícími pøekladateli, mìlo dosvìdèit boskou inspiraci a sakrálnost textu,
který byl pøeloen pro helenizované idy v Alexandrii. Pøeklad byl prý dokonèen za
72 dnù. Vzájemným srovnáváním se zøejmì dospìlo k jednotnému znìní, je mìlo být
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uchováváno.
Démétriovi Falérskému - v pozn. k odst. I 218.
48

vykonal mnohé obìti Bohu - tato zpráva není jinde doloena.

49 Ptolemaios Filométór - vládl 181 - 145 pø. Kr. Kleopatra byla jeho sestrou
i enou.
Ónias - známý jako zakladatel idovského chrámu v Egyptì. Zaloil jej kolem
r. 160 pø. Kr. v Leontopoli v Egyptì.
50 vzbouøili se proti královnì Kleopatøe - Ptolemaios VIII. Euergetés, zvaný Fyskón,
byl po smrti svého bratra Ptolemaia Filométóra r. 145 povolán z Kyrény v sev. Africe,
zmocnil se trùnu a oenil se s Kleopatrou, aèkoli tato u pøedtím prohlásila králem
svého syna. Ptolemaios VIII. jej dal zabít.
51 - 113 tyto odstavce (od poloviny odst. 51 ke konci odst. 113) se zachovaly jen
v latinském pøekladu, jeho originál pocházel u z 1. poloviny 6. století. Byl poøízen
z podnìtu Cassiodora Senatora, ministra ostrogótského krále Theodoricha. Tato èást se
v ádném øeckém rukopisu nezachovala, èeský pøeklad vychází z latinského textu.
53 pøedhodit slonùm - událost se slony je ve 3. knize Makabejských (kap. 4-5)
pøièítána Ptolemaiovi IV. Filopatórovi (221-204 pø. Kr.).
60

kdy Caesar dobyl Alexandrie - v r. 43/2 pø. Kr.

61 pro nás je útìchou Caesar - Julia Caesara podporovaly idovské oddíly Hyrkánovy
a Antipatrovy v boji o Alexandrii.
63 nemohl dát pøídìl obilí - v r. 19 po Kr. Na takovéto pøidìly obilí mìli nárok pouze
obèané Alexandrie.
64 ostraha øeky a dozor nad vemi posádkami - místo je v rukopise porueno a jeho
výklad není zcela jasný.
65 válèíte navzájem krutì - Josef má na mysli konflikty mezi pøívrenci rùzných
lokálních kultù.
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Egypanùm nedal právo - v pozn. k odst. II 41

77

na náklady vech idù - v jeruzalémském chrámu se dvakrát dennì pøináela obì
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za blaho císaøe a øímského národa (Josef Flavius, O válce idovské II 197). Zdá se vak,
e se tak dálo na náklady císaøe.
82 Antiochos Zboný - Antiochos Sidétés, zvaný Eusebés (= Zboný), který dobyl
Jeruzalém r. 130 pø. Kr. (idovské staroitností XIII 244).
Pompeius Veliký - Cn. Pompeius Magnus, 106 - 48 pø. Kr., øímský vojevùdce
a politik. S Juliem Caesarem a s M. Liciniem Crassem uzavøel první triumvirát. Byl
poraen Caesarem v bitvì u Farsalu.
Licinius Crassus - M. Licinius Crassus (115 - 53 pø. Kr.). Po r. 55 pø. Kr. byl
správcem Sýrie.
Titus Caesar - v. pozn. k odst. I 48.
84 Polybios z Megalopole - øecký historik, il asi 200 120 pø. Kr. Ve ètyøiceti
knihách popsal dìjiny øeckoøímského svìta od 246 - 144 pø. Kr. Z jeho díla se zachovala
pouze èást.
Strabón z Amaseie - øecký historik a zemìpisec, il asi 64 pø. Kr.-19 po Kr.
Nikolaos z Damaku - 2. pot. 1. stol. pø. Kr., vychovatel dìtí Antonia a Kleopatry,
pozdìji dvorní historik Héroda Velikého. Jeho Dìjiny o 144 knihách vedly a do r. 4 pø.
Kr. Josef Flavius èerpal z jeho díla.
Tímagenés - rétor a historik 2. pot. 1. stol. pø. Kr. Mezi jeho díly se uvádí kniha
O králích. Zachovaly se pouze zlomky.
Kastór z Rhodu - øecký rétor 1. pot. 1. stol. pø. Kr. Autor Kroniky o esti
knihách.
Apollodóros - øecký gramatik a kronikáø, i! asi 180 mezi 120 - 110 pø. Kr. Byl
autorem Kroniky, která líèila dìjiny øecko-øímského svìta od pádu Tróje (1184/ 3 pø.
Kr.) do r. 120 pø. Kr.
86 kdy povaují lidi pokousané tìmito zvíøaty nebo jimi pohlcené za astné o lidech obìtovaných v Egyptì krokodýlùm srv. Hérodot II 90. Informace o zmijích
není jinde doloena, ale není vylouèeno, e Kleopatra spáchala sebevradu tím, e se
dala kousnout zmijí, aby dosáhla zbonìní.
87 kdy se pøiblíí k mlatu a chtìjí tam rát - ale srv. 5. kniha Mojíova
(Deuteronomium) XXV 4: pøi mlácení nedá dobytèeti náhubek. Výstinìji v jiných
pøekladech místo dobytèe vùl; (té Bible Kralická a slovenská Biblia, Liptovský
Mikulá 1979).
91 - 96 scéna popsaná v tìchto odstavcích má paralelu v románu Foinikika (Fénické
pøíbìhy) asi z 2. st. po Kr., jeho autorem byl jinak neznámý Lollianos. Z tohoto
románu se zachovaly zlomky na papyrech (P. Colon.inv.3328 a P.Oxy. 1368). V jednom
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ze zlomkù je popisována rituální obì chlapce, poívání jeho srdce a spoleèná pøísaha
spiklencù. Jiná rituální obì je popsána v románu Achillea Tatia (3,15,4). Zøejmì jde
o motiv románový.
103 - 107 Popis jeruzalémského chrámu, znièeného Titem, se opírá o autopsii
a o Josefovy vzpomínky. Podrobnìjí popis je v jeho dílech O válce idovské (V 5)
a idovské staroitnosti (XV 11).
112 sáhl k Mnaseovi - Mnaseas z Patary, polyhistor 3. st. pø. Kr.
mìsta, které se nazývá Dóra - jedná se zøejmì o mìsto Adóra (dnení Dura), které
skuteènì bylo v Idumeji (7 km západnì od Hebrónu).
Apollónova kultu - tento kult je doloen i nápisem Memfidy.
116 Dóra - pøístavní mìsto na Støedozemním moøi, 25 km jinì od Karmelu (a mìsta
Haify). Mìsto zvané té Dór bylo lépe známé i v dobì helénistické. Archeologické
výkopy ukazují jeho rozsah a význam.
119 vysoké edesát loket a iroké dvacet loket - ve Válce idovské (V 202) uvádí Josef
rozmìry tøicet a patnáct loket.
128 na sebe vzali zvíøecí podobu -srv. Ovidius, Promìny (V 325 n): (Tyfón) zdìsil
nebeské bohy i dali se na útìk vichni. (prchali do té chvíle, a znaveným útulek skytla)
egyptská zemì a Nil, jen v sedmero ústí se tìpí ; Diodóros I 86,3: zpoèátku bylo
málo bohù, ...høínost lidi je suovala, proto na sebe vzali podobu zvíøat a unikli tak
násilí lidí.
131 vypálení aténské akropole - za øecko-perských válek.
chrámu v Efesu - Artemidin chrám v Efesu zapálil Hérostratos r. 356 pø. Kr., aby
uèinil své jméno nesmrtelným.
134 asi sto dvacet let - od doby makabejského povstání r. 168
135 Zénón z Eleje - asi 490-430 pø. Kr., øecký filosof, pøísluník elejské koly.
Kleanthés - 331-232 pø. Kr., øecký stoický filosof.
141 /egypttí/ knìí dodrují obøízku - srv. Hérodotos II 37 a 104.
151 a násl. - Obrana idovských zákonù má mnoho shod se zlomky z díla Hypothetika
Filóna z Alexandrie (1. pol. 1. st. po Kr.), které zachoval Eusebios. Josef èerpá zøejmì
z tého pramene jako Filón. Byla jím asi apologie judaismu, sepsaná v Alexandrii na
poèátku øímského období.
71

154 Lykúrgové, Solónové, Zaleukové - Lykúrgos byl legendární spartský zákonodárce,
jeho zákony smìøovaly k posílení vojenské zdatnosti Sparanù; Solón byl aténským
státníkem 7./6. st. pø. Kr., byl i sociálním reformátorem a autorem aténských psaných
zákonù; Zaleukos byl podle tradice první øecký zákonodárce, snad uveøejnil v 7. st. pø.
Kr. v øecké osadì Lokroi v jiní Itálii psaný zákoník.
155 Homér - v jeho eposech se skuteènì slovo nomos = zákon nevyskytuje.
157 zachránit ... koøist - srv. 2. kniha Mojíova (Exodus) XII 35-37: Izraelci ... si
vyádali od Egypanù støíbrné a zlaté perky a plátì a oni jim vyhovìli. Tak vyplenili
Egypt.
160 e ve vem jedná podle jeho vùle - Josef racionalisticky vykládá boskou inspiraci
Bible.
161 nebyl to kouzelník - takové obvinìní nacházíme u Celsa (2. st.) v jeho polemice
proti køesanství (zlomky jeho díla se zachovaly ve spisu Órigenovì Proti Celsovi (zde
I 26) i u Apuleia (kap. 90). Oba uvádìjí Mojíe ve výpoètu proslulých kouzelníkù.
163 - 228 - text tìchto kapitol obsahuje také Eusebiùv spis Praeparatio evangelica VIII
8 - 55 a je zde ménì poruen neli je tomu v rukopise spisu Proti Apiónovi.
164 jedni svìøili politickou moc - toto dìlení na tøi základní formy vládní moci pochází
od Platóna, pouil je i Polybios a Cicero, kteøí ovem za ideální povaovali tzv. smíenou
ústavu, spojující pøednosti tøí uvedených forem.
165 theokratické zøízení - výraz theokratia nacházíme poprvé u Josefa Flavia. Nevíme,
zda tento termín vytvoøil sám, nebo zda jej pøevzal z nìjaké pøedlohy.
168 nejmoudøejí mui u Øekù - od ptolemaiovského období uplatòovali alexandrijtí
idé ve svých obhajobách mylenku, e øeètí filosofové èerpali z Bible. Podle Filóna se
Mojíovými mylenkami inspirovali Hérakleitos a stoikové. Stoický pantheismus lze
ovem tìko ztotoòovat s idovským monotheismem.
170 spravedlnost, umìøenost, stateènost a obèanský soulad - klasické rozdìlení na
ètyøi základní ctnosti se nachází u Platóna: moudrost, stateènost, umìøenost
a spravedlnost. U Josefa je moudrost nahrazena obèanským souladem. Starý zákon
nemìl slovo vyjadøující obecný pojem ctnosti, øecký pojem areté byl pøevzat a
helénistickým idovstvem v øeckém pøekladu Starého zákona.
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175 aby vyslechli zákon - Josef pøièítá u Mojíovi sobotní ètení ze Starého zákona.
Viz Skutky apotolù 15,21: Mojí má odedávna ... své kazatele, kteøí ètou jeho zákon
v synagogách kadou sobotu.
178 máme je vryty do naich dui - srv. 5. kniha Mojíova (Deuteronomium) 6,69;11,18: tato má slova si vlote do srdce a do své due.
182 e jsme svìtu nedali ádné vynálezce - viz II odst. 135 a 148.
187 rozhodèí ve sporech - srv. 5. kniha Mojíova (Deuteronomium) 17,8; Diodóros
Sic. 40,3.6.
190 je poèátkem, støedem a koncem veho - mylenka, e Bùh je zaèátkem (A=alfa)
a koncem (W =ómega) veho je obsaena v biblických textech, viz Zjevení Janovo 21,6;
22,13 a té 1,8, kde je naznaèen té èasový støed: Pán Bùh, ten, který jest, i poèátek,
a který byl, i konec, a který pøichází (v Kralické bibli výstinìji který pøijíti má).
191 je bezboné Boha zobrazovat - 2. kniha Mojíova (Genesis) 1,3: I øekl Bùh:
Buï svìtlo!
192 vidíme jeho díla - 1. kniha Mojíova (Genesis) 1,3: I øekl Bùh: Buï svìtlo!
jeho musí vichni ctít - srv. závìreèné odstavce Filónova díla O stvoøení svìta
(61,170-172) o Bohu jako stvoøiteli svìta.
193 podobné se vdy druí s podobným - srv. Platón, Gorgias 510 b; Aristotelés,
Ethika Nikomachova 8,1 (1155).
197 poskytl a dal k uívání ze své vùle vem - platónská mylenka, obsaená
v Zákonech (3,687 d): nemáme se za to modlit ani o to usilovat, aby se vechno øídilo
naím chtìním, nýbr mnohem více, aby se chtìní øídilo moudrostí. Viz v Starém
zákonì Pøísloví 16,8 a 24,3-5, v Novém zákonì evangelium Matouovo 6,8 vá Otec
ví, co potøebujete, døíve ne ho prosíte.
199 pokud cílem je plození - naznaèeno v Starém zákonì, Genesis 1,27-28; 24,7; viz
té Genesis 16,1; 1. Samuelova 1,2 a 11; Pøísloví 31,28. Podle Talmúdu je zakázáno brát
si neplodnou enu a je povoleno zapudit enu, pokud po deseti letech manelství
neporodí. Srv. té o Essénech u Josefa, Válka idovská II 8,160-161 (str. 150 v èes.
pøekladu z r. 1965).
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spojení mue s muem - 3. kniha Mojíova (Leviticus) 18,22: nebude obcovat
s muem jak s enou.
201 Bùh obdaøil mue mocí - srv. 1. kniha Mojíova (Genesis) 3,16: on bude nad
tebou vládnout.
manel se smí stýkat pouze se svou enou - srv. 5. kniha Mojíova
(Deuteronomium) 22, 22-27; 3. kniha Mojíova (Leviticus) 20,10. Není tu vak nikde
pøedpis, e mu se smí stýkat jen se svou enou.
202 zákon ... zakázal potratit - není ve Starém zákonì.
kdo svede rodièku - srv. 3. kniha Mojíova (Leviticus) 12.
203 due trpí tím, e sídlí v tìle - ohlas esejského uèení, srv. Josef Flavius, Válka
idovská II 8,11 (154) v èeském pøekladu z r. 1965 str. 149. Podobnì orfikové povaovali
dui za boskou sloku v èlovìku, pro ni je tìlo (sóma) hrobem (séma). Jejich pojetí
pøejal i Platón, který se nesmrtelností due zabýval v dialogu Faidón.
204 vymlouvat na jejich neznalost - srv. odst. II 178.
205 úcta k zemøelým - viz Kazatel 12,5; pohøeb Jákobùv: Genesis 47, 29-30; 49,2932; 50,1-14.
kolemjdoucí - viz Ecclesiasticus (Sirach) 7,34 (v Bibli Kralické 38); té Øímanùm
12,15; alm 35,13-14.
po pohøbu se musí oèistit dùm - 4. kniha Mojíova (Numeri).19,11 n.; 3. kniha
Mojíova (Leviticus) 21,1; 22, 4.
206 úcta k rodièùm - srv. 5. pøikázání Desatera, které následuje po ètyøech pøikázáních,
týkajících se Boha: 4. kniha Mojíova (Exodus) 20,12; 5. kniha Mojíova
(Deuteronomium) 5,16: Cti svého otce i matku.
odsuzuje k ukamenování - 5. kniha Mojíova (Deuteronomium) 21,18 nn.
pøikazuje mít v úctì kadého starího èlovìka - 3. kniha Mojíova (Leviticus)
19,32.
Bùh je nejvyím stáøím - Daniel 7,9,22: Vìkovitý.
207 zákon zakazuje prozrazovat tajemství - Pøísloví 11,13; 20.19; 25,9. Netýká se
vak nikde bývalých pøátel.
trest smrti hrozí soudci - 2. kniha Mojíova (Exodus) 23,8; 5. kniha Mojíova
(Deuteronomium) 16,19; 27,25. Neuvádí se tu vak trest smrti.
kdo se chová nevímavì k prosebníku - 5. kniha Mojíova (Deuteronomium)
15,7 uvádí jako morální zásadu: neuzavøe svou ruku pøed svým potøebným bratrem.
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dotknout se cizího majetku - 2. kniha Mojíova (Exodus) 20,15; 22,1 n. ; 3.
kniha Mojíova (Leviticus) 19,11; 5. kniha Mojíova (Deuteronomium) 17. Srv.
osmé pøikázáni: Nepokrade.
nesmí brát úroky - 2. kniha Mojíova (Exodus) 22,24; 5. kniha Mojíova
(Deuteronomium) 23,28 pøipoutí braní úrokù jen od cizincù.
210 blízkost nespoèívá pouze v dùvodu - 2. kniha Mojíova (Exodus) 22,21; 23,9;
3. kniha Mojíova (Leviticus) 19,34: ten, kdo bude s vámi pøebývat jako host, bude
vám jako jeden z vás domorodcù. Bude ho milovat jako sebe samého.
211 ukázat cestu - 5. kniha Mojíova (Deuteronomium) 27,18: Bud proklet, kdo
svádí slepce z cesty. Juvenalis (14,103) vytýká idùm, e ukazují cestu jen svým
souvìrcùm.
212 pustoit ohnìm - srov. 5. kniha Mojíova (Deuteronomium) 13,17 (16).
poráet ovocné stromy - 5. kniha Mojíova (Deuteronomium) 20,19: neznièí
jeho stromoví.
olupovat padlé v bitvì - srov. Soudcù 5,30.
zvlátì na enách - 5. kniha Mojíova (Deuteronomium) 21,20. 14: nesmí ji
prodat za støíbro ani s ní hrubì zacházet.
213 peèujeme i o domácí zvíøata, smíme jich pouívat jen v souladu se zákonem - 5.
kniha Mojíova (Deuteronomium) 5,14: sedmý den . . . nebude dìlat ádnou práci ...
ani tvùj býk a tvùj osel, ádné tvé dobytèe.
nikdo nesmí zabít zvíøe - není ve Starém zákonu.
spolu s jejich mláïaty - 3. kniha Mojíova (Leviticus) 22,28: kus skotu nebo
bravu neporazíte v tý den s jeho mládìtem. 5. kniha Mojíova (Deuteronomium)
22,6: nevezme matku od mláïat.
zakazuje zabíjet - není ve Starém zákonu.
215 v pøípadì cizoloství - 3. kniha Mojíova /Leviticus/ 20,10.
znásilnìní - 5. kniha Mojíova (Deuteronomium) 22,23: pouze v pøípadì, e
dívka byla zasnoubena. svedení mue - 3. kniha Mojíova (Leviticus) 20,13.
216 idí-li nìkdo pøi mìøení - v Starém zákonu jde pouze o zákazy, nikoli o zákony:
3. kniha Mojíova (Leviticus) 19,11-13; 35-36; 5. kniha Mojíova (Deuteronomium)
25,13-15. ádné tresty tu nejsou uvedeny.
217 køivdy na rodièích èi vùèi Bohu - 5. kniha Mojíova (Deuteronomium) 21,18
(trest ukamenováním); 3. kniha Mojíova (Leviticus) 24,13.
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218 lepí ivot v kolobìhu èasu - srv. Josefovy idovské staroitnosti 18,14. Srov.
Daniel 12,2-3; té I Tesalonickým 4,13-18:, 1. Korintským 15,51-57.
220 k ustavièným zmìnám - srv. odst. II 182.
223 se posmívají Platónovi - Athénaios 508 b, c.
224 pøedloit pravdivý názor o Bohu - srv. Platón, Timaios 28 c: Tvùrce vak a otce
vehomíra nalézti by bylo tìko a kdybychom ho nalezli, nemono vem jej zvìstovat.
225 setrvala pøi jeho zákonech - Cicero, Pro Flacco 63; Plútarchos, Lykúrgos 30:
pokud panovaly Lykúrgovy zákony, Sparta se øídila ani ne tak ústavou, jako spíe
zpùsobem ivota vycvièeného a moudrého.
226 více ne o dva tisíce let starí - srv. odst. I 36. První veleknìz byl patrnì Áron, asi
1300 pø. Kr.
237 uráet bohy, v nì vìøí jiní - 2. kniha Mojíova (Exodus) 23,13: jméno jiného
boha nebudete pøipomínat, a je není slyet z tvých úst; 2. Mojíova 22,27 (28):
Nebude zloøeèit Bohu..., hebrejské slovo je v mnoném èísle, bostvo, lze té
pøekládat bohùm. Bible Kralická 22,28 Soudcùm nebude utrhati, podobnì
poznámka v novém americkém katolickém pøekladu (1990), obdobnì k výrazu znaèícímu
vysoko postaveného èlovìka - pøedák, kníe v druhé polovinì vere.
240 vìznì v Tartanu - byli tam svreni Titáni.
241 proti nìmu se spikli - Poseidón, Héra, Athéna, v. Homér, Ílias 1, 399: (olymptí
bozi ho vichni hodlali spoutat) Iléra i Poseidón mocný a bohynì Athéna Pallas.
242 kováø, tkadlena, bojovník, hrají na kytharu, støílejí z luku - Héfaistos, Athéna,
Arés, Apollón, Apollón a Artemis.
246 byli k sobì pøipoutání - Afrodíté a Arés (srv. Homér, Odysseia 8,267 - 359),
kdy je sevøela umìlá pouta, je dùvtipný Héfaistos zrobil.
nemohl ovládnout svou touhu - srv. Homér, Ílias, 329 nn.: Cos to jen vypustil
z úst, ty Kronùv pøehrozný synu? (Jestlie nyní touí jít se mnou na lùko lásky) na
samém vrcholu Ídy, vdy tady je vecièko vidìt!
255 alegorický pøístup - uplatòovali jej stoikové, novoplatónikové a novopýthagorejci,
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z idovských exegetù Filón.
256 nepøijal do své obce básnika - Platón, Ústava III 398 a: takový mu u nás v obci
nemá místo a není dovoleno, aby se zde zdroval.
257 napodobuje naeho zákonodárce - srv. pozn. k odst. II 168.
obec nemá náhodnì pøijímat cizince - Platón, Zákony 12,949/50: to by obèanùm,
ijícím v dobré ústavì se správnými zákony, pøináelo kodu ze vech nejvìtí, kdeto
vìtinì obcí, protoe nemají dobré zákony, na tom nezáleí, e jsou míením poruovány,
kdy jejich obèané pøijímají cizince.
265 Anaxagorás z Klazomen - øecký filosof, il asi 500/497 - 428/7, zabýval se
pøírodní filosofií. Byl obalován z bezbonosti, protoe prohlaoval slunce za
rozhavený kámen o nìco vìtí ne Peloponés, musel proto odejít do vyhnanství.
266 Diagorás z Mélu - øecký Filosof 5. st. pø. Kr. Aristofanés se o nìm zmiòuje
v komediích Oblaka a áby jako o ateistovi. Zesmìòoval eleusínská mystéria. V existenci
bohù pøestal vìøit, kdy mue, který poruil pøísahu, nestihl trest.
Prótagorás z Abdéry - asi 485 - 410 pø. Kr., øecký filosof, sofista. Ve vìcech
náboenství byl skeptikem, za protináboenský postoj byl vypovìzen z Atén. Jeho
spis o bozích byl veøejnì spálen.
267 knìku jménem Ninos - zavádìla v pol. 4. st. pø. Kr do Atén frýská mystéria
(srv. Démosthenés 19,281).
269 Anacharsis = srv. Hérodot IV 76: Skýt Anacharsis byl po návratu z Øecka ve
Skýthii zabit, protoe pìstoval cizí obyèeje a mìl styk s Øeky.
273 Elejtí a Thébané - srv. Cicero, De re publica IV 4; Plútarchos, O výchovì dìtí 15.
Élis - mìsto a krajina, v ní je mìsto Olympie, na západním pobøeí poloostrova
Peloponésu.
275 pøièítali styk s mui i bohùm - Zeus a Ganymédés. sòatky mezi sourozenci Zeus a Héra.
282 rozsvìcování svìtel - konalo se v pátek veèer, protoe o sabatu u ádný pracovní
úkon nebyl povolený: 2. kniha Mojíova (Exodus) 35,3. Viz té Mina abbát II 7.
287 ve svém díle O staroitnostech - zvlátì v knize tøetí, kap. 9-12.
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EDIÈNÍ POZNÁMKA

Dílo Josefa Flavia O starobylosti idù není v úplnosti zachováno v øeckém originálu.
Od poloviny kapitoly 51 2. knihy a do konce kapitoly 113 známe toto dílo jen podle
latinského pøekladu, který byl poøízen u v polovinì 6. stol. po Kr. Celé dílo z øeètiny
(resp. latiny 2,51 - 113) pøeloila Rùena Dostálová podle vydání Flavius Joséphe,
Contre Apion. Texte établi et annoté par Théodore Reinach et traduit par Léon Blum,
Paris, Les belles lettres, 1930. Poznámky k èeskému pøekladu se zèásti opírají o
Reinachovy poznámky k této edici. Nìkteré poznámky doplnila Rùena Dostálová.
S. Segert pouil k tomu zvlátì zpráv øeckých a latinských autorù o idech a o idovství,
které vydal s anglickým pøekladem, úvody a poznámkami Menahem Steru, Greek and
Latin Authors on Jews and Judaism, vol. one. Jerusalem, The Israel Academy of Sciences and Humanities 1974 (2. vydání 1976). Italský pøeklad doplnìný historickým
výkladem uveøejnil Lucio Troiani, Commento storico al Contro Apione di Giuseppe,
Pisa, Giardini 1977. Také profesor egyptologie na Kalifornské universitì v Los Angeles
Antonio Loprieno poskytl údaje, které byly s povdìkem pøijaty.
V èlenìní textu na kapitoly a odstavce jsme se pøidreli edice Th. Reinacha. Èeský
pøeklad poøídil v 16. století P. Aquilinus (Vorlièný) Hradecký v knize Josephus Flavius,
O Wálce idowské Knjhy Sedmery. Proti Apionowi. O Muèedlnictwj Machabeyských.
W Prostìgowì 1553.
Historická díla .Josefa Flavia zhodnotil Josef Dobiá v knize Dìjepisectví starovìké,
Praha, Historický klub 1948, str. 248-251.
Dalí údaje k dílu Josefa Flavia lze nalézt v pøedmluvì Stanislava Segerta k pøekladu
Jaroslava Havelky a Jaroslava onky, Flavius Josephus, Válka idovská, Praha, Státní
nakladatelství krásné literatury, hudby a umìní 1965, str. 7 - 32, zvl. str. 19. Nìkteré
údaje jsou vedeny také v Doslovu (str. 388-405) a v Poznámce o literatuøe (str. 406407) k prvnímu svazku èeského pøekladu trilogie o Josefovi Liona Feuchtwangera
(Válka idovská, pøeloil Valter Feldstein, Praha, Svoboda 1992.)
RÙENA DOSTÁLOVÁ - STANISLAV SEGERT
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JOSEPHUS FLAVIUS, O STAROBYLOSTI IDÙ.
idovský historik Josephus Flavius, vlastním jménem Jóséf ben Mattatjáh, pocházel
po otci ze staré idovské knìské rodiny a po matce dokonce z královského idovského
rodu Hasmoneovcù. Narodil se r. 37 po Kr. v Jeruzalémì. U od mládí byl peèlivì
vychováván v náboenských tradicích svého národa. Ve vlastním ivotopise píe: Aèkoli
jsem byl jetì chlapec sotva ètrnáctiletý, byl jsem vemi chválen pro svou lásku ke
knihám, nebo veleknìí a pøední osobnosti mìsta se scházeli, aby se ode mne dovìdìli
nìco pøesnìjího o zákonech. Josef se nespokojoval tradièním vzdìláním, ale snail se
poznat i uèení tehdejích idovských sekt, uèení farizeù, saduceù a essénù. Právì jemu
vdìèíme za zprávy o tìchto smìrech v judaismu prvního století. Pozdìji strávil jetì tøi
roky u osamìlého poustevníka Banúse, který il pøi dolním toku Jordánu, v odìvu
z bavlny poíval jen divoce rostoucí potravu a ve dne i v noci se èastokrát omýval
studenou vodou, aby se oèistil. Josef uvádí, e se stal jeho horlivým následovníkem.
Kdy Josef dosáhl devatenácti let, pøiklonil se k farizeùm, jejich názory srovnával
s uèením stoikù. Název této sekty se odvozuje od hebrejského slova peruím, odliení,
tento výklad vak není jistý. Snad se jednalo spíe o hanlivou pøezdívku sektáøi,
protoe je jejich pøísné dodrování zákona odliovalo od ostatních idù. Sami se mezi
sebou oznaèovali haberím, druzi. Farizeové ve svém kadodenním ivotì dobrovolnì
dodrovali pøísné pøedpisy Starého zákona o èistotì, které byly závazné vlastnì jen
pro knìze. Správný výklad zákonù podávali zákoníci, kteøí k nim patøili. Tyto
interpretace se pøizpùsobovaly dobì a aktualizovaly výklad Starého zákona. Vysoké
hodnocení ústní tradice patøí k charakteristickým znakùm farizeù, kteøí se stali i tvùrci
idovského práva v posvátné i ve svìtské oblasti. K jejich uèení patøilo i oèekávání
Mesiáe z rodu Davidova, víra v zmrtvýchvstání (jeden z mála bodù, kde se jejich uèení
shodovalo s uèením Jeíovým) a v Poslední soud, pøi nìm obstojí jen èlovìk, který
vdy plnil zákon a konal dobré skutky. Váný náboenský postoj uèinil z farizeù
silnou náboenskou skupinu, která podstatnì pøispìla k udrení judaismu i po pádu
Jeruzaléma a po znièení chrámu r. 70 po Kr. Farizeové sice zastávali protiøímský
postoj, vysvobození vak nemìl pøinést vojenský odpor, ale zásah Boí prozøetelnosti.
Josef si vedle znalostí idovské tradice získal i dobrý pøehled o øecké a øímské
kultuøe. Snad proto byl ve vìku dvaceti sedmi let vybrán mezi èleny poselství do Øíma,
kam øímský prokurátor Festus dal odvést k vyetøování nìkolik jeruzalémských knìí.
Josef dosáhl jejich proputìní tím, e si získal pøístup k císaøovnì Poppaei, která
sympatizovala s idovstvím. Pobyt v Øímì byl pro dalí ivot Josefùv rozhodujicí 79

zde v centru øíe poznal její moc a uvìdomil si, jak nesnadno se jí mùe malý idovský
národ stavìt na odpor.
Brzy po Josefovì návratu z Øíma vypuklo idovské povstání. Josef byl jmenován
hlavním velitelem v Galileji za sloité situace, kdy nedocházelo k jednotì v boji proti
øímské pøesile, vedené vynikajícím velitelem Vespasianem. Po zoufalé obranì pevnosti
Jótapata, kdy se po pádu pevnosti uchýlilo ètyøicet význaèných bojovníkù do podzemí
pevnosti, dolo k události, která nevrhá na Josefa pøíznivé svìtlo. Poslední obránci
Jótapaty se tehdy v beznadìjné situaci rozhodli pro spoleènou sebevradu. Aby si
vak v rozporu s biblickými pøíkazy nemuseli sáhnout vlastní rukou na ivot, usmrcovali se navzájem v poøadí podle losu. Poslední dvojice, k ní patøil i Josef, vak tento
èin ji nevykonala, ale vzdala se Øímanùm. Tehdy Josef pøedpovìdìl Vespasianovi, e
se stane císaøem, a kdy se jeho pøedpovìd splnila, uèinil ho Vespasianus èlenem své
druiny. V dalích letech idovské války Josef, který si byl na základì vlastní zkuenosti
vìdom marnosti odporu, nìkolikrát vyzýval své krajany, aby se vzdali. Po pádu
Jeruzaléma do rukou Vespasianova syna Tita se mu podaøilo svou pøímluvou u císaøe
zachránit ivot nìkolika svým pøíbuzným a pøátelùm, z nabízené koøisti si vyádal jen
svitky Písma.
Dalí ivot pak Josef, který pøijal rodové jméno císaøe Vespasiana Flavius, jak tomu
bylo zvykem u proputìných otrokù, trávil v Øímì, kde mu Vespasianus dal k dispozici
dùm, v nìm sám il, ne se stal císaøem. Pøedtím jetì doprovodil Vespasiana do
Egypta, tehdy se asi seznámil i se situací veliké idovské komunity v alexandrijské
diaspoøe. V Øímì il Josef z pravidelného roèního dùchodu, který mu vymìøil císaø,
a vìnoval se spisovatelské èinnosti. Na základì poznámek, které si zaznamenával za
obléhání Jeruzaléma, napsal aramejsky knihu O válce idovské, kterou pak s pomocí
pøátel pøeloil do øeètiny. Pozdìji vylíèil dìjiny idù od stvoøení svìta a do idovské
války proti Øímanùm pod názvem idovské staroitnosti. Vedle jiných pramenù èerpal
Josef hlavnì ze Starého zákona. Posledními dvìma spisy, vlastním ivotopisem, bránil
svou èinnost jako velitele v Galileji za idovské války, a polemikou proti Apiónovi
O starobylosti idù, hájil svùj národ proti antijudaismu, rozíøenému zejména v egyptské
Alexandrii, ale i v Øímì. Josef zemøel v Øímì r. 100, ve, co o nìm víme, známe jen z jeho
díla.
S dvìma díly Josefa Flavia se èeský vzdìlanec mohl seznámit ji v 16. st. v pøekladu
Pavla Aquilina Vorlièného, humanisty z Hradce Králové. R. 1553 vyel v Prostìjovì
jeho pøeklad Války idovské spolu s pøekladem spisu Proti Apiónovi a s pøekladem
Ètvrté knihy Makabejské, která se neprávem Josefovi pøièítala. První úplný èeský
pøeklad Války idovské, poøízený z øeckého originálu (J. Havelka-J. onka), vydalo
r. 1965 nakladatelství SNKLU, dalí vydání tohoto pøekladu vylo ve dvou svazcích
(1990, 1992) péèí nakladatelství Svoboda v Antické knihovnì. Èeský pøeklad Josefovy
autobiografie vyel r. 1973 ve ètvrtém svazku øady Antická próza (Odeon) potí názvem
Josephus Flavius ivot. Je pochopitelné, e dílo Válka idovská vzbuzovalo vdy
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nejvìtí ètenáøský zájem, stalo se i pramenem trilogie oblíbeného spisovatele historických
románù Liona Feuchtwangera, pro nìho byl osud Josefa Flavia prototypem ambivalentních osudù tìch novodobých idù, kteøí usilovali o asimilaci ve spoleènosti jiných
národù, jiné víry, ani chtìli opustit víru svých pøedkù.
U v závìru svého nejrozsáhlejího díla idovské staroitnosti, které Josef dokonèil
r. 93, se autor zmiòuje o svém zámìru popsat ve tøech knihách názory idù o Bohu
a o Zákonu. Za èásteèné uskuteènìní tohoto plánu lze povaovat druhou knihu spisu
O starobylosti idù, které Josef napsal v 1. 93-95.
Josef vysvìtlil úèel svého posledního spisu hned na poèátku: za prvé chce obhájit
pravdivost svého pøedchozího díla idovské staroitnosti, za druhé chce dùkazy
o starobylosti bránit své spoleèenství proti nespravedlivým útokùm. V období expanze
helénismu od pøelomu 4. a 3. st. pø. Kr. dokazovaly i jiné národy svou starobylost. Tak
pro Hekataia z Abdér, který psal v dobì Ptolemaia L, byl kolébkou svìtové kultury
Egypt. Hekataios byl také první Øek, který psal o vztahu idu a Øekù, zmínil se o nich
ve svých Dìjinách Egypta. Své zprávy mìl jen z doslechu, protoe pøed pøekladem
Starého zákona do øeètiny za Ptolemaia II. (tzv. Septuaginta) neexistoval ádný písemný
text, z nìho by byl mohl èerpat své informace. Hekataios vak jetì neznal
protiidovskou polemiku, která asi od poloviny 3. st. pø. Kr. patøila ke stálému repertoáru
alexandrijských odpùrcù idù. Podle Hekataia se Mojí vyznaèoval velkou chytrostí
a stateèností, Megasthenés, vyslanec Seleuka I. v Indii, srovnával idy s indickými
brahmány, Aristotelùv ák Theofrastos z Efesu oznaèil idy za svou podstatou
filosofický národ. Nepøátelství vùèi idùm se objevuje a o generaci pozdìji v øeckém
díle egyptského spisovatele, jeho jméno se uvádí v øeckých textech jako Manethós
nebo Manethón. Tento rodák ze Sebennytu v nilské deltì, knìz v Héliopoli na okraji
dnení Káhiry, napsal ve 3. st. pø. Kr. rozsáhlé dílo o dìjinách Egypta, v nìm idy
ztotonil s Hyksósy, historickými nepøáteli Egypanù. Jeho dílo bylo i hlavním
pramenem Josefovým i Apiónovým, s jeho názory Josef polemizoval. Díla vìtiny
uvedených spisovatelù se nezachovala, citáty z nich jsou známy jen díky tomu, e je
uvádìli ve svých obranných spisech idovtí autoøi, mezi nimi na prvním místì Josef.
V 1. st. po Kr. dolo dvakrát ke krvavým protiidovským nepokojùm v Alexandrii.
V r. 38 Alexandrijtí ádali, aby idé umístili císaøovy obrazy ve svých synagogách,
co jim ovem zakazovaly jejich náboenské pøíkazy. Tehdy vedl idovský filosof
Filón idovské poselství do Øíma k císaøi Gaiovi a Apión poselství Alexandrijských.
V r. 66 se snail nové nepokoje uklidnit císaø Claudius. V dopise Alexandrijským ádá,
aby byli vstøícní vùèi idùm, kteøí odedávna s nimi sdílejí spoleèné mìsto, a aby jim
nebránili v provozování jejich tradièního kultu. idy naopak ádá, aby neusilovali
o více privilegií, ne mají doposud, a aby do Alexandrie nepovolávali dalí idy ze
Sýrie nebo Egypta. V dobì Josefovì ilo v Alexandrii nìkolik set tisíc idli, idovtí
obèané mìli od ptolemajských králù a pak i od øímských císaøù rùzná privilegia, podobnì
jako øeètí a makedontí pøistìhovalci, která domácí obyvatelstvo egyptského pùvodu
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nesdílelo.
I v odborné literatuøe se nìkdy mluví o starovìkém antisemitismu. Pro starovìké
názory a projevy není tento termín výstiný, pøesnìji bychom mìli hovoøit
o antijudaismu. idùm byla vytýkána naprostá odlinost jejich náboenství a kultu,
pøevládal názor, e k podstatì idovství patøí nenávist k cizincùm. Tacitus ve svých
Dìjinách (V 5) zdùrazòuje, e idé jedí jen vlastní pokrmy, odmítají pohlavní styk
s pøísluníky jiných národù, obøezávají muský pohlavní úd, aby se tím odliili od
svého okolí. Ti, kdo pøestoupí k jejich mravu, jednají stejnì tak. Nic jiného jim není
naoèkováno døív, ne aby opovrhovali bohy, neváili si vlasti, pohrdali rodièi, dìtmi
a bratry. idé se ostatnì nesnaili získávat proselyty, podle idovského uèení nepøináel
pøestup pohana k idovství ádnou výhodu ve vìci spásy, jako tomu bylo v pøípadì
pøestupu ke køesanství, protoe spravedliví z národu svìta mají právì tak podíl na
budoucím svìtì jako Izraelci sami. Stanovisko k této otázce nacházíme i v Josefovì
ivotì. V této dobì pøili ke mnì z poddaných králových z trachónské zemì dva
lechtici... kdy je idé nutili, aby se dali obøezat, chtìjí-li být u nich, nedovolil jsem,
aby byli k tomu násilím donuceni; øekl jsem, e kadý èlovìk má vzdávat Bohu úctu
podle svého vlastního pøesvìdèení, ale nikoli násilnì. Ti, kdo se k nám utekli pro svou
bezpeènost, nemusí zmìnit své smýlení.
idovtí spisovatelé se bránili proti naøèením dvojím zpùsobem. Vyvraceli nesprávná
tvrzení svých nepøátel odkazy na spolehlivìjí podání a prameny. Na obranu proti
neporozumìní èi úmyslnému pøekrucování skuteènosti a údajù o idovství psali idovtí
znalci a autoøi dobøe zdùvodnìná díla o rùzných stránkách dìjin, kultury a náboenství
idù. Ne vdy spolehlivé jsou ovem vloky, kterými se nìkteøí idovtí pisatelé
pokoueli doplnit èi vylepit údaje o idech v dílech nìkterých øeckých autorù.
Josef ve svém spise O starobylosti idù uplatnil úèinnì oba základní pøístupy:
vyvracel chyby a úmyslné nepravdy svých øeckých pramenù a podával správný obraz
dùleitých rysù judaismu, zaloený na starém biblickém podání. Svùj spis uspoøádal
velmi pøehlednì. V první knize nejprve ukázal, e Øekové na rozdíl od idovských
knìí nevedli pøesné záznamy. Viml si také, e øeètí historikové vìnovali vìtí péèi
umìlecké a stylistické stránce historického díla ne pøesným chronologickým údajùm.
Tak to ovem vyadovala pravidla øecké rétoriky, podle nich historické dílo mìlo
nejen pouèovat, ale i bavit, kdeto v Orientu vedli knìí jen faktografické analistické
záznamy. Josef rovnì upozoròoval, e staré zprávy o Judejcích je tøeba hledat v pramenech východních národù, Egypanù, Foinièanù a Chaldejcù, protoe idé s Øeky
v døívìjí dobì nesousedili a nemohli s nimi tudí pøijít do styku. Teprve potom Josef
uvádí zprávy øeckých autorù, týkající se idù a vyvrací egyptské výklady nepøátelské
jeho pøedkùm.
V druhé knize vyvrací nepravdivé a nepøátelské názory, které íøil Apión, a koneènì
podává kladný a zdùvodnìný obraz náboenství, je se øídí pøesnì Zákonem, který
pøinesl zákonodárce Mojí. Srovnání s jinými tehdejími pohanskými náboenstvími
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mluví ve prospìch judaismu. Josef správnì ukazuje, jak péèe o záznamy rodopisné
a o záznamy zákonù umonila uchovat zásady idovského náboenství. Snaí se
dokázat, e toto náboenství sahá svým pùvodem do doby velmi dávné, e je starí ne
jiná náboenství.
V dobì, kdy Josef psal své dílo, byly mnohé nápisné záznamy Egypanù, Foinièanù
a Chaldejcù zasuty a zapomenuty. Je tøeba té poznamenat, e Øekové, soustøedìní
jen na svou kulturu a svùj jazyk, by tyto prameny ani nedovedli vyuít. U Hérodotos,
který se zajímal o cizí kultury, byl odkázán na informace, které mu podávali egypttí
knìí. Teprve poèínaje 18. st. byly nìkteré tyto starovìké prameny znovu objevovány
a vykládány. Nyní tedy mùeme poukazovat na starí prameny ne jsou ty, které
peèlivì tradoval Starý zákon. Tím se ovem nijak nezmenuje význam díla, které Josef
psal na sklonku prvního století, kdy nemìl pøistup k tìmto nejstarím pramenùm,
zapomenutým i národy, které byly pokraèovateli starých orientálních kultur.
Pøíchod Izraele z Egypta, do zemì zaslíbené, lze nyní klást do 13. st. pø. Kr.
Nejstarí èásti Starého zákona vznikly asi o jedno èi dvì století pozdìji. Ve srovnání s
tímto stáøím se jevily básnì Homérovy a Hésiodovy, jejich vznik se klade do 8. (Ilias)
a 7. st. (Odysseia) pø. Kr., jako mladé výtvory. Teprve kolem r. 1900 byly na Krétì
nalezeny nápisy v tzv. minojském lineárním písmu B a teprve r. 1952 bylo toto slabièné
písmo rozlutìno. Dnes tedy známe zápisy v øeckém jazyce u ze 14.-13. st. pø. Kr.,
jedná se v nich vak jen o úèetní a hospodáøské záznamy, nedozvídáme se z nich nic
o náboenství, kultuøe a literatuøe této spoleènosti.
Pro egyptskou minulost slouilo Josefovi i Apiónovi jako hlavní pramen ji zmínìné
dílo Manethósovo. Z jeho rozsáhlého díla se zachovaly jen citáty, nejdelí právì ve
spise Josefovì. Egyptské písmo bylo v nové dobì rozlutìno poèátkem 19. st. Nyní
rozumíme nápisùm i papyrùm, které se v suchém egyptském podnebí zachovaly ve
velkém mnoství. Nejstarí z tìchto dokladù lze klást a do 15. st. pø. Kr., jsou tedy
o dvì století starí ne doba Mojíova. Nìkteré pozdìjí texty se zabývají pøímo
styky Egypta se zemí Izraele a Júdy. Egyptská poezie moudrostí a lásky byla v nejednom
ohledu vzorem pro hebrejské básnì v Bibli.
Josef uvádí dále staré záznamy z foinického mìsta Týnu, jeho král Chíram, jak víme
z Bible, podstatnì pomáhal izraelskému králi alomounovi pøi stavbì jeruzalémského
chrámu. Foinické abecední písmo bylo rozlutìno v první polovici 18. st. Foinický
jazyk byl velmi podobný biblické hebrejtinì. Foinické nápisy z východního Støedomoøí
a ze severní Afriky osvìtlují dnes nìkteré spoleèné kananejské rysy foinické a izraelsko-júdské kultury. Starí kananejské texty z 14.-13. st. pø. Kr., psané klínovým písmem
na hlinìných tabulkách, byly od r. 1929 objevovány v troskách mìsta Ugarítu v severní
Sýrii u Støedozemního moøe. I ony nám dnes pomáhají lépe porozumìt staré hebrejské
poezii.
Výraz Chaldejci se pouíval ve starovìku pro rùzné národy. Název je odvozen
z jména oblasti pøi ústí Eufratu a Tigridu do Perského zálivu. Tato oblast byla obývána
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jedním z aramejských kmenù. Aramejci byli pøíbuzní hebrejsky mluvícím Izraelcùm,
té oba jazyky si byly blízké. Josef uívá výraz Chaldejci pro Babylóòany, jejich
jazykem v dobì jejich slávy byla východosemitská akkadtina. Údaje o babylónských
dìjinách èerpal Josef z díla, které napsal ve 3. st. pø. Kr. øeckým jazykem knìz Béróssos.
Jméno se vykládá jako (bùh) Bél je jeho pastýø. Z Béróssových dìjin Babylónie
uvádí Josef zmínku o potopì a o dobývání Júdska. Mesopotamské klínové slabièné
písmo bylo postupnì rozlutìno v druhé polovici 19. st., bylo pouíváno pro jazyk
sumerský a pro semitskou akkadtinu v náøeèích babylónském a asyrském. Mnohé
z velkého mnoství hlinìných tabulek osvìtlují dnes lépe dìjiny, kulturu i náboenství
starého Izraele a Júdy.
Ani Mojí nebyl nejstarím zákonodárcem svìtových dìjin. Ji kolem r. 1700 pø.
Kr., tedy asi 400 let pøed pøedpokládanou dobou Mojíovou, vydal rozsáhlý zákoník
babylónský král Chammurapi. Zákoník byl vytesán do kamenné stély, kterou kolem
r. 1200 pø. Kr. unesli elámtí útoèníci jako koøist do svého hlavního mìsta Sús (dnes
v jiním Iránu). Teprve r. 1901 ji objevili francouztí archeologové (èeský pøeklad
tohoto zákoníku z pera Josefa Klímy vyel r. 1954). Jetì starí ne akkadský zákoník
Chammurapiho je sbírka zákonù v sumerském jazyce, kterou dal pøipravit kolem roku
2100 pø. Kr. Ur-Nammu, král mìsta Uni v dolní Mesopotamii. Nìkteré zásady a postupy
mesopotamských i jiných starých právních textù byly pøevzaty do izraelského
a júdského zákonodárství.
To ve ovem víme a dnes, po více ne jednom století archeologických výzkumù.
Tajemství Hyksósù, národa, jeho etnický pùvod je dodnes nejasný, zaèínají odhalovat
a souèasné rakouské archeologické výzkumy v Egyptì. Josef se pokouel podat svùj
výklad co nejpøesnìji podle tehdejích moností. Podobnì jako jiní antiètí historici se
nevyhnul nìkterým chronologickým neshodám, které vznikly pouitím rùzných
pramenù. Ani moderní historikové, kteøí mají dnes pøístup k daleko vìtímu mnoství
starovìkých pramenù, se vdy neshodují pøi datování historických postav a událostí.
Vedle shromádìní historických zpráv o idovském národì povaoval Josef za svou
povinnost èelit i výmyslùm a nepravdám. Dvì z nich byly pravdìpodobnì podníceny
tajemností a nepøístupností vnitøku jeruzalémského chrámu. Vyprávìní o zajatém Øekovi,
jen mìl být obìtován a jeho zachránil syrský král Antiochos Epifanés, mìlo snad
zdùvodnit znesvìcení chrámu, jeho se král svým vstupem dopustil. Zprávy o rituálních
lidských obìtech spojují antické prameny s Fénièany, Kartagiòany, idy a køesany
i s gnostiky. Snad i stará podání o lidských obìtech (napø. Soudcù 11, 30-31 a 3440;
2 Královská 3, 26-27) byla pouita k vytvoøení kruté protiidovské pomluvy, která se
udrela a do nové doby, podle ní prý byli lidé, zvlátì dìti, zabíjeni k rituálním
úèelùm. V pozadí livého podání o zlaté oslí hlavì v jeruzalémském chrámu je snad
zlaté tele, spíe býèek, znaèící ivotní sílu, je mìlo pøedstavovat boha za Mojíovy
nepøítomnosti (2. Mojíova 32, 1-8 a 19-24).
Známa je ostatnì i protikøesanská karikatura z øímského sgrafitta, pøedstavující
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uctívání ukøiované postavy s oslí hlavou.
Josef znal dobøe hebrejskou Bibli, Starý zákon, i idovské zákonodárství, které z ní
bylo odvozeno. Théodore Reinach odkazuje ve své edici (Paøí 1930) k pozdìjím
idovským souborùm, k Minì z konce 2. st. po Kr. a k pozdìjim Talmúdùm,
babylónskému a jeruzalémskému. Mùeme uvádìt i biblická místa, z nich byla pozdìjí
zákonná pravidla vyvozována. Té v Novém zákonì, jeho knihy byly vìtinou sepsány
právì v dobì Josefova ivota, jsou výroky podobné tìm, které Josef asi uvádí z ústního
podání.
Josef zcela oprávnìnì vìnoval ve své polemice náleitou pozornost svému starímu
souèasníku Apiónovi, který zemøel roku 48 po Kr. Uvedli jsem ji, e Apión r. 38 vedl
protiidovské poselství Alexandrijských do Øíma k císaøi Gaiovi a vùbec se svými
spisy i politickou èinností zasazoval o omezení idovského vlivu v Alexandrii. Apiónovy
spisy znal i císaø Tiberius, který jejich autora nazval cymbalum mundi, hluèný bicí
nástroj, který íøí svùj hlas po celém svìtì.
Pøestoe Josef svými dvìma posledními spisy prokazoval oddanost svému rodu,
nezapomnìli jeho krajané, e v tìkých dobách idovské války stál nakonec na stranì
nepøátel, na stranì Øímanù. Kdy idé v Palestinì i jinde trpìli následky poráky,
zkázou chrámu i státu, Josephus Flavius se slunil v Øimì v pøízni vítìzných císaøù.
Proto idé projevovali nezájem o Josefovy knihy a neudrovali je peèlivým opisováním.
Avak zhodnocení biblické zvìsti v druhé knize Josefova spisu O starobylosti idù
bylo uiteèné i pro novou náboenskou spoleènost, která se vyvinula z idovského
základu, pro køesanství. Z mylenek idovské apologie proti pohanùm zaèala u brzy
vycházet i apologie køesanská, napø. Aristidova apologie vìnovaná v pol. 2. st. císaøi
Amoniu Piovi. Køesanská apologie mohla èerpat i ze spisù Filóna z Alexandrie (20 pø.
Kr. - 30 po Kr.), napø. z jeho spisu O kontemplativním zpùsobu ivota (Peri biú
theorétikú), který je polemikou proti pohanským kultùm a chválou idovského zpùsobu
ivota. Proto o Josefùv spis O starobylosti idù peèovali køesané, citovali jej ve svých
knihách, opisovali øecký originál a pøekládali jej do latiny. Øecký rukopis z 11. st.,
který se zachoval ve Florencii a oznaèuje se podle názvu florentské knihovny jako
Laurentianus, není úplný, ztratily se stránky obsahující odstavce 51-114 druhé knihy.
Tuto èást díla je tøeba doplòovat podle latinského pøekladu, který poøídil nìkdy kolem
r. 540 ministr ostrogótského krále Theodoricha Cassiodorus. K opravì chyb v øeckém
rukopisu slouí i èetné citáty z Josefova spisu v dílech øeckého církevního otce Eusebia
z Kaisareje (264-340).
První vydání øeckého originálu vylo roku 1544 v Basileji, latinský pøeklad vyel u
roku 1480 ve Veronì péèí Petra Maufera. Velikou péèi vìnoval dalí edici, která byla
vydána roku 1535 v Paøíi, Zikmund Hrubý z Jelení. Èeský pøeklad poøídil z latinského
vydání Pavel Aquilinus Vorlièný roku 1553.
Nyní mají èetí ètenáøi v rukou nové pøeklady spisù Josefových, Války idovské z let
1905 a 1990, 1992, ivota z roku 1973 a teï i spisu O starobylosti idù. Lze oèekávat
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i èeský pøeklad nejrozsáhlejího Josefova díla, idovských staroitností, jejich dvacet
knih je dosud plnì nevyèerpanou pokladnicí zpráv o pohnutých dìjinách starého Izraele
i prvních století idovské pospolitosti a je zachovávají i zprávy z historických spisù
dnes ztracených?
RÙENA DOSTÁLOVÁ - STANISLAV SEGERT
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