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Jednu z verzí o objevu svitk� obsahuje 
p�íb�h, který se však nemusí zakládat 
na pravd�. Úžasný objev prý u�inil 
Muhammad adh-Dibh, mladý pasá-

�ek ovcí. Muhammad procházel v zim� na 
p�elomu let 1946/7 pouštní pustinou mezi 
Betlémem a Mrtvým mo�em a pátral zde po 
ztracené ovci, která se zatoulala mezi útesy 
na severozápadním b�ehu mo�e.

Když prohledával útesy, všiml si v jednu 
chvíli zvláštního otvoru vysoko ve skalní st�n� 

a hodil do n�j ze zv�davosti kámen. Namísto 
o�ekávaného zvuku nárazu kamene o skálu 
však zaslechl spíše jakýsi t�íštivý zvuk. Vevnit� 
n�co bylo. Muselo tam být uskladn�né zboží, 
snad n�co velmi cenného. Po chvíli váhání 
hodil mladík další kámen a nyní již nepochy-
boval – bylo slyšet zvuk rozbíjené keramiky. 
Takový objev samoz�ejm� nemohl nechat bez 
povšimnutí, mohlo jít o n�jaký skrytý poklad 

nebo skladišt� drahého zboží. Když se potom 
vyšplhal až k otvoru a protáhl se dovnit�, 
nemohl uv��it svým o�ím. Spat�il jakési 
širokohrdlé nádoby s víkem, stojící v n�kolika 
�adách. Pokud šlo skute�n� o poklad, musel 
tu ležet stovky, nebo možná celé tisíce let. 
Muhammad se do jeskyn� vrátil s dalšími 
mladíky a spole�n� se protáhli úzkým otvo-
rem. Ihned se dychtiv� pustili do zkoumání 

obsahu nádob. Doufali, 
že by stará keramika moh-

la obsahovat n�jaké zlato. 
Objevili však pouze zamotané 

zbytky jakýchsi svinutých kus� hladké hn�d� 
zbarvené k�že. Jak se pozd�ji ukázalo, šlo 
o starov�ké svitky s dávným, hebrejsky psa-
ným textem.

Svitky obest�ené legendami
Známé svitky od Mrtvého mo�e pocházejí 
p�edevším z Kumránu. Podle nejrozší�en�j-
ší verze objevili svitky v roce 1946 nebo 
1947 t�i beduínští pašeráci, kte�í se rozhodli 
neobvyklý objev náležit� zpen�žit. Tito lidé 
se živili p�edevším tradi�ním pastevectvím, 
p�ivyd�lávali si však také pašováním zboží, 
které schovávali v r�zných úkrytech v Judské 
poušti. Mezi �asté úkryty pat�ily i p�írodní 
skalní útvary a jeskyn�, které pro tento ú�el 
beduíni vyhledávali. 

Ve zmín�ném roce navštívili také nyní 
slavnou jeskyni, ozna�enou pozd�ji jako 1Q. 
V ní objevili množství podivných starých svitk� 
v keramických nádobách. Nálezci se brzy 
rozhodli svitky nabídnout k prodeji a zanedlou-
ho našli také kupce – byl jím syrský biskup 
Samuel, který následn� ukázal jeden z kou-
pených exemplá�� odborník�m z Hebrejské 

Podle jedné verze objevili vzácné svitky t�i beduínští 
pašeráci, kte�í cht�li objev náležit� zpen�žit

Stejn� jako �ecké, latinské nebo arabské 
písmo má také hebrejština sv�j vzor ve 
starov�ké féni�tin�. Dnešní podoba 
hebrejštiny však pochází až zhruba 
z 5. století p�. n. l. a souvisí p�edevším 
s vývojem aramejského písma. Dnes se 
nov�jší formou hebrejštiny hovo�í v Izraeli. 
P�vodní formu tohoto písma známe díky 
unikátním literárním památkám, zacho-
vaným v podob� svitk� od Mrtvého mo�e. 
Na tomto vzácném dokumentu se mimo 
jiné zachoval také záznam Božího jména 
JHVH. Další literární památky tohoto 
druhu nám zachovali také Samaritáni.

Hebrejština pat�í do pom�rn� rozma-
nité skupiny semitských jazyk�, kon-

krétn� pak do kanaánské severozápadní 
skupiny. Nejstarším dochovaným textem 
v tomto písmu je tzv. Gezerský kalendá�, 
pocházející z 10. století p�. n. l. Dalšími 
nebiblickými hebrejskými texty jsou 
Sama�ská ostraka z 8. století p�. n. l., 
Šíloašský nápis (kolem r. 700 p�. n. l.) 
nebo Lakíšská ostraka z doby legen-
dárního pádu Jeruzaléma (kolem r. 586 
p�. n. l.). Tyto starší texty ješt� není možné 
dostate�n� dob�e rozlišit do jednotlivých 
jazykových v�tví, proto zde hovo�íme 
spíše o spole�né protosemitštin� �i 
protokananejštin�. Jsou také celkov� 
jednodušší a chyb�jí v nich písmena, 
sloužící jako podklad pro samohlásky, 

nebo n�která slova, b�žná v pozd�jších 
biblických textech.

Biblická hebrejština je považována 
za první spisovnou formu hebrejštiny. 
Oproti starší verzi písma je biblická 
podoba pon�kud uni� kována a vyzna-
�uje se �ast�jším používáním hlásek 
alef, he, jod nebo vav, využívaných jako 
podklad pro samohlásky. S postupným 
kanonizováním hebrejštiny (tedy jejího 
p�erodu v biblický jazyk) lze také sledovat 
pr�b�žné zjednodušování výraziva a volbu 
obvyklejších termín�. Pro souhlásky má 
hebrejština p�esn� 22 znak�, samohlás-
ky však nejsou psány v�bec. Hebrejským 
písmem se píše zprava doleva.

Dlouhý vývoj hebrejštiny

Písmo, jímž promlouval B�h
Jedním z nejvýznamn�jších archeologických objev� 20. století se staly svitky od Mrtvého mo�e, 
které byly údajn� objeveny pouhou náhodou. Svitky obsahují biblické i jiné náboženské texty 
a jsou jednou z nejvýznamn�jších památek svého druhu. Okolnosti nálezu t�chto cenných 
artefakt� však z�stávají stále neobjasn�né
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Znaky moderní 
hebrejštiny

Teit (T)

Tav (T/S) Reish (R) Qof (Q) Tzadei (Tz) Tzadei (Tz) Fe (F) Pei (P/F) Ayin
(nevyslovuje se)

Shin (Sh/S)

Samekh (S) Nun (N) Nun (N) Mem (M) Mem (M) Lamed (L) Khaf (Kh) Yod (Y)Kaf (K/Kh)

Cheit (Ch) Zayin (Z) Hei (H) Dalet (D) Gimel (G) Beit (B/V) Alef 
(nevyslovuje se)

Vav (V/O/U)
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univerzity v Jeruzalém�. Výsledek pr�zkumu 
p�ed�il všechna o�ekávání – nejdelší svitek 
o délce 743 centimetr� obsahoval text Izajáše 
z 2. století p�ed naším letopo�tem. Bylo jasné, 
že je pot�eba získat i další svitky, což však obje-
vitele p�im�lo zna�n� zvýšit cenu. Svitky pak 
za�al skupovat také samotný profesor univer-
zity Eleazar Sukenik, jehož � nan�ní prost�edky 
však nemohly požadavky beduín� uspokojit. 

Proto se s žádostí o výpomoc 
obrátil na Americkou školu pro 

výzkum orientu v Jeruzalém�, která 
pomohla zbývající svitky získat. Dne 

11. dubna 1948 pak škola vydala tisko-
vé prohlášení o získání cenného artefaktu 

a o svitcích se tak dozv�d�l celý sv�t.

Nové podoby Bible
Následn� byl zahájen systematický pr�zkum 
oblasti, ve které byl objev u�in�n. V samotném 
Kumránu bylo objeveno dalších deset jeskyní 
s artefakty a bylo shromážd�no zna�né množ-
ství nových poznatk�. Nakonec byla získána 
celá sbírka dokument�, psaných nej�ast�ji na 
kožených svitcích, v n�kterých p�ípadech však 
také na papyru. Svitky byly pevn� zavinuty 

ve ln�né tkanin� a uloženy v keramických 
nádobách; ty následn� rozmís�ovali jejich 

auto�i v r�zných jeskyních. Brzy bylo 
zjišt�no, že nádoby obsahují fragmenty 

a n�kdy i celé dlouhé pasáže tém�� 
všech knih hebrejské Bible. Krom� 

toho však obsahovaly také další 
písemný materiál, v�etn� jakési 

p�íru�ky s pravidly pro komunitu v��ících, té se 
pozd�ji za�alo p�ezdívat „P�íru�ka disciplíny“. 

V roce 1952 byl v jeskyni objeven také 
m�d�ný svitek, rozlomený na dv� poloviny. 
Svitek byl zhotoven z �isté m�di a nebylo 
již možné ho rozvinout. Proto byl opatrn� 
roz�ezán na n�kolik �ástí, a ty byly následn� 
p�iloženy k sob� a takto p�e�teny. Svitek 
p�edstavuje jeden z nejvýznamn�jších arche-
ologických objev� z této oblasti. Všechny 
v jeskyních objevené p�edm�ty budily dojem, 
že zde byly uloženy kv�li jejich zabezpe�ení 
a ukrytí v neklidných vále�ných dobách. 
N�kte�í v�dci odhadují, že se zachovalo jen 
asi 6% p�vodn� uložených text�, nejodváž-
n�jší odhady pak hovo�í až o 60%. Texty byly 
objeveny na mnoha místech Judské poušt�, 
krom� Kumránu to byla p�edevším jeskyn� 

Vádí Murabba’at (hebrejsky Nachal Darga), 
která byla využívána po velmi dlouhou dobu 
n�kolika tisíciletí. Nejstarší zde objevený 
rukopis pocházel z roku 650 p�. n. l., nej-
mladší pak z doby, kdy u nás vládl Karel IV.! 

Vyhladov�lí povstalci
Nejvíce objev� však pochází z období 
povstání Šimona Bar Kochby ve 2. století n. 
l. Archeologické nálezy zde odhalují drama-
tický p�íb�h poslední fáze povstání, kdy se 
zde vyhladov�lí a zoufalí Židé skrývali p�ed 
�ímskou zlobou. �ímané nakonec povstalce 
objevili a nechali je zde podle svého zvyku 
vyhladov�t k smrti. K velmi cenným obje-
v�m z této lokality pat�í p�edevším dopisy 
samotného Bar Kochby, �ímské listiny psané 
v latin� a �etné mince i hebrejské rukopisy. 

Archeologové prozkoumali širokou oblast 
Mrtvého mo�e a odkryli lokalitu v Chirbet 
Kumrán. Ta se nachází také na západní stran� 
Mrtvého mo�e, nedaleko od místa objevu 
svitk�. Vykopávky prokázaly, že místo bylo 
celkem dvakrát opušt�no, poprvé v roce 31 
n. l. následkem zem�t�esení a podruhé v roce 
68 n. l. b�hem �ímské perzekuce v neklidné 
dob� První židovské vzpoury. Zdá se být jisté, 
že Kumrán byl sídlem esejc�, jisté židovské 
ortodoxní komunity. Jedním z hlavních úkol� 
esejc� bylo opisování a uchovávání 
náboženských text�. Na lokalit� 
v Kumránu bylo p�itom opravdu 
objeveno skriptorium (opisova�ská 
dílna), ve kterém byly texty kopírovány 
a ší�eny. Ne všechny objevené svitky 
však musely být vytvo�eny p�ímo esejci 
– mnohé sem byly pouze p�ineseny za 
ú�elem jejich dalšího studia. 

Stá�í: asi 2 000 let
V roce 66 n. l. za�ala První židovská 
vzpoura (nebo válka), která byla krvav� 
potla�ena �ímany. Pouze pevnost Masa-
da odolávala až do roku 73 nebo snad 
74 n. l. Po potla�ení povstání �ímané 
vyplenili Jeruzalém a vyloupili místní 
chrám; všechny cennosti poté p�evezli do 
�íma. Esejci se v této dob� snažili zachrá-
nit v jeskyních sv�j nejcenn�jší majetek, 
kterým byly posvátné knihy a jiné d�ležité 

texty, stejn� si pak po�ínali také obránci Masa-
dy. Žádný ze svitk� od Mrtvého mo�e proto 
nepochází z doby mladší, než je První židovská 
válka. Všechny texty byly tedy vytvo�eny v roz-
mezí let 200 p�. n. l. až 68 n. l. Po tomto roce 
již nebyly kumránské jeskyn� dále využívány. 
Proto jsou tyto cenné texty pravd�podobn� 
dílem esejc�, a� již vznikly p�ímo v Kumránu, 
nebo byly dovezeny odjinud. N�které jiné 
jeskyn� však byly využívány ke stejnému ú�elu 
ješt� v dob� Bar Kochbova povstání v letech 
132–135 n. l. a ješt� v dalších stoletích k�es-
�anskými poustevníky a mnichy.

Svitky od Mrtvého mo�e mají dalekosáhlý 
význam pro zkoumání biblických d�jin, ale 
stejn� tak i pro vývoj hebrejského písma. 
Napomáhají totiž výrazn� v poznání a pocho-
pení jazyka, slovní zásoby, gramatického 
stylu a b�žn� užívaných frází. Výzkum t�chto 
text� pat�í již n�kolik desetiletí k významným 
zdroj�m pro interpretaci biblických text� 
a poskytuje cenné informace také k proble-
matice vzniku k�es�anství. 

Mgr. Vladimír Socha
specializuje se na d�jiny prav�ku a starov�ku
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Esejci – starov�cí �lenové 
asketického mesianistické-
ho hnutí, známí p�edevším 
autorstvím svitk� od Mrt-
vého mo�e. Tato židovská 
sekta vznikla asi v polovin� 
2. století p�. n. l. a byla 
zni�ena �ímským zásahem 
v roce 68 n. l. 

Samaritáni – velmi 
stará nábožensko-etnická 
skupina v Izraeli a na 
autonomních palestinských 
územích. Jejich p�vod je 
historicky datován až do 
roku 721 p�. n. l. K roku 
2007 bylo p�i s�ítání za-
znamenáno již pouze 721 
�len� této komunity

Slovní�ek

Zbytky pevnosti Masada, poslední bod židov-
ského odporu proti �íman�m v roce 73 n. l.

Prvních p�t knih Starého zákona z Bible 
(Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deute-
ronomium) p�edstavuje pro Židy Pentateuch, 
v užším slova smyslu je to taky samotná tóra, 
což je základní dokument judaismu

�ást cenných svitk� od 
Mrtvého mo�e, p�edsta-
vující jeden z nejvýznam-
n�jších archeologických 
objev� svého druhu

Písmo a jazyky
Duben 2009
Vznik písma

Kv�ten 2009
Klínové písmo

erven 2009
Egyptské hieroglyfy

ervenec–srpen 2009
Fénická abeceda

Zá�í 2009
Hebrejština a jazyk Bible

�íjen 2009
�e�tina a alfabeta

Listopad 2009
Vznik latinské abecedy

Prosinec 2009
Cyrilice, hlaholice, azbuka

Leden 2010
Písma evropského st�edov�ku

Únor 2010
Arabská abeceda

B�ezen 2010
Písma Dálného východu

Duben 2010
Knihtisk a humanismus




