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Vložil/a Pavel Kábrt, So, 06/27/2009 - 18:00

Přesnost datování
Napsal uživatel Triturus (neověřeno) dne So, 10/31/2009 - 13:27.
Zdravím Viťasi,
sorry, ale pokud se trochu zajímáte např. o egyptologii či o asyrologii či jiné příbuzné obory,
pak musíte vědět, že taková přesná datování nejsou nikdy absolutní nýbrž jen přibližná a s
novými poznatky o nových dynastyjích se neustále mění a posouvají = stačí srovnat několik
různých knih o starověku od různých autorů z různé doby a vypadnou vám úplně odlišná
čísla. Zajímavé u egyptských dějin je např. to, že původní datování bylo založeno na
opisech opisů několika starověkých historiků, kteří žili mnoho set let po. Novější nálezy stél
a hrobek stále snižují stáří egyptské civilizace oproti původnímu odhadovanému. Zjistilo se
totiž např. že mnohé dynastie byli zdvojeny = počítány vícekrát jen pro to, že panovník
užíval více jmen, nebo byl pozdějšími historiky různě označován.
Takže žádná absolutní data nelze založit na fragmentálních zlomcích z pera mnohdy
nepřesných historiků, kteří psali někdy i na objednávku panovníka - byli tedy spíše
propagandisty než historiky. To co máme jsou jen torza, výseče, zlomky, fargmenty zpráv a
to ještě velmi často nevíme zda jsou seriozní a objektivně nezaujaté.
PŘÍKLADY :
Např.Sargonova útočná vláda vedla k tomu, že Asyrská říše dosáhla nového vrcholu své
moci a že byla vytvořena poslední velká asyrská dynastie. Historikové tvrdí, že Sargon vládl
17 let. Předpokládá se, že začal panovat tehdy, když v šestém roce Ezekjášovy vlády padlo
Samaří, nebo krátce potom (2Kr 18:10), a že jeho syn Senacherib, který nastoupil na trůn
po něm, podnikl invazi do Judy ve 14. roce krále Ezekjáše (2Kr 18:13). Sargonova vláda
tedy mohla trvat 17 let jen tehdy, jestliže v době vpádu do Judy byl Senacherib jeho
spoluvládcem. Je však také možné, že se historikové ve svém výpočtu zmýlili. Při určování
délky těchto vládních období se rozhodně nemohou spoléhat na seznamy eponymů.
Asyrští písaři všeobecně nebyli spolehliví a že obvykle různé edice svých análů
„upravovali“, aby vyhověli ješitnosti panovníka.
„Období Hyksósů.“ Mnoho komentátorů je toho názoru, že Josef a jeho otec s rodinou přišli
do Egypta v období, které je běžně známo jako období Hyksósů. Merrill Unger však píše
(Archaeology and the Old Testament, 1964, s. 134): „Žel, v Egyptě je [toto období] velkou
neznámou, a o vítězství Hyksósů jsou jen velmi neúplné informace.“
Podle některých učenců patřili Hyksósové do 13. až 17. dynastie a jejich vláda trvala 200
let. Jiní je řadí do 15. a 16. dynastie, které vládly jeden a půl či pouze jedno století. Někteří
znalci uvádějí, že význam jména Hyksós je „pastýřští králové“, a podle jiných to znamená
„vládcové cizích zemí“. Dohady o jejich původu nebo národnosti jsou ještě rozmanitější —
od Indoevropanů z Kavkazu, či dokonce ze Střední Asie, přes Chetity, syro-palestinské
panovníky (Kananejce nebo Amorejce) po arabské kmeny.
„Dobytí“ Egypta Hyksósy popisují někteří archeologové tak, že skupiny nomádů ze S
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pronikly v rychlých vozech do Palestiny a Egypta. Jiní však tvrdí, že to bylo pomalé
dobývání, tedy postupné vnikání stěhujících se nomádů či polonomádů, kteří vládu nad
Egyptem přebrali buď pomalu, mírovou cestou, nebo náhlým převratem. V knize The World
of the Past (část V, 1963, s. 444) archeoložka Jacquetta Hawkesová uvádí: „Dnes už
nepřevládá názor, že hyksóští panovníci . . . představují invazi dobyvatelských kmenů
Asiatů. Jejich označení má patrně význam ‚vládcové hornatých zemí‘ a šlo o putující skupiny
Semitů, kteří do Egypta už dlouho cestovali za obchodem a jinými pokojnými cíli.“ Toto je
v současné době sice obecně přijímaný názor, ale nevysvětluje obtížnou otázku, jak takové
„putující skupiny“ mohly převzít vládu nad egyptskou zemí, zejména když ta pod vládou
12. dynastie, která panovala před obdobím Hyksósů, údajně dosáhla vrcholu své moci.
Nemělo by se také zapomínat na to, že záznamy o dějinách jsou v Egyptě, stejně jako to
bylo v mnoha zemích Středního východu, nerozlučně spjaty s kněžími, pod jejichž vedením
byli písaři školeni. Bylo by nanejvýš neobvyklé, kdyby nebylo vymyšleno nějaké
propagandistické vysvětlení.
V dějinách, dokonce i v novodobých dějinách, je mnoho případů, kdy pomocí takové
propagandy byly překrouceny skutečnosti tak, že utlačovaní byli představeni jako
utlačovatelé a nevinné oběti byly představeny jako nebezpeční a krutí agresoři. Pokud
Josephus zaznamenal Manéthónovu zprávu (sepsanou více než tisíc let po exodu) alespoň
do určité míry přesně, pak by mohlo jít o překroucené tradice, které Egypťané předávali
z generace na generaci, aby vysvětlili základní prvky pravdivé biblické zprávy o pobytu
Izraele v Egyptě.
Egyptská chronologie. Egyptská chronologie se v různých bodech prolíná s chronologií
Izraele. Tato encyklopedie udává jako datum příchodu Izraelitů do Egypta rok 1728 př. n. l.
a jako datum jejich exodu rok 1513 př. n. l., což bylo o 215 let později. Faraón Šišak zaútočil
na Jeruzalém v roce 993 př. n. l., tedy v pátém roce panování Rechoboama. Egyptský král
So byl současníkem krále Hošey (asi 758–740 př. n. l.). K bitvě, kterou vedl faraón Neko
a která měla za následek smrt Josijáše, došlo pravděpodobně v roce 629 př. n. l. (1Kr 14:25;
2Kr 17:4; 2Pa 35:20–24) Tato data se liší od údajů, které uvádějí novodobí historikové;
u exodu je to nejméně celé jedno století, potom se rozdíly postupně snižují, a u doby, kdy
vládl faraón Neko, je rozdíl přibližně 20 let. Z následujících informací vyplývá, proč se raději
držíme chronologie založené na biblickém počítání času.
Novodobí historikové se spoléhají zejména na určité doklady — seznamy egyptských králů
a anály. Patří k nim neúplný Palermský kámen, kde je, jak se předpokládá, uvedeno prvních
pět dynastií egyptských dějin, velmi poškozený Turínský papyrus, na kterém je seznam
králů a doba jejich vlády od „Staré říše“ až po „Novou říši“, a další zlomkovité nápisy na
kamenech. Tyto jednotlivé seznamy a další nezávislé nápisy byly chronologicky seřazeny
pomocí spisů egyptského kněze Manéthóna, který žil ve 3. století př. n. l. Ve svých dílech
o dějinách a náboženství Egypta uspořádal vlády egyptských panovníků do 30 dynastií,
a toto rozdělení používají i současní egyptologové. Tyto prameny a také astronomické
výpočty, které vycházejí z egyptských textů pojednávajících o měsíčních fázích a východech
hvězdy Sírius (Sothis), jsou používány při sestavování chronologické tabulky.
Problémy egyptské chronologie. Mnoho věcí je nejistých. Manéthónova díla, která jsou
používána pro uspořádání zlomkovitých seznamů a dalších nápisů, se dochovala pouze ve
spisech pozdějších historiků, například Josepha (1. století n. l.), Sexta Julia Africana
(3. století n. l., tedy více než 500 let od doby, kdy žil Manéthó), Eusebia (4. století n. l.)
a Syncella (konec 8. nebo začátek 9. století n. l.). Jejich citace Manéthónových spisů jsou,
jak uvádí W. G. Waddell, neúplné a často překroucené, a proto „je nesmírně obtížné nabýt
jistoty v tom, co je skutečně Manéthó a co bylo podvrženo nebo změněno“. Profesor
W. G. Waddell poukazuje na to, že původní Manéthónovo dílo obsahovalo některé
nehistorické tradice a legendy, v nichž „jsou králové vylíčeni jako hrdinové, bez ohledu na
jakoukoli chronologickou řadu“. Potom píše: „Už od samého začátku bylo v Manéthónově
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díle mnoho chybných údajů; všechny není možné svést na to, že je písaři či korektoři
překroutili. Bylo zjištěno, že není možné, aby mnozí panovníci vládli tak dlouho; v některých
případech se ukázalo, že jména a pořadí králů, jak je uvádí Manéthó, neodpovídají nápisům
na monumentech.“ (Manetho, úvod, s. vii, xvii, xx, xxi, xxv)
Příčinou toho, že Manéthó uvádí tak nepřiměřeně dlouhá vládní období, je pravděpodobně
to, že šlo o vlády, které se překrývaly, a ne o vlády, které po sobě následovaly. Vyplývá to
z knihy Studies in Egyptian Chronology od T. Nicklina (Blackburn, Anglie, 1928, s. 39):
„Manéthónské dynastie . . . nejsou seznamy panovníků, kteří vládli nad celým Egyptem, ale
jsou to zčásti seznamy více či méně závislých knížat, a zčásti seznamy . . . knížecích linií,
z nichž později povstali panovníci nad celým Egyptem.“ Profesor Waddell (s. 1–9) ukazuje,
že „ve stejnou dobu snad panovalo několik egyptských králů; . . . nezasedli tedy na trůn po
sobě, ale několik jich vládlo ve stejném období v různých oblastech. Tímto způsobem se
došlo k tak velkému součtu let.“
Vzhledem k tomu, že Bible poukazuje na rok 2370 př. n. l. jako na rok, kdy nastala
celosvětová potopa, musely dějiny Egypta začít až po tomto datu. Problémy egyptské
chronologie, které jsme popsali, jsou nepochybně příčinou toho, že by se díky číslům, která
prosazují současní historikové, počátek dějin Egypta posunul až do roku 3000 př. n. l.
Větší důvěru mají egyptologové v samotné starověké nápisy. Ovšem pečlivost,
pravdomluvnost a mravní bezúhonnost egyptských písařů není mimo veškerou pochybnost.
Profesor J. A. Wilson uvádí: „Pokud jde o přesnou historickou hodnotu egyptských nápisů, je
namístě určité varování. Byl to svět . . . mýtů o bozích a svět zázraků.“ Potom podotýká, že
písařům nevadilo podvodně upravovat chronologické údaje o některých událostech tak, aby
vychválili panovníka, který byl právě u moci. Dále píše: „Historik přijme jeho údaje jako
jistou věc, pokud není žádný důvod pro pochybnosti; musí však být ochoten upravit svůj
závěr, jakmile se objeví nějaký nový materiál, který na předchozí výklad vrhne nové
světlo.“ (The World History of the Jewish People, 1964, sv. 1, s. 280, 281)
Asyrské slavnostní nápisy a anály. Ve svém díle Assyrian Historiography (1916, s. 5, 6)
Albert Olmstead popsal asyrské slavnostní nápisy takto: „Slavnostní nápis můžeme . . .
využít k zaplnění mezer v análech [královských kronikách, v nichž jsou události uváděny po
obdobích v délce jednoho roku], ale když se odchýlí od svého originálu, nemá ani tu
nejmenší váhu.“ Dále ukázal, že hlavním záměrem těchto slavnostních nápisů nebylo uvést
nepřerušenou historii vlády. Potom dodal: „Podobně závažné je i to, že jsou málokdy řazeny
chronologicky . . . Je tedy zřejmé, že se musí využívat obezřetně.“
O análech napsal: „Zde se setkáváme s řádnou chronologií, a pokud se tam někdy mohou
objevit chyby, ať už záměrné, či jiného druhu, je obyčejně správná alespoň relativní
chronologie . . . Bylo by ale velkým omylem domnívat se, že anály jsou vždy věrohodné.
Dřívější historikové přijímali údaje, které jsou v análech obsažené, příliš často, jestliže
neměli nějaký jednoznačný důkaz, že jsou nepřesné. V několika posledních letech však bylo
objeveno množství nového materiálu, který můžeme použít ke kritickému posouzení
sargonských dokumentů . . . Když se k tomu ještě přidají odkazy z cizích pramenů,
například hebrejských či babylónských, nebudeme muset anály ani studovat, abychom se
přesvědčili, že nejsou příliš spolehlivé.“
K tomu je možné připojit také svědectví D. D. Luckenbilla: „Člověk brzy zjistí, že hlavní
pohnutkou královských písařů nebylo popsat události přesně tak, jak k nim za vlády krále
každým rokem docházelo. Někdy se zdá, že různá válečná tažení byla bez nějakého
zjevného důvodu posunuta, ale mnohem častěji je zřejmé, že historická přesnost byla
obětována ješitnosti panovníka.“ (Ancient Records of Assyria and Babylonia, 1926, sv. I,
s. 7)
V průběhu vlády určitého krále procházely královské anály obvykle řadou úprav. Poslední
verze sice líčily nové události, ale také se zdá, že skutečnosti a čísla z předchozích let v nich
byly zfalšovány tak, aby to vyhovovalo králi. Profesor Olmstead poukazuje například na to,
že Aššurbanipal „s ledovým klidem po částech vybírá z údajů o posledních dvou egyptských
taženích svého otce, a to tak dlouho, že v poslední verzi není už nic, co by nepřipsal sám
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sobě“. (Assyrian Historiography, s. 7)
Příklady této evidentní nespolehlivosti, ať už úmyslné, či neúmyslné, by mohly pokračovat
do nekonečna. Těm, kdo sepisovali seznamy poplatníků, nedělalo problém uvést jako
vazalského krále platícího tribut někoho, kdo, jak vyplývalo z dalších záznamů, v té době už
nežil. George Smith se zmiňuje o jednom případu, kdy tentýž Esar-chaddonův seznam
poplatníků je o 13 let později připsán jeho synu Aššurbanipalovi, a poukazuje na to, že tento
pozdější seznam je „s největší pravděpodobností doslovným opisem dřívějšího dokumentu,
ale nikdo se nesnažil zjistit, zda tito králové byli ještě u moci a zda tribut skutečně zaplatili“.
(The Assyrian Eponym Canon, Londýn, 1875, s. 179)
Seznamy eponymů (limuů). I přes uvedené důkazy zastávají současní chronologové
všeobecně názor, že seznamy eponymů čili limuů nějakým způsobem unikly falšování, a že
jsou tedy vlastně zcela bez chyb. Seznamy eponymů jsou v podstatě seznamy jmen
úředníků a jejich postavení či seznamy jmen, k nimž je připojena krátká zmínka o válečných
taženích či jiných význačných událostech.
Z toho je vidět, že nejsou uváděna žádná skutečná data, ale předpokládá se, že každé
jméno představuje jeden rok, což má tedy umožňovat počítání po rocích. Pomocí těchto
seznamů eponymů se současní historikové snaží synchronizovat asyrské a babylónské
dějiny, zejména období let 911 až 649 př. n. l., do něhož přiřazují jména eponymů na
seznamech. Rozhodujícím bodem, o který se opírají, je zmínka o zatmění Slunce, o němž se
mluví v jednom zápisu u jména jistého Bursagalleho, místodržitele Guzany. Toto zatmění
nastalo v měsíci sivanu (květen/červen) a jeho datum historikové obvykle stanovují na
15. června 763 př. n. l. O spolehlivosti tohoto data a také o synchronizaci asyrských dějin
s dějinami Judy a Izraele, kterou na tomto datu historikové zakládají, bude pojednáno
později pod nadpisem „Astronomické výpočty“.
Množství informací obsažených v seznamech eponymů je značně redukované (v porovnání
s anály a dalšími nápisy), a proto je zřejmé, že tento prostředek ke zjišťování chyb je velmi
omezený. Jsou-li mezi seznamy eponymů a anály zjištěny nějaké zjevné rozpory, například
když je určité válečné tažení zařazeno do jiného roku panování určitého krále nebo do
působení jiného eponyma, přiklánějí se historikové obvykle k tomu, že chyba je spíše
v análech než v seznamech eponymů. Ale dokonce ani o tzv. asyrské synchronistické
historii, což je známá tabulka, která obsahuje stručnou zprávu o vztazích mezi Asýrií
a Babylónií v období několika staletí, se netvrdí, že je zcela přesná. Profesor A. T. Olmstead
předkládá důkazy, které ukazují, že tento dokument je pouze opisem dřívějšího
slavnostního nápisu, a uvádí: „Svůj dokument tedy nemůžeme považovat v pravém slova
smyslu za historický, ale můžeme ho považovat pouze za nápis, který byl sepsán na počest
Ašura [hlavního asyrského boha] a jeho lidu . . . Když se na to budeme dívat z tohoto
pohledu, pak nás už nebudou znepokojovat četné chyby (dokonce ani ty, které se týkají
pořadí králů), které tak značně snižují hodnotu tohoto dokumentu, a to právě v případě, kdy
jeho svědectví potřebujeme nejvíce.“ (Assyrian Historiography, s. 32)
Je jasné, že takové rozdíly, jaké jsou patrné v seznamech eponymů, novodobým učencům
velmi ztěžují zjištění přesné chronologie, zejména pak v případě, kdy se na sestavení dat,
která zahrnují několik století, podíleli písaři, pro něž pečlivost a historická přesnost
znamenala tak málo. Je také zřejmé, že se současní historikové cítí oprávněni upravovat
nebo zamítat údaje v asyrských seznamech eponymů, když se to ve světle jiných činitelů či
důkazů jeví jako rozumné.
Na základě uvedených informací je možné dojít k závěru, že buď asyrskou historiografii
současní historikové nechápou správně, nebo že tato historiografie má velmi malou
hodnotu. Každopádně necítíme nutnost pokoušet se uvést biblickou chronologii do souladu
s historií předloženou v asyrských záznamech. Z toho důvodu uvádíme pouze jednoznačné
synchronismy mezi Asýrií a Izraelem a Judou, které vyplývají z Bible.
Babylónská chronologie. O Babylónu se biblická zpráva zmiňuje hlavně až v souvislosti
s dobou Nebukadnecara II. Vládou Nebukadnecarova otce Nabopalasara začala tzv.
Novobabylónská říše; ta přestala existovat v době, kdy vládl Nabonid a jeho syn Belšacar
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a kdy byl Babylón poražen Kýrem Perským. Toto období je středem velkého zájmu
biblických znalců, protože zahrnuje dobu zničení Jeruzaléma Babylóňany a větší část
sedmdesáti let, kdy byli Židé ve vyhnanství.
U Jeremjáše 52:28 se píše, že v sedmém roce Nebukadnecara (neboli Nebukadrecara) byla
do Babylóna odvedena první skupina židovských vyhnanců. V souladu s tím je v jednom
klínopisném textu Babylónské kroniky (Britské muzeum 21946) uvedeno: „Sedmý rok:
v měsíci kislevu shromáždil král Akkadu své vojsko a táhl do země Chattu. Utábořil se proti
městu Judy a druhého dne měsíce adaru město dobyl (a) (jeho) krále [Jehojakina] zajal. Ve
městě dosadil krále [Sedekjáše] podle své vlastní volby (a) přijal velký tribut a přinesl ho do
Babylóna.“ (Assyrian and Babylonian Chronicles, A. K. Grayson, 1975, s. 102; srovnej 2Kr
24:1–17; 2Pa 36:5–10.) (VYOBRAZENÍ, sv. 2, s. 326) O zbývajících 32 letech
Nebukadnecarovy vlády neexistují žádné historické záznamy ve formě kroniky, pouze
zlomkovitý nápis o vojenském tažení proti Egyptu ve 37. roce Nebukadnecarovy vlády.
Byly nalezeny tabulky, které pocházejí ze druhého roku vlády Avíl-Marduka (Evil-merodaka;
2Kr 25:27, 28). A jsou známy také tabulky se smlouvami pocházející ze čtvrtého roku vlády
Neriglisara, který je považován za Avíl-Mardukova následníka.
Propojení babylónské chronologie s chronologií biblickou umožňuje jedna babylónská
hliněná tabulka. Obsahuje astronomické údaje o sedmém roce Kambýsa II., syna Kýra II.:
„Rok VII, tammuz, noci 14., 12⁄3 dvouhodin (3 hod., 20 min.) po příchodu noci zatmění
Měsíce; po celý průběh viditelné; zasahovalo severní polovinu (měsíčního) kotouče. Tebet,
noci 14., 21⁄2 dvouhodiny (5 hod.) v noci před [příchodem] rána (ve druhé polovině noci)
byl měsíční kotouč zatemnělý; celý průběh viditelný; zatmění zasahovalo jižní a severní
část.“ (Inschriften von Cambyses, König von Babylon, J. N. Strassmaier, Lipsko, 1890,
č. 400, řádky 45–48; Sternkunde und Sterndienst in Babel, F. X. Kugler, Münster, 1907, sv. I,
s. 70, 71) Tato dvě zatmění Měsíce zřejmě mohou být ztotožněna se zatměními, která byla
v Babylóně pozorována 16. července 523 př. n. l. a 10. ledna 522 př. n. l. (Theodor
v. Oppolzer, Canon der Finsternisse, 1887, s. 335) Z této tabulky tedy vyplývá, že sedmý
rok Kambýsa II. začal na jaře roku 523 př. n. l.
Vzhledem k této skutečnosti byl tedy prvním rokem Kambýsovy vlády rok 529 př. n. l.,
a jeho nástupním rokem a zároveň posledním rokem Kýra II. jakožto babylónského krále byl
rok 530 př. n. l. Poslední tabulka z doby vlády Kýra II. pochází z devátého roku jeho vlády,
z pátého měsíce, 23. dne. (Babylonian Chronology, 626 B.C.–A.D. 75, R. Parker
a W. Dubberstein, 1971, s. 14) Jestliže byl tedy rok 530 př. n. l. devátým vládním rokem
babylónského krále Kýra II., pak podle tohoto výpočtu byl jeho prvním vládním rokem rok
538 př. n. l., a rokem, kdy do úřadu nastoupil, rok 539 př. n. l.
Béróssós. Ve třetím století př. n. l. sepsal jistý babylónský kněz jménem Béróssós dějiny
Babylóna v řečtině; tyto dějiny se velmi pravděpodobně opíraly o klínopisné záznamy.
O jeho spisech profesor Olmstead napsal: „Dochovaly se pouze fragmenty, výňatky či
stopy. A nejvýznamnější z těchto fragmentů se dochovaly tradicí, a nelze je téměř s ničím
porovnat. Dnes jsme odkázáni na novodobý latinský překlad Eusebiovy kroniky, který byl
pořízen z jednoho arménského překladu ztraceného řeckého originálu; Eusebius čerpal
částečně z Alexandra Polyhistora, který jako pramen použil přímo Béróssa, částečně
z Abydena, který velmi pravděpodobně použil dílo Jubovo; Juba zase čerpal z Alexandra
Polyhistora a tak vlastně z Béróssa. Ještě větší zmatek je způsoben tím, že Eusebius
v některých případech nepoznal, že v Abydenově díle se Polyhistor ozýval pouze slabě,
a citace zpráv obou pisatelů uváděl vedle sebe! A to ještě není to nejhorší. Eusebiova
zpráva, která vychází z Polyhistora, se sice obvykle preferuje, ale zdá se, že Eusebius použil
špatný rukopis díla tohoto autora.“ (Assyrian Historiography, s. 62, 63) Židovský historik
Josephus, který žil v prvním století n. l., také tvrdí, že cituje Béróssa. Je však zřejmé, že
chronologické údaje, které pravděpodobně pocházejí od Béróssa, mohou být stěží
považovány za rozhodující.
Další činitele, na jejichž základě mohly vzniknout rozdíly. Lidé, kteří se studiem dějin
starověku zabývají pouze příležitostně, se často mylně domnívají, že klínopisné tabulky
(například i tabulky, které použil Béróssós) byly vždy napsány v době, kdy se události na
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nich popisované odehrály, nebo krátce nato. Avšak důkazy svědčí o tom, že kromě mnoha
klínopisných dokumentů obchodního rázu, které skutečně vznikly v době, kdy se transakce
uskutečnily, babylónské historické texty, a dokonce i mnohé astronomické texty pocházejí
často z mnohem pozdějších období. Podle asyriologa D. J. Wisemana je ta část takzvané
Babylónské kroniky, která pojednává o období od vlády Nabúnásira po Šamaš-šum-ukína
(podle světských historiků období let 747–648 př. n. l.), pouze „opisem staršího
a poškozeného textu, pořízeným ve dvacátém druhém roce Dareia [poznámka pod čarou
zní: I.e. 500/499 př. Kr., pokud šlo o Dareia I.]“. (Chronicles of Chaldaean Kings, Londýn,
1956, s. 1) Z toho vyplývá, že tento dokument byl nejen sepsán 150 až 250 let po
popisovaných událostech, ale byl také opsán z dřívějšího poškozeného dokumentu, který
mohl, ale také nemusel být originálem. O textu Novobabylónské kroniky, která zahrnuje
období od Nabopalasara do Nabonida, tentýž autor píše: „Texty Novobabylónské kroniky
jsou napsány malým písmem, jehož typ neumožňuje žádné přesné datování, ale může
naznačovat, že tyto texty byly napsány v rozmezí od doby, kdy se samotné události
odehrály, až do doby, kdy přestali vládnout Achajmenovci.“ Je možné, že byly napsány až
v době zániku Perské říše, což bylo v roce 331 př. n. l., tedy asi 200 let po pádu Babylóna.
Jak jsme již viděli, mohlo se snadno stát, že data, a tedy i čísla, pohanští písaři v průběhu
několika století omylem, nebo dokonce záměrně změnili. Máme-li všechny tyto okolnosti na
mysli, je jistě nemoudré trvat na tom, že tradiční číselné údaje o vládách novobabylónských
králů jsou zcela spolehlivé.
Kvůli tomu, že nejsou k dispozici soudobé historické záznamy, a také kvůli tomu, jak snadno
mohlo dojít ke změně dat, není vyloučena možnost, že někteří novobabylónští panovníci
panovali déle, než vyplývá z tradičních údajů. Jako pádný argument proti tomu není
zásadně možné používat tu skutečnost, že nebyly objeveny žádné tabulky, které by
pojednávaly o pozdějších letech jejich vlády. Jsou totiž případy, kdy králové panovali
mnohem později v proudu času, ale nenalezly se žádné tabulky, které by to potvrdily.
Například neexistují žádné známé soudobé klínopisné doklady, pomocí nichž by se dalo
zjistit, jak dlouho vládli Artaxerxes III. (Óchos) (o němž historikové tvrdí, že vládl 21 let [358
až 338 př. n. l.]) a Arsés (který údajně vládl 2 roky [337 až 336 př. n. l.]).
Historikové ve skutečnosti ani nevědí, kam zařadit určité babylónské krále, o nichž záznamy
existují. Profesor A. W. Ahl (Outline of Persian History, 1922, s. 84) uvádí: „Na tabulkách se
smlouvami nalezených v Borsippě se objevují jména babylónských králů, která se
nevyskytují nikde jinde. S největší pravděpodobností spadají do posledních dnů Dareia I.
a do prvních dnů Xerxa I., jak se domnívá Ungnad.“ Stále to však jsou pouze domněnky.
V díle The Encyclopedia Americana (1956, sv. 14, s. 595) se píše: „Jedinou podrobnou
zprávou o nich [Hyksósech] zapsanou některým ze starověkých pisatelů je nespolehlivý text
nedochovaného Manéthónova díla, které ve své replice Apiónovi cituje Josephus.“ Označení
Hyksósové pochází z výroků, které Josephus připisuje Manéthónovi. Je zajímavé, že
Manéthónova zpráva, kterou Josephus, jak tvrdí, cituje doslova, spojuje Hyksósy
bezprostředně s Izraelity. Zdá se, že Josephus toto spojení sice uznává, ale mocně
argumentuje proti mnoha podrobnostem této zprávy. Podle všeho je toho názoru, že
označení Hyksósové znamená spíše „zajatí pastýři“ než „pastýřští králové“. Podle Josepha
líčí Manéthó Hyksósy jako národ, který dobyl Egypt bez boje, zničil města a „chrámy bohů“
a způsobil krveprolití a zkázu. Píše, že se usadili v oblasti Delty. Nakonec proti nim
Egypťané údajně povstali a jejich vojsko o 480 000 mužích s nimi vedlo dlouhou a strašnou
válku. Hyksóse oblehli v jejich hlavním městě Auaris a potom s nimi překvapivě uzavřeli
dohodu, na základě níž mohli Hyksósové se svými rodinami a svým majetkem bez úhony
opustit zemi. Nato odešli do Judeje a vybudovali Jeruzalém. (Proti Apiónovi, I, 73–105
[14–16]; 223–232 [25, 26])

Štítky:

Domů

E-mail

Strana 6 z 7

Potopa
Publikováno z Kreacionismus.cz (http://old.kreacionismus.cz)
Celosvětová potopa [1]

URL zdroje (přijato 01/08/2023 - 16:04):
http://old.kreacionismus.cz/node/258#comment-1342
Odkazy:
[1] http://old.kreacionismus.cz/rubrika/celosvetova-potopa

Domů

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

E-mail

Strana 7 z 7

