


Tématem zpracovávaným během krumlovského pobytu byla klínopisná korespondence ugarit-
ského, asyrského a babylonského království doby cca 2100-1300 př.kr. Proces realizace této části 
projektu vyžadoval hlubší seznámení s problematikou oboru archeologie a muzejnictví dotyčné 
historické periody, a to více, než jsem očekával. Čas strávený dohledáváním a ujasňováním infor-
mací považuji za velký přínos pro můj komplexnější a plynulejší vhled do struktury zpracovávaných 
materiálů.

Prvopočátečním zdrojem byla kniha Písemnictví starověkého předního východu sv. 1-6, která na-
bízí ucelený editorský výběr starověkých textů dnešní Sýrie, Iráku a severního Jordánska. Byla mi 
nápomocná jako výchozí orientační rozcestník. V dohledávání fyzické podoby konkrétních tabulek 
jsem se snažil dospět až ke zdrojovým pramenům – publikacím o archeologických výzkumech na 
lokalitách nálezu tabulek a k digitalizovaným archivům muzeí, kde by bylo možno nalézt překresbu 
textu nebo v nejlepším případě jeho fotografickou dokumentaci. Z širokého rozptylu dochovaných 
literárních artefaktů jsem se pro svou práci rozhodl využít běžnou korespondenci mezi králi sous-
edních říší, dopisů zaslaných královskými zmocněnci a informacemi o stavu říše doručených králi 
během jeho pobytu v zahraničí. V tomto užším výběru jsem pracoval s tabulkami, které kromě 
zprávy určené adresátovi nepřímo odhalují i něco o okolnostech svého vzniku.

Mezopotámské tabulky považuji za výjimečné objekty z důvodu splynutí materiálu a textu do uce-
leného „sochařského“ díla. Materiál nabízí formu literám a litery utvářejí povrch materiálu. Jejich 
vzájemnou symbiózou vznikají předměty, které z dnešního pohledu plní mnohem více roli symbolu 
civilizační epochy na konkrétní lokalitě, než aby byly v prvé řadě vnímány jako záznam psaného 
textu nesoucího význam.

Svůj výběr tabulek jsem započal právě od českého nebo anglického překladu z původního znění. 
Dohledávání originálního zdroje probíhalo přes zprávy o místě nálezu k archeologickým publikacím 
zpracovávajícím konkrétní lokalitu, případně k objevení záznamu v digitalizovaných databázích. 
Nalezenou klínopisnou podobu textu jsem přepsal na hliněnou placku v poměru cca 2,5:1 vůči 
originální velikosti. Odformováním do silikonu jsem sejmul její negativní otisk a z něj odlil sádrovou 
kopii zpět do pozitivu. Tyto sádrové destičky byly matricemi připravenými pro vyfotografování na 
kontrastní negativní kinofilm, z něhož jsem vytvořil pozitivní kopie na duplikační film. Tato finální 
podoba snímku je v podstatě diák určený k promítnutí projektorem na libovolný povrch v jakékoli 
velikosti. Pro plánovanou galerijní instalaci práce počítám s projekcí textů na předměty naší 
současné doby; pro ilustrační skicu do této zprávy jsem použil střepy porcelánového nádobí.

Během mého studijního ponoru do mezopotámských textů mi do uvažování o zvoleném tématu, 
o němž jsem měl ne zcela jasnou představu, začínal pronikat i soudobý stav lokalit nálezů. Můj 
ryze osobní prvotní úžas z „poetičnosti“ fragmentálních textů a podoby jejich záznamu byl během 
pátrání po dostupných pramenech ještě umocněn osudem tabulek od doby jejich sepsání do 
současnosti. Jelikož největší množství dosud nezpracovaných nálezů bylo uloženo v syrských 
muzeích, mnohdy mé seznámení s tabulkou končilo nalezením jejího evidenčního čísla a fran-
couzského nebo německého překladu pořízeného v 1. polovině 20. století. Mé dotazy do Národ-
ního muzea v Damašku po stopách sbírkových fondů muzeí v Dér-Ez Zor a Aleppu zůstaly bez 
odpovědi, nicméně ze zpráv organizací starajících se nyní o rekonstrukci a záchranu syrských 
památek soudím, že velká většina tabulek je nyní nezvěstná.

Za pomoc si zaslouží poděkování pan Pavel Čech z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.

           Ondřej Vinš
           13.3.2019



LT 41 - muzeum Dér-ez-zór, překresba tabulky a její překlad do češtiny.

překresba: Eidem, J., The Royal Archives from Tell Leilan. Old Babylonian Letters and Treaties 
from the Lower Town Palace East (Publications de l´Iinstitut historique-archéologique néerlandais 
de Stamboul, 117), Leiden 2011
překlad: Čech, Pavel, Starobabylónská korespondence z Tell Lejlánu, in: J. Mynářová - J. Dušek - 
P.Čech - D. Antalík. Poskytni králi výmluvná slova. Korespondence starověké Levanty, Oikoymenh 
Praha 2013



ARM 10.50 - Muzeum Dér-ez-zór - překresba tabulky a její 
překlad do češtiny

překresbaj: www.cdli.ucla.edu

překlad: Čech, Pavel - Antalík, Dalibor, Starobabylónská 
korespondence z Mari, in: J. Mynářová - J. Dušek - P.Čech 
- D. Antalík. Poskytni králi výmluvná slova. Korespondence 
starověké Levanty, Oikoymenh Praha 2013



RS 94.2406

zdroj: P.Bordreuil - D.Pardee, Manuel d´Ougaritique, II, Paris 2004 + osobní komunikace s 
Pavlem Čechem



silikonové odlitky textů tabulek modelovaných v sochařské 
hlíně a jejich sádrové kopie.

LT 41 obv.

LT 41 rev.

ARM 10.50 obv.



ARM 10.50 rev.

RS 94.2406 obv.

RS 94.2406 rev



pracovní skeny negativů jednotli-
vých tabulek, expozice na negativní 
dokumentační fotomateriál







pracovní projekce pozitivní kopie snímku


