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Anotace 

 

Naukový materiál o Šalamounovi, ukázky z Písně písní 



Šalamoun = moudrý židovský král 

 

Podle Starého zákona byl praotcem židovského národa Abraham. Jeho vnuk Jákob měl 12 synů, kteří vytvořili 

12 kmenů Izraele, Jákob kvůli hladu odvedl lid do Egypta, později jej Egypťané zotročili, a proto jej Mojžíš 

vyvedl z Egypta do Kanaánu = země zaslíbené. 

Kolem roku 1000 PNL začali židé budovat stát, nejprve v něm vládli soudcové, pak králové: Saul, David a 

jeho syn Šalamoun / asi 970 – asi 930 PNL /. 

 

Šalamoun je znám těmito třemi věcmi:  

 

1. 

Je proslavený svou moudrostí, to nejlépe dokládá rozsudek při významné při – předstoupily před něj dvě 

ženy. Bydlely spolu a oběma se současně narodil syn. Jeden však zemřel, protože jej jeho matka ve spaní 

zalehla. Tato matka si přivlastnila druhého chlapečka, který patřil žalobnici, která chtěla, aby jí ho šalamoun 

navrátil. Každá žena trvala na tom, že je dítě její. Šalamoun dal přinést meč. „Rozetněte dítě vedví,“ přikázal, 

„každé ženě dejte půl!“ Jedna žena s tímto rozhodnutím chladně souhlasila, ale druhá začala úpěnlivě prosit, 

aby chlapečka nechali naživu a dali ho raději její sokyni. Tak král poznal, která žena je pravou matkou. 

Proto se dodnes užívá rčení: „šalamounský výrok“ nebo „šalamounská moudrost“. 

 

2. 

V Jeruzalémě nechal vybudovat chrám pro jediného boha a pro posvátnou archu úmluvy. Podobu chrámu 

rekonstruovali vědci podle informací z bible. Chrám byl totiž zbořen, když Judeu dobyli Babyloňané s králem 

Nabukadnezarem. Druhý chrám byl postaven po návratu židů z babylonského zajetí a přebudován Herodem 

Velikým / 74 – 4 PNL /. Tento chrám byl zničen Římany 70 NL, zůstala z něj jen Západní zeď neboli Zeď 

nářků = The Western Wall = nejposvátnější židovské místo, místo permanentních židovských modliteb. 

 

 
 

Dostupný pod licencí Creative commons na www: 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Jerusalem_Ugglan_1.jpg 



 

3. 

Je mu připisována Píseň písní = Píseň Šalomounova = milostná svatební = jedna z částí Starého zákona 

/ hebrejsky Šír – ha – šírím / 

Do češtiny ji přeložil Hus, je v Bibli kralické z roku 1593, přeložil ji Komenský v roce 1659, Jaroslav Seifert 

se jí věnoval v roce 1958 a nejnověji – v roce 2006 -  novinář a publicista Daniel Raus. 

 

. . . . . . nasyť mě svými jablíčky 

     přidej k nim sladké rozinky 

 posyp mě vonnými květy 

 neboť umírám láskou 

 kéž tvoje levice je pod mou hlavou 

 a tvoje pravice mě objímá . . . . 
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. . . . . . jak jsi krásná moje milá jak nádherná 

 tvoje oči skryté za závojem jsou jako holubice 

 ve stínu kvetoucích keřů 

 tvoje vlasy bohaté a hebké jako jemná vlna ovcí 

 pasoucích se na svazích hor 

 tvůj úsměv bezelstný a čistý co plodí radost 

 a sám nikdy nezůstává 

 tvoje rty karmínová stuha 

tvůj hlas vzrušující hudba 

tvá slova sladké plody 

tvoje tváře granátové jablko 

krásné na pohled sladké k ochutnání 

tvoje hrdlo lemované perlami 

krásnější než ušlechtilá stavba 

pevnější než hrdá citadela krále Davida 

tvoje ňadra dvojčátka laní pasoucích se v liliovém háji . . . . .
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     . . . . lásku nelze koupit  

  ani nejvzácnější poklady světa  

  ji nemohou vyvážit . .  . . . . . . 
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    . . . . láska je vinice a nelze ji pronajmout 

 láska je zahrada a nelze ji koupit 

 láska je hojnost a nelze se o ni dělit . . . . 
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NEZESTÁRLA !!!!!!! 
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OTÁZKY K ZAMYŠLENÍ: 

1. Ve které části bible je tato skladba? 

2. Jaké je její odhadované stáří? 

3. Vypiš si dvě metafory, dvě přirovnání a dva básnické přívlastky, které tě nejvíce zaujaly. 

4. Myslíš, že tato poezie může zaujmout čtenáře či zamilovaného čtenáře i ve 21. století.  Svůj názor zdůvodni. 


