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Herod, Jews, and His Opponents Te repuétéion of éhe Jewith King Herod it caoteay ainked
éo éhe aegend of éhe mttttcre of éhe inftnét of Beéhaehem from éhe Gotpea of Mtééhew
tnd éo éhe htéred éhté Jotephut Fatviut ttyt hit own Jewith tubjecét htd for him. In con-
értté éo éhit értdiéion, éhit tréicae, foaaowing conéemportry Heroditn tchoatrthip, demon-
tértéet éhté Herod wtt t good king éo hit tubjecét, who heaped éhe Jewt boéh wiéhin hit
kingdom tnd éhroughoué éhe Romtn Empire, tnd did much éo mtke éhem vitibae tnd éo
proéecé éhem. Ié tato trguet éhté tome of éhe negtéive éexét tboué Herod, boéh from hit
reign tnd thoréay tféer, thouad be retd noé tt imptréita hitéoricta judgemenét bué tt poai-
éicta proptgtndt by hit poaiéicta tnd reaigiout opponenét tmong éhe tocita eaiéet.
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Úvod
Hodnocens Herodt t jeho vzléthu ke tvým židovtkým poddtným t Židům1

obecně te v potaednsch dekádách výrtzlně proměňuje. Dřsvějšs bádáns čttéo
nthasžeao nt Herodt jtko nt cizláckého nepřséeae tvých poddtných, aotjáans-
ho tauhu Řsmtnů, kéerý te výzlntmně zlttaoužia o pád židovtkého kráaov-
tévs.2 Gezlt Vermet ve tvé potmréně vydtné knizle Te True Herod thrnuje
éenéo potun ve vnsmtns, když odmséá értdičns negtéivns obrtzly Herodt jtk

1 V éééo téudii te budu držeé értdičnsho překatdu ozlntčens  Ioudaioi  jtko Židé, tvštk
t vědomsm  éoho,  nt  co  mnozls  btdtéeaé  zlceat  oprávněně  pouktzlujs,  éoéiž  že  jde
o kompaikovtně přeaožiéeaný výrtzl, kéerý neozlntčuje idenéiéu zltaoženou výhrtdně nt
nábožentévs téejným zlpůtobem, jtk éomu rozlumsme v toučttnotéi, nebo idenéiéu zlt-
aoženou výhrtdně eénicky. Vizl ditkuti v Timoéhy M. Ltw – Chtraet Htaéon (edt.), Jew
and Judean7 A Marginalia Forum on Politics and Historiographiy in tie Translation os
Ancient  Texts.  Te  Mtrgintait  Review  of  Bookt,  onaine  tource,  2014.  Dotéupné:
héépt://éhemtrgintaitreview.com/jew-judetn-forum/.

2 Vizl ntpř. Heinrich Grteézl, Gesciicite der Juden7 Bd7 III7: Von dem Tode Juda Makkabis
bis zum Untergange des judäiscien Staates, Leipzlig: Otktr Leiner, 51905, 189–244; St-
muea Stndmea, Herod7 Profile os a Tyrant, Phiatdeaphit: Lippincoéé, 1967.
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v křetťtntké, étk židovtké értdici, kéeré povtžuje zlt ktriktéury tkuéečného
Herodt:

Herodet nebya nepřséeaem Židů, tni te neprovinia mtttkrem beéaémtkých nemauvňté,
jtk by chéěa čéenářům ntmauvié evtngeaitét Mtéouš. Bya hrdintký t hrozlný. Bya poai-
éickým géniem i veaikánem v trchiéekéuře t paánováns, tae zlároveň bya otéudně po-
mtéychéivý vůči éěm, kéeré povtžovta zlt poéenciáans konkurenéy nebo proéivnsky…
Dobrý hitéorik by vštk neměa doputéié, tby Herodovy obecně zlnámé tatbotéi zlttésniay
jeho veaikoté, tni tby negtéivns téránky jeho taožiéé otobnotéi zlttésniay jeho geniáans,
t tno, éroufám ti řsci, attktvý t veakorytý přstéup k jeho poddtným, židovtkým i neži-
dovtkým, v dobách jejich nouzle.3

S podobným hodnocensm te teékáváme étké  v někéerých toučttných
herodovtkých  monogrtfisch.4 Tiéo  tuéoři  v návtzlnotéi  nt  průkopnickou
práci Abrthtmt Schtaiét5 při hodnocens Herodovt vzléthu k Židům rozlaišujs
mezli jeho potéojem k poaiéickým nepřáéeaům, kéeřs jej přsmo ohrožovtai
(Httmonejci t jejich kráaovtký dvůr nebo nábožentké eaiéy), t běžným ai-
dem, kéerý zl jeho útpěšné poaiéiky bezlprotéředně profiéovta.

Jednsm zl důvodů zlměny pohaedu nt Herodt t jeho vzléth k Židům je ne-
pochybně výrtzlný odkaon od popitu poaiéických dějin v návtzlnotéi nt ne-
gtéivns  hodnocens  Jotepht  Fatvit  k vsce  nutncovtným t kriéicky  rekon-
téruovtným tociáansm dějinám,  kéeré  berou  ohaed  i nt  aidi,  jejichž  hatt
v prtmenech  chybs.  Herodovt  vaádt  étk  nens  poměřovánt  jenom  Jote-
phovou pertpekéivou t potéoji poaiéických t nábožentkých eaié, kéerým Jo-
tephut propůjčuje tvůj hatt,  nýbrž vycházls  zl kriéické rekontérukce okoa-

3 Gezlt Vermet,  Te True Herod, London: Baoomtbury, 2014, xi. Pokud nens uvedeno
jintk, všechny překatdy jtou moje vatténs.

4 Stmuea Rocct, Herod’s Judea7 A Mediterranean State in tie Classical World, Tübingen:
Mohr  Siebeck,  2008;  Ernté  Btaérutch,  Herodes7  König  im Heiligen  Land7  Eine  Bi-
ographiie, München: C. H. Beck, 2012;  Adtm Koamtn Mtrthtk,  Te Many Faces os
Herod tie Great, Grtnd Rtpidt: Eerdmtnt, 2015. Výjimku v toučttném bádáns évořs
monogrtfie Ktthert, kéerý utiauje o ptychoaogickou tondu do pohnuéek Herodt, jenž
údtjně érpěa ptrtnoidns poruchou otobnotéi t jeho chováns byao výrtzlně ovaivněno
kompaexem méněcennotéi. Vizl Aryeh Ktther,  King Herod7 A Persecuted Persecutor7
A Case Study in Psycioiistory and Psyciobiographiy, Berain: De Gruyéer, 2007. Nuéno
dodté, že pozliéivnějšs pohaed nt Herodt azle ntjsé i v exceaenéns kattické téudii Wtaée-
rt Oéét, Herodet, in: G. Wittowt (ed.), Paulys Realencyclophädie der classiscien Alter-
tumswissensciast, Suphphlemente II, Séuéégtré: Meézlaer, 1913, 1–158.

5 Abrthtm Schtaié, König Herodes7 Der Mann und sein Werk, Berain: De Gruyéer, 22001
(původně vyšao hebrejtky v 1960, prvns německé vydáns vyšao v 1969).
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notés jeho vaády nt zlákatdě všech dotéupných prtmenů, včeéně mtéeriáans
kuaéury t dějin řsmtké řsše.

Sntd ješéě důaežiéějšs ttpeké zlměny pohaedu nt Herodt azle viděé v tou-
čttném výzlkumu otoby t dsat Jotepht Fatvit. V potaednsch dekádách tae-
dujeme úéaum přstéupu zltměřeného nt kriéiku prtmenů, kéerý v Jotephovi
viděa tpsše tběrtéeae t kompiaáéort prtmenů, t přechod ke zlkoumáns Jote-
phovy rééoriky.6 Do popředs te dotéávtjs oéázlky po odaišných Jotephových
csaech ve Válce židovské (Bea.) t Židovskýci starožitnosteci (Ané.). Jotephut
je  étk nthasžen jtko tchopný  hitéorik,  kéerý te  dobře  orienéuje  v řecké
t řsmtké hitéoriogrtfii t jejsch aiéerárnsch t rééorických éechnikách.7

To je obzlvaášť ptérné při zlkoumáns Herodt, proéože dvě rozltáhaá asčens
v Bel7 (1,201–673) t Ant7 (14,156–17,200) te zlřeéeaně aišs, přičemž Ant7 ob-
tthuje množtévs nového mtéeriáau t je zlřejmé, že zlde měa Jotephut k dit-
pozlici vsce zldrojů.8 Předevšsm je tae Jotephův obrtzl Herodt v Ant7 výrtzlně
negtéivnějšs.9 Jotephut v Ant7 komenéuje růzlné činy t projevy Herodt do-
paňujscsmi komenéáři, v nichž popituje jeho negtéivns moéivtce t pohnué-
ky. V kriéickém hitéorickém zlkoumáns proéo neazle Herodův poréréé v Bel7
t Ant7 jednoduše htrmonizlovté. Je nuéné čsté jednoéaivé epizlody ve tvěéae
Jotephových  zláměrů  t kriéicky  potuzlovté  jejich  patuzlibiaiéu  nt  pozltds
širšsch hitéorických konéexéů.

6 Tenéo důrtzl ttmozlřejmě nens nový, ntkonec průkopnické dsao Ltqueurt o Jotephově
rééorice vyšao již před vsce jtk 100 aeéy, vizl Richtrd Ltqueur,  Der jüdiscie Historiker
Flavius  Josephius7  Ein  biographiiscier  Versuci  aus  neuer quellenkritiscier  Grundlage,
Gietten: Münchow’tche Veratgtbuchhtndaung, 1920. K éomu vizl Joteph Sievert, Herod,
Jotephut, tnd Ltqueur: A Recontidertéion, in: D. M. Jtcobton – N. Kokkinot (edt.), He-
rod and Augustus, Leiden: Briaa, 2009, 83–112.

7 Séeve Mtton, Te Wriéingt of Fatviut Jotephut, in: B. Embry – R. Hermt – A. T. Wrighé
(edt.),  Early Jewisi Literature: An Antiology, 2 voat., Grtnd Rtpidt: Eerdmtnt, 2018,
252–266; Séeve Mtton, Jotephut’t Judean War, in: H. H. Chtpmtn – Z. Rodgert (edt.),
A Comphanion to Josephius, London: John Wiaey & Sont, 2016, 13–35.

8 K prtmenům t jejich použiés v Ant7 vizl Dtniea R. Schwtrézl, Mtny Sourcet bué t Singae
Auéhor. Jotephut’t  Jewisi Antiquities, in: H. H. Chtpmtn – Z. Rodgert (edt.),  A Com-
phanion to Josephius, London: John Wiaey & Sont, 2016, 36–58.

9 Tyéo rozldsay nt někoaikt éémtéech pečaivě popituje ntpř. Jtn Wiaaem vtn Henéen, He-
rod éhe Greté in Jotephut, in: H. H. Chtpmtn – Z. Rodgert (edt.),  A Comphanion to
Josephius, London: John Wiaey & Sont, 2016, 235–246. Monogrtficky te éomuéo vě-
nuje Ttmtr Ltndtu, Out-Heroding Herod7 Josephius7 Rietoric7 and tie Herod Narrati-
ves, Leiden: Briaa, 2006. Ltndtu inéerpreéuje zlměny mezli Bel7 t Ant7 i rozlvojem Jote-
pht jtko hitéorikt.
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Jtk éedy vytvěéaié výrtzlně odaišné obrtzly Herodt ve dvou Jotephových
dsaech? Jtn Wiaaem vtn Henéen ti všsmá, že Jotephut v Ant7 konzlitéenéně
od zltčáéku do konce buduje obrtzl Herodt jtko éyrtnt ve tétrověkém poje-
és.10 Formou již zlmsněných komenéářů t dovytvěéaens mu podtouvá všech-
ny téereoéypns chtrtkéeritéiky tétrověkého éyrtnt.11 Kromě éoho uktzluje,
že  jeho  éyrtntké  tkuéky  zlceat  odpovsdtjs  jeho  chtrtkéeru  t éedy,  že  je
éyrtnem od přirozlenotéi.12 Přsběh o zlatéém orau13 je podae vtn Henéent do-
konce aiéerárně vykontéruován po vzloru mučednických přsběhů, kéeré tét-
vs  do proéikatdu tprtvedaivé tétéečné mučednsky t bezlbožného éyrtnt.14

V proéikatdu k éomu éyéo komenéáře t odtudky v Bel7 chybs. Někéeré Hero-
dovy tkuéky jtou i zlde hodnoceny negtéivně, tvštk vtn Henéen zldůrtzlňu-
je, že v nich chybs éypická éerminoaogie tpojovtná t obrtzlem éyrtnt. Jedi-
nou výjimkou, kdy v Bel7 expaiciéně mauvs o Herodovi jtko o éyrtnovi – do-
konce nejhoršsho zl éyrtnů –, je epizlodt po jeho tmréi, kdy nt něj žtaujs
jeho oponenéi u csttře ve tntzle odejmoué vaádu Herodovým poéomkům.15

Toéo ntřčens vštk pocházls  od Herodových poaiéických oponenéů t jejich
hodnocens Herodových tkuéků neodpovsdá éěm, kéeré popituje Jotephut.16

Jotephovu moéivtci vyasčié Herodt jtko éyrtnt nens tntdné odhtaié. Může
vštk msé co do činěns t jeho obecnou poaiéickou kriéikou v Ant7, podae kéeré
je montrchie nevhodná formt vaády, proéože tkaouzlává ke dvěmt nebezlpeč-
ným fenoménům: (1) nevyhnuéeané éendenci vaádců k éyrtnii t (2) probaému
dědičného nátaednicévs. I když je náhodou kráa otobně cénoténý t vyhne te
otudu éyrtnt, jeho nátaednsci čttéo nejtou jtko on.17 Ntproéi éomu Jotephut
povtžuje zlt ideáans formu vaády tritéokrtcii, kéerá te zlmsněným nebezlpečsm

10 Ant7 14,165; 15,70.321.353; 16,1–5; 17,148–164.304–314. Vizl Jtn Wiaaem vtn Henéen,
Contérucéing Herod tt t Tyrtné. Attetting Jotephut’t Ptrtaaea Pttttget, in: M. Mor –
P. Séern – J. Pttéor (edt.),  Flavius Josephius7 Interphretation and History, Leiden: Briaa,
2011, 193–216.

11 Tyéo chtrtkéeritéiky thrnuje ntpř. Hérodoéot, Hist7 3,80–83.
12 Ant7 17,304.
13 Ant7 17,148–164.
14 Vtn Henéen, Contérucéing Herod tt t Tyrtné, 201–207.
15 Bel7 2,84–92.
16 Vtn Henéen, Contérucéing Herod tt t Tyrtné, 200–201.
17 Vizl Ant7 6,33–34. K éomu vizl i řeckou poaiéickou éeoris anakyklóze t popit degenertce

montrchie v éyrtnis v šetéé knihy Poaybiových Dějin. Srov. Woafgtng Baötea, Die Ant-
kykaotit-Teorie und die Verftttung Romt im Spiegea det Sechtéen Buchet det Poay-
biot und Cicerot de re Publica, Buch II, Hermes 126 (1998/1), 31–57.
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útpěšně vyhýbá. Nejaepšsm přskatdem v židovtkých dějinách je podae Jote-
pht vaádt kněžtké dědičné tritéokrtcie, kéeré předtedá veaeknězl jtko  phri-
mus inter phares.18 Herodet ptk Jotephovi moha potaoužié jtko přsptdová téu-
die zlt použiés dobře zlnámé hitéorické potétvy. Ttéo éezle t jejs iautértce nt
přsptdu Herodt étk mohat étké taoužié jtko tubéians formt kriéiky Domiéit-
novy vaády.19

Stmozlřejmě, tni Bel7 nens neuéráansm popitem Herodovy vaády, t i když
půtobs věcnějšsm dojmem, i zlde azle poukázlté nt možné Jotephovy zlámě-
ry. Mtnuea Vogea kupřskatdu uktzluje, že Jotephut utiauje v Bel7 ukázlté, že
ntvzldory értgické židovtké váace nens nepřáéeatévs mezli Judtkem t Řsmem
prtvidaem, tae výjimkou. A právě éoéo Herodovt daouhá t pokaidná vaádt
jednozlntčně dokaádá.20

Vidsme éedy, že oéázlkt Herodovt vzléthu k Židům je v toučttném bádá-
ns kompaexns. Úzlce touvits t tntaýzlou Jotephových zláměrů v jednoéaivých
éexéech t zlároveň te toutéředs nt širšs hitéorickou rekontérukci Herodovy
doby nt zlákatdě dějin východnsho Séředomořs t nových pozlntéků pochá-
zlejscsch zl mtéeriáans kuaéury.

V éééo téudii bych rád v návtzlnotéi nt éyéo zlměny v bádáns trgumenéo-
vta pro éezli, že Herodet bya pro tvé poddtné dobrým kráaem, kéerý pomá-
hta Židům jtk ve tvém kráaovtévs, étk v ceaé řsmtké řsši t uděata mnoho pro
jejich zlvidiéeaněns t ochrtnu. Zároveň bych rád ukázlta, že někéerá negtéiv-
ns évrzlens o Herodovi jtk zl obdobs jeho vaády, étk kráéce po ns je poéřebt
čsté nikoaiv jtko netértnné hitéorické toudy, nýbrž jtko dobovou kriéiku
jeho poaiéických t nábožentkých oponenéů zl řtd tpoaečentkých eaié, kéerá
ptéřs tpsše do tféry poaiéické proptgtndy.

18 Ant7 4,223; 5,135; 6,36.84.267–268; 11,111; 14,91.  Vizl Séeve Mtton – Jtmet S. McLt-
ren  –  John  M. G. Btrcaty,  Jotephut,  in:  J. J. Coaaint  –  D. C. Htraow (edt.),  Early
Judaism7 A Comphreiensive Overview,  Grtnd Rtpidt: Eerdmtnt, 2012, 290–321, zlde
306–308. Vizl i Caement Tomt, Te High Prietéhood in éhe Judgmené of Jotephut, in:
L. H. Feadmtn – G. Htét (edt.),  Josephius7 tie Bible7 and tie History, Deéroié: Wtyne
Sétée Univertiéy, 1989, 196–215.

19 Vizl  Ptua  Spiatbury,  Fatviut  Jotephut  on  éhe  Rite  tnd Ftaa  of  éhe  Romtn Empire,
JTS 54 (2003/1), 1–24.

20 Mtnuea Vogea,  Herodes:  König der Juden7 Freund der Römer,  Leipzlig: Evtngeaitche
Veratgttntétaé, 22013, 15–16.
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Herodes jako Žid
Mnoho btdtéeaů v minuaotéi t někéeřs i v toučttnotéi zlpochybňovtai, nebo
zlceat  umenšovtai  Herodovo židovtévs,  nt kéeré nthasžeai  veaice  etenciáaně
t tétéicky. Podae nich byao buď hrtné, nebo povrchns, nebo zlceat neexitéujs-
cs.21 Čttéým východitkem je přiéom ozlntčens Herodt jtko Idumejce, éedy
ἡμιιουδαῖος – někdy překaádtné jtko „poaovičns  Žid“ (Ant7 14.403).22 Spsše
opomsjený bývá ftké, že Herodt étkéo ozlntčuje jeho úhatvns nepřséea, Ptréhy
dottzlený odpůrce Řsmu httmonejec Anéigonut II. Mtétéijáš, ve tvé bezlnt-
dějné tntzle ésméo přetvědčié Řsmtny o tvém nároku nt judtký érůn nt zlá-
katdě tvého kráaovtkého původu.23 Povtžovté éenéo Anéigonův tétk zlt hitéo-
ricky prtvdivý popit Herodovt židovtévs je vštk netmyta. Jtko dokatd prtvdi-
votéi éohoéo ozlntčens te někdy uváds éo, že Herodovt mtékt Cyprit byat Ne-
btéejkt t nikoaiv Židovkt t vzlhaedem k értdičns židovtké prtxi odvozlovté ži-
dovtký původ od mtéek bya éedy Herodet étké nežid. Jtk vštk Shtye Cohen
přetvědčivě uktzluje, v Herodově době princip mtériainetriéy ješéě neexitéo-
vta t přstaušnoté k „židovtévs“ te dědiat po oéci, kéerý bya v Herodově přsptdě
nepochybně Židem.24

O Herodově původu máme u Jotepht ješéě dtašs zlmsnku, kéerou vštk bt-
dtéeaé v návtzlnotéi nt Jotephovo msněns odmsétjs  jtko proptgtndu. Jote-
phut psše:

Mikuaáš zl Dtmtšku éoéiž řská, že jeho (Anéiptéerovt) rodint ptéřiat k přednsm Židům,
kéeřs přišai do Judeje zl Btbyaonu. Řská éo vštk proéo, tby te zltasbia jeho tynovi Herodovi,
kéerý te téta židovtkým kráaem dsky přszlni otudu. (Ant7 14,9)

Jtk vštk někéeřs btdtéeaé ukázltai, Mikuaáš tvé Univerzální dějiny, nebo
jejich výzlntmnou čáté ntptta tž po Herodově tmréi, t proéo je Jotephovo

21 Jtk ntpř. Stndmea, Herod. Vizl étké Kokkinot, kéerý jej povtžuje zlt „heaénizlovtného
Féničtnt“,  Nikot Kokkinot,  Herodian Dynasty7  Origins7  Role in Society and Ecliphse ,
Sheffiead, Shefead Actdemic Prett, 1998, 111.

22 K éomuéo překatdu vizl Mtréin Goodmtn, Wio was a Jew?, Oxford: Te Oxford Cené-
re for Potégrtdutée Hebrew Séudiet, 1989, 10–11.

23 Vizl Benediké Eckhtrdé, ‘An Idumetn, Tté It, t Htaf-Jew’: Httmonetnt tnd Heroditnt
beéween Ancetéry tnd Merié,  in:  B. Eckhtrdé (ed.),  Jewisi Identity  and Politics  be-
tween tie Maccabees and Bar Kokiba7 Grouphs7 Normativity7 and Rituals, Leiden: Briaa,
2012, 91–115.

24 Shtye J. D. Cohen, Te Beginnings os Jewisiness7 Boundaries7 Varieties7 Uncertainities,
Berkeaey: Univertiéy of Ctaifornit Prett, 1999, 263–307.
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évrzlens méně ttmozlřejmé, než te jevs.25 Herodet t jeho předkové mohai
býé Idumejci t zlároveň msé předky zl ntvráéiaců zl Btbyaontkého exiau. Séej-
ným zlpůtobem jtko Herodův oéec Anéiptéer měa zlt mtnžeaku Nebtéejku
Cyprit, moha msé i jeho oéec Anéiptt zlt mtnžeaku Židovku zl exians rodiny.
To by mohao étké aépe vytvěéaié ftké, že ti Aaextnder Jtnntiot zlvoaia právě
Anéipu zlt tprávce (στρατηγός) ceaé Idumey,26 což – jtk pouktzlujs Richtrd-
ton t Fitcherová – byat nebývtaá msrt důvěry v někoho, kdo bya čertévě
t nátianě konveréován k judtitmu.27 To nezlntmená, že by Herodovt rodint
byat židovtká mimo jeho přsptdné btbičky i před vpádem Jtnt Hyrktnt do
Idumeje, tae zlároveň éo nezlntmená, že ti éuéo kontérukci mutea Mikuaáš
vymytaeé. Nens mým csaem zlde trgumenéovté pro hitéoriciéu éééo rekon-
térukce. Je vštk pozloruhodné, že étéo zlmsnkt je běžně povtžovánt zlt pro-
ptgtndu t zlároveň podobně proptgtnditéické évrzlens Anéigont má étk vý-
zlntmný vaiv nt bádáns o hitéorickém Herodovi.

Obviněns, že Herodet nens Židem, přiéom Jotephut nikde nezlmiňuje t ne-
objevuje te dokonce, tni když jej obviňujs jeho odpůrci po jeho tmréi.28 Zá-
roveň, když Jotephut popituje tiéutci zlt prokuráéort Feaixe v Ktittreji, kde
te Židé tpořiai te Syřtny o občtntká právt, zlmiňuje, že éiéo Židé trgumen-
éovtai pro tvůj nárok nt mětéo ésm zlpůtobem, že mětéo potétvia  jejici král
Herodet, kéerý „bya rodem Žid“ (γεγονέναι τὸ γένος Ἰουδαῖον).29

Jtk bude nsže ukázláno, domnsvám te, že nt poaemiku o Herodově nároku
nt érůn t t ésm tpojenou oéázlku jeho židovtévs je tpsše nuéné pohasžeé v kon-
éexéu poaiéického boje.30 Ttéo poaemická évrzlens proéo neazle povtžovté zlt
hitéoricky neprobaemtéická, nebo přsmo vtaidns. Oéázlku Herodovt židovtévs
je vštk možno zlkoumté i jiným zlpůtobem než tntaýzlou éoho, co kdo o něm
řeka. Informtce o jeho otobnsch i veřejných projevech židovtévs můžeme zlst-

25 Srov. étké  Ant7 16,184–186. Vizl Mtrk Toher,  Herod, Augutéut, tnd Nicoatut of Dt-
mttcut, in: D. M. Jtcobton – N. Kokkinot (edt.),  Herod and Augustus,  Leiden: Briaa,
2009, 65–82; Kimberaey Czltjkowtki – Benediké Eckhtrdé, Herod in History7 Nicolaus
os Damascus and tie Augustan Context, Oxford: Oxford Univertiéy Prett, 2021, 5–10.

26 Ant7 14,10.
27 Vizl Richtrdton – Fitcher, Herod, 63.
28 Soaomon Zeiéain, Herod: A Mtaevoaené Mtnitc, JQR 54 (1963/1), 1–27, zlde 4.
29 Ant7 20,173, trov. Bel7 2,266. Vizl Cohen, Beginnings os Jewisiness, 15–16.
30 Zde bych řtdia i dtašs zlprávy o Herodově původu od rtně křetťtntkých tuéorů, kéeřs

jej tpojujs t Aškeaonem t chrámem boht Apoaat. Vizl Jutéin Mučednsk, Dial7 52; Eute-
biut, Hist7 eccl7 I,6, kéerý ciéuje Juait Africtnt. Srov. Kokkinot, Herodian Dynasty, 100–
112.
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kté zl trcheoaogických dté i zl někéerých dtašsch indicis. Těm te nyns budu tae-
tpoň kráéce věnovté.

Prvns  obattés,  kéerá  prozlrtzluje  něco o Herodově ciéaivotéi  vůči  Židům,
jtou jeho mince.31 Ty neobtthujs figuráans obrtzly, tni žádná jiná pro Židy po-
horšaivá vyobrtzlens. V proéikatdu éřebt k jeho tynu Fiaipovi t vnukovi Agrip-
povi, kéeřs nt mince umstťovtai vatténs porérééy, včeéně porérééů předtétviée-
aů řsmtkého csttřtkého dvort.32 Podobným přskatdem Herodovy ciéaivotéi
pro židovtkou prtxi nezlobrtzlováns je bohtéá výzldobt jeho ptaáců v podobě
fretek t mozltik, kéeré te vštk étké věéšinově zldržujs figuráansho zlobrtzlová-
ns. Nejčttéějšsmi moéivy jtou geomeérické vzlory, nebo pro Židy éypické obrt-
zly vinné révy, oaivových rtéoaetés, fsků, nebo grtnáéových jtbaek. Herodet ti
přiéom dávta veaice zláaežeé nt auxutnsm t modernsm provedens tvých tét-
veb, t předevšsm tvých ptaáců. Použiés moéivů, kéeré odpovsdtjs židovtkým
zlvykaotéem t ntřszlensm, éedy prozlrtzluje i jeho otobns preference. Nefigu-
ráans moéivy přiéom ntcházlsme i v toukromých čátéech jeho ptaáců, kéeré
nebyay určené pro přijsmáns hotéů.33 Tyéo dvt přskatdy ntzlntčujs, že Herodet
bya nejen vnsmtvý k ciéaivotéi přsptdných návšéěvnsků, tae že tám preferovta
éuéo výzldobu, kéerá tntd odpovsdtat jeho otobns zlbožnotéi.

Séejným tměrem uktzluje  i zlntčné množtévs  mikva’ot,  kéeré te  ntšay
v jeho ptaácsch – t éo étké opěé v toukromých čátéech. Ceakově te ntšao tž
41 nádržs, kéeré nejtpsše měay funkci  mikvei. Ty byay v Herodových ptaá-
csch čttéo toučátés aázleňtkých kompaexů, kde paniay zlároveň funkci  srigi-
darii, éedy ochatzlovtcsch btzlénků nt konci koupeaového cykau. Nt rozldsa
od értdičnsch řsmtkých srigidarii byay haubšs, tby umožňovtay úpané pono-
řens t zlároveň měay pro mikvei éypické tchody.34 Herodet étk propojia ért-
dičns řsmtkou koupeanou kuaéuru t židovtkou riéuáans prtxs.35

31 Pro toubor éěchéo mincs, vizl Dontad T. Ariea – Jetn-Phiaippe Fonétniaae, Te Coins os
Herod7 A Modern Analysis and Die Classification, Leiden: Briaa, 2012. Pro tntaýzlu vizl
Uarich Hübner, Die Münzlprägungen Herodet det Großen (40/37-4 v.Chr.). Seabtédtr-
téeaaung und poaiéitche Retaiéäé, in: A. Lykke (ed.), Macit des Geldes – Macit der Bil-
der7 Wietbtden: Htrrtttowiézl, 2013, 93–122.

32 Mtrthtk, Many Faces os Herod, 286–287.
33 Vizl podrobnou tntaýzlu ceaé evidence, včeéně inéerpreétce v Achim Lichéenberger, Bia-

derverboé  und  Biadervermeidung,  in:  L.-M.  Günéher  (ed.)  Herodes  und  Jerusalem,
Séuéégtré: Frtnzl Séeiner Veratg, 2009, 71–97; trov. Mtrthtk, Many Faces os Herod, 290.

34 Vizl Eyta Regev, Herod't Jewith Ideoaogy Ftcing Romtnizltéion: On Inéermtrritge, Ri-
éuta Btéht, tnd Speechet, JQR 100 (2010/2), 197–222, zlde 206–212.

35 Regev, Herod’t Jewith Ideoaogy, 211.
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Přsbuzlným  jevem k prevtaenci  mikva’ot je  i výtkyé  ktmenných  nádob,
včeéně hrnků. Podae dobových htatchických předtétv, ktmenné nádoby, nt
rozldsa od kertmických, tkaeněných nebo kovových, nepřenášejs riéuáans nečit-
éoéu. Jtk tumtrizluje Shimon Gibton, ktmenné nádoby te zltčsntjs objevovté
v Judeji koncem 1. téoa. př. n. a. t éo předevšsm v Jeruzltaémě t okoas. Nátaedně
te od druhé poaoviny 1. téoa. n. a. objevujs téáae vsce i v menšsch judtkých tsd-
aech t poéé te zltte vyérácejs po židovtkých váakách v 2. téoa. V prvnsch deká-
dách te vštk objevujs jenom výjimečně, t éo jenom v okoas chrámové hory
v Jeruzltaémě, t překvtpivě právě étké v Herodových ptaácsch.36 Nevsme přet-
ně, kdo je použsvta, tae jejich výtkyé u Herodt v čtte, kdy šao ješéě o máao rozl-
šsřenou prtxi tpojenou předevšsm t chrámem, taoužs jtko pozloruhodné tvě-
decévs, kéeré tpoaečně te zlntčným množtévsm mikva’ot v Herodových ptaá-
csch ntzlntčuje, že te Herodet o oéázlky riéuáans čitéoéy zltjsmta.

Závěrem azle zlmsnié ješéě dvě dtašs indicie éyktjscs te Herodovt vzléthu
k židovtévs. Prvns je dobře zlnámy výrok csttře Augutét nt Herodovu tdre-
tu, kéerý te nám dochovta protéřednicévsm Mtkrobit:

Když te (Augutéut) dotaecha, že židovtký kráa Herodet ntřsdia v Sýrii utmréié chatpce
matdšs dvou aeé t že mezli zltbiéými je i kráaův tyn, řeka: „Je aepšs býé Herodovým vep-
řem než tynem.“ (Sat7 II,4.11)

Tenéo výrok ntzlntčuje, že te Herodet téejně jtko jtkýkoaiv jiný Žid zldr-
žovta nečitéých pokrmů.

Druhou indicis je epizlodt ohaedně tňtéku Herodovy dcery Staomé t nt-
btéejtkým  mstéodržiéeaem  Syaatiem.  Herodet  éoéiž  požtdovta  od  Syaatit
konverzli k židovtévs předésm, než mu tvou tetéru dá zlt ženu.37 Séejný po-
žtdtvek te objevuje i v dtašsch genertcsch Herodovy rodiny, konkrééně zlt
kráae Agrippy I., kéerý odmséa provdté dceru Drutiaau zlt jitéého Epiftnit,
prince zl Kommtgéné,38 t poéé u retaizlovtných tňtéků Bereniké t Drutiaay
po konverzli jejich náptdnsků.39 Tyéo přsptdy poévrzlujs již zlmsněný princip

36 Shimon Gibton, Common tnd Uncommon Jewith Puriéy Concernt in Ciéy tnd Viaatge
in Etray Romtn Ptaetéine tnd éhe Faourithing of éhe Séone Vettea Indutéry: A Summt-
ry tnd Ditcuttion, JSJ 53 (2022/2), 157–197, zlde 180–185.

37 Ant7 16,220–225. Kokkinot éenéo incidené inéerpreéuje étk, že zl Herodovy tértny šao
jenom o zláminku zlt účeaem zlnemožněns tňtéku. Tomu vštk neodpovsdá pokrtčujscs
prtxe v rámci Herodovy rodiny. Vizl Kokkinot, Herodian Dynasty, 183.

38 Ant7 20,139.
39 Ant7 20,141–145.
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ptériainetriéy. Lzle te domnsvté, že moéivtce Herodt t jeho poéomků ve vy-
nucováns konverzle tpočsvtat v uchováváns přstaušnotéi ceaé kráaovtké rodi-
ny k židovtévs.40

Jtk éedy vidsme, kumuatéivns evidence jtk zl mtéeriáans kuaéury, étk zl dta-
šsch nepřsmých indicis uktzluje, že Herodet te projevovta jtko Žid jtk v otob-
ns, étk veřejné tféře. V obattéi riéuáans čitéoéy dokonce možná nátaedovta vyš-
šs nároky, kéeré odpovsdtay prtxi ftrizleů t kněžs. Stmozlřejmě éo, že bya He-
rodet Židem, nezlntmená, že jej všichni jeho poddtns muteai zlt Židt povt-
žovté. Jtk vsme zle toučttných téudis judtitmu druhého chrámu, podoby ju-
dtitmu v éééo době byay veaice rozlmtniéé t někéeré proudy t tkupiny tkaou-
zlávtay k tekéářtkému vymezlováns éoho, kdo ješéě je Židem t kdo jsm už nens
ntvzldory eénické přstaušnotéi. Ttké vštk éo, že někdo Herodovi jeho židov-
tévs upsrta, ješéě nezlntmená, že Herodet Židem nebya, t že jej zlt Židt nepo-
vtžovtat věéšint Židů i nežidů jeho doby.

Herodes jako mecenáš Židk
Druhou obattés Herodovt vzléthu k Židům, kéeré je poéřebt te věnovté, je
jeho roae mecenáše t ptéront Židů, t éo jtk v Judeji, étk v dittpoře. Nt zlá-
katdě někoaikt přskatdů te pokutsm ukázlté, že Herodet te, jtko král Židů,
povtžovta zlt mecenáše všech Židů t mnoho jeho činů taoužiao k éomu, tby
přinetay  protpěch  Židům  v ceaé  řsmtké  řsši.  To  ntzlntčuje  jeho  otobiéý
vzléth tounáaežiéotéi k židovtké idenéiéě.

Herodet bya veaice zlnámý po ceaé řsmtké řsši předevšsm dsky tvé šéědré
prtxi euergetismu, kéerá měat veakou értdici mezli řeckými vaádci. Herodet
orienéovta tvé tkéiviéy nt výzlntmná mětét téředomořs. Sponzlorovta t tét-
věa veřejné budovy, gymnázlit, chrámy, věhattná fórt t étké obnovia t tpon-
zlorovta  Oaympijtké  hry.  Tyéo  tétvebns  tkéiviéy  retaizlovta  ntpř.  v Řsmě,
Oaympii, Aéénách, Sptréě, Pergtmonu, Rhodotu, Stmote, Kotu, Chiotu, Io-
nii, Lýkii, Kiaskii, Ltodicei, Anéiochii, Sidonu, Týru, Beryéu, Dtmtšku t mno-
ht menšsch mětéech. Mnoho zl jeho tétveb byao monumenéáansho chtrtk-
éeru, včeéně výzlntmných chrámů, nebo trchiéekéonických přetétveb měté
do řsmtkého téyau.41 

40 K éomu vizl Regev, Herod’t Jewith Ideoaogy, 202–206.
41 Vizl podrobně Dutne W. Roaaer,  Te Building Program os Herod tie Great, Berkeaey:

Univertiéy of Ctaifornit Prett, 1998; Achim Lichéenberger, Die Baupholitik Herodes des
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Přetéože Jotephut zltzlntmenává tésžnoté jitéých Židů, že Herodet vyko-
řitťuje židovtké poddtné veakými dtněmi, tby ptk moha éyéo penszle uéráceé
nt tétvebns projekéy u pohtnů, Herodův euergetismus bya obecně protpěšný
pro Židy jtk v Judeji, étk v dittpoře. Kromě éoho, jtk ukážu nsže, étéo tésž-
noté nt Herodovo vytoké dtňové zltésžens nebyat étk opodtéténěná.

Herodet protéřednicévsm výtétvby veřejných budov, chrámů, fór t toch
uktzlovta nt tvou veaikoté, úzlké vzléthy t csttřem i přáéeatévs t mětéy ntpřsč
řsšs.42 Obnovens Oaympijtkých her t jejich tponzlorováns t tebou netao ob-
rovtkou pretéiž. Avštk prezlenéováns Herodovy taávy t věhattu étké taoužiao
k zlvyšováns pretéiže Židů, kéeřs byai jintk mtrgináansm eénikem. Touéo čin-
notés  propojovta  Herodet tvé kráaovtévs  te  zlbyékem řsše,  t ésm vyévářea
nové přsaežiéotéi. Mtrthtk éo thrnuje nátaedovně:

Prezlenéovta te jtko dobroéivý t šéědrý mecenáš, kéerý podporovta jtk tvé poddtné,
étk dtašs kráaovtévs. Dsky éomuéo euergetismu vyévářea t upevňovta tvé vzléthy t éěmi,
kéerým bya protpěšný. Upevnia rovněž tvou recipročns tsť mecenášů t kaienéů t zlaep-
šovta tvou pověté t umocňovta taávu t potétvens v ceaém Séředomořs. V nepotaedns
řtdě jeho mecenáštévs podněcovtao obchod t podnikáns mezli Judeou t dtašsmi krá-
aovtévsmi v okoas východnsho Séředomořs, což přinášeao protpěch jtk jemu, étk jeho
poddtným.43

Ztjsmtvé je étké, jtká mětét ti Herodet pro tvoji mecenáštkou činnoté
vybsrta. Jtk ti všsmá Mtrthtk, v mnoht mětéech, kéeré Herodet tponzlorovta,
exitéovtat výzlntmná židovtká komuniét.44 Formou zlveaebováns měté, jtkými
byai Déaot, Kót, Ltodiket, Pergtmon, Sidón, Týrot, nebo étké Řsm, v nichž
éyéo židovtké komuniéy exitéovtay, moha zlaepšovté jejich potétvens.45

Konkréénsm přsptdem, kdy te Herodet zltttdia o pomoc dittpornsm Ži-
dům, byat tiéutce ióntkých Židů, kéeřs te nt něj obráéiai při jeho návšéěvě
mětét tpoaečně t Agrippou t téěžovtai ti nt porušováns tvých práv.46 Hero-
det požádta Agrippu, tby dohaéda nt náprtvu tiéutce, t utétnovia Mikuaáše
zlt obhájce Židů. Po nátaedném tayšens te Agrippt rozlhoda Židům vyhověé

Großen, Wietbtden: Htrrtttowiézl, 1999; Ehud Neézler, Te Arciitecture os Herod7 tie
Great Builder, Tübingen: Mohr Siebeck, 2006.

42 Rocct, Herod’s Judea, 46–48.
43 Mtrthtk, Many Faces os Herod, 275.
44 Ttmééž, 238.
45 Btaérutch, Herodes, 207–215; Mtrthtk, Many Faces os Herod, 246.
46 Ant7 16,27–61.
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t zltttdié te o jejich ochrtnu „pro nákaonnoté t přáéeatévs k Herodovi“ (Ant7
16,60).47

Nicméně Herodovt tétviéeatká tkéiviét nenetat protpěch Židům jenom
zlt hrtnicemi jeho kráaovtévs. Jtk popituje Rocct, rozltáhaá výtétvbt ntpřsč
ceaým jeho kráaovtévsm přinášeat množtévs patcené práce i pro nejchudšs
vrtévy obyvtéeatévt t přetétvěná nebo nově vybudovtná mětét přiéthovtat
nové obchodns přsaežiéotéi. Herodet étké zltkaádta vojentké koaonie, kéeré
tprtvovtay okoans  úzlems,  obděaávtay  půdu t žiay  zl jejich výnotů.48 Rocct
t odktzlem nt trcheoaogické výzlkumy uktzluje, že protéřednicévsm éohoéo
veakého množtévs  prtcovnsch přsaežiéotés  te potéupně zlntčně zlaepšovtat
ekonomická tiéutce i judtkého venkovt, t proéo Rocct mauvs o Herodově
promyšaeném tociáansm progrtmu.49

Herodovt výtétvbt v rámci jeho kráaovtévs  vštk měat i dtašs  pozliéivns
ttpeké. Výtétvbt veakoaepého přstétvu v Ktittreji t předevšsm monumen-
éáans přerod Jeruzltaémt taoužiay k proptgtci jeho kráaovtévs. Ktždý obyvt-
éea  Jeruzltaémt  t okoas,  včeéně  pouénsků  přicházlejscsch  nt  tváéky,  viděa
úžttnou proměnu mětét.50 Herodet v Jeruzltaémě vytétvěa  hrtdby,  věže,
ptaáce,  oprtvia  cetéy,  proměnia  vzlhaed mětét – t ttmozlřejmě,  vybudovta
megtaomtntkou  patéformu,  nt  kéeré  potétvia  nový  chrám,  kéerý  ptéřia
k nejvěéšsm v ceaém zlnámém tvěéě.51 Tenéo Jeruzltaém poptta Painiut Sétršs
jtko „zldtaekt nejtatvnějšs mětéo Východu“  (Nat7 Hist7 5,70) t zlnámý ciéáé
zl Ttamudu o něm psše: „Kdo neviděa Jeruzltaém v jeho kráte, nikdy neviděa
krátné veaké mětéo,  t kdo neviděa  Druhý chrám, nikdy neviděa  krátnou
tétvbu.“ (b7 Suk7 5). Ješéě i Tiéut, kéerý chrám dobya, o něm prohaátia, že bya
ohromný.52 Jtk přetvědčivě uktzluje Benjtmin Gordon, Herodův Jeruzltaém

47 Vizl i dtašs  incidenéy, kdy te Agrippt nebo přsmo Augutéut vaožiai do řešens pro -
baémů Židů v dittpoře t ohaedem nt jejich poaiéické přáéeatévs t židovtkými vaád-
ci (Ant. 16,160–173). K Mtrkovi Agrippovi vizl Vogea, Herodes, 137–145.

48 K vojentkým koaonism vizl Geézlea M. Cohen, Te Heaaenitéic Miaiétry Coaony: A  He-
roditn Extmpae,  Transactions and Proceedings os tie American Piilological Associ-
ation 103 (1972), 83–95.

49 Rocct, Herod’s Judea, 210–213.
50 Vizl Séeven Fine – Peéer Scherzl, Herod’t Tempae: tn Orntmené éo éhe Empire, in: Sée-

ven Fine (ed.)  Jewisi Religious Arciitecture: From Biblical Israel to Modern Judaism,
Leiden: Briaa, 2019, 72–95.

51 Patéformt, nt kéeré bya chrám potétvěn měat ééměř 144 000 m2, což je 12x vsce než
měao Forum Romanum t 6x vsce než měa Olymphieion.

52 Bel7 6,241. Srov. étké úžtt Ježsšových učednsků zl Mk 13,1–2.
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t jeho chrám byay zlnámy po ceaém Séředomořs t přiéthovtay mnoho poué-
nsků t cetéovtéeaů. Herodův Jeruzltaém te nt konci obdobs druhého chrá-
mu proměnia v nejvěéšs pouéns mětéo heaénizlovtného východu.53

Herodův tétvebns progrtm v jeho kráaovtévs i zlt jeho hrtnicemi bya éedy
výzlntmným zldrojem protpěchu t proptgtce Židů ntpřsč ceaou řsmtkou řs-
šs. Pomáhta rozlvsjeé poaiéické t ekonomické téyky, tkéivně podporovta dit-
tporu t zltbezlpečovta ekonomický protpěch, bathobyé t veakoaepou taávu
t věhatt. Bya éedy zldrojem jtk protperiéy, étk hrdotéi t tkéivns proptgtce
židovtkého kráaovtévs t Židů obecně. I když někéeré ttpekéy éééo činnotéi
nejtpsše dráždiay někéeré Herodovy odpůrce, obecný přsnot pro Židy v He-
rodově kráaovtévs i v ceaé řsmtké řsši bya netporný.

Herodes jako král Židk
Potaedns obattés, kéeré te budu věnovté, je poaiéická roae Herodt jtko kráae
Židů, éj. ochránce, poaiéikt t zlákonodárce. Mezli Herodovy nejvěéšs poaiéické
útpěchy zlceat nepochybně ptéřs éo, že po nátianém zlstkáns jeruzltaémtkého
érůnu  zltpočta  daouhé  obdobs  msru  t protperiéy.  To  vyniká  předevšsm
v konérttéu vůči daouhým deteéiaeésm váaek t konflikéů nt úzlems Ptaetéiny,
kéeré jeho krtaováns předcházleay.

Cetét  k protperiéě  vštk  nebyat  tni  kráéká  tni  tntdná.  Když  v roce
37 př. n. a.  Herodet konečně po éřech aeéech od tvého jmenováns kráaem
Židů řsmtkým tenáéem doteda nt érůn v Jeruzltaémě, jeho kráaovtévs byao
zldecimováno váakou, pokatdnice prázldná t k éomu mu docházleay i otobns
útpory, zle kéerých zltpatéia žoad řsmtkým vojákům i šéědrý dtr Mtrku An-
éoniovi zlt jeho přszleň.54 Kromě éoho Anéoniut zltbrta rozltáhaá úzlems jud-
tkého kráaovtévs, včeéně výnotných btazlámových patnéážs u Jericht, kéeré
věnovta tvé družce Kaeoptéře.55 K éomu bya prvns Herodův rok vaády v Ju-
deji ttbtéickým rokem, t étk nebyao možné očekávté přsjmy zl úrody.56 Tt-
éo neaehká tiéutce ovaivniat prvns roky Herodovy vaády, t jtk přetvědčivě
ntvrhuje Rocct, nejtpsše zlpůtobiat i vyššs dtňové zltésžens jeho židovtkých
poddtných,  kéeřs  v éééo době évořiai  veakou věéšinu ceaého obyvtéeatévt.

53 Benjtmin D. Gordon, Sighéteeing tnd Specétcae té éhe Jewith Tempae,  AJS Review
43 (2019/2), 271–292.

54 Bel7 1,354–357; Ant7 14,482–486; 15,5.
55 Bel7 1,361–363.
56 Ant7 15,7.
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Herodet nejtpsše mutea zldtnié étké vyššs vrtévy tpoaečnotéi, včeéně kněžs,
což te předésm zlt vaády Seaeukovců tni Httmonejců neděao.57 Rocct te do-
mnsvá, že éoéo optéřens, kéeré vzlešao původně zl úpané nuénotéi, nejtpsše
zlůtétao v paténotéi po ceaou dobu jeho vaády t měao veaice negtéivns doptd
nt vnsmáns jeho vaády tpoaečentkými t nábožentkými eaiétmi.58

Siéutce t Herodovou ekonomikou t dtněmi te vštk rtpidně zltčtat měnié
po biévě u Acéit, v nsž Okétvián (Augutéut) portzlia Mtrkt Anéonit t Kaeo-
ptéru.59 Augutéut jmenovta Herodt přséeaem Řsmt t v někoaikt fázlsch připo-
jia  k jeho kráaovtévs  rozltáhaá pohtntká úzlems,  včeéně výnotných patnéážs,
kéeré předésm okupovtat Kaeoptért.60 S ésm přišay nové zldroje přsjmu, kéeré
dokázlta Herodet veaice umně invetéovté do rozlvoje obchodu i rozltáhaých
tétvebnsch tkéivié. 

Ntvzldory dřsvějšsmu přetvědčens mnohých btdtéeaů, kéeřs v návtzlnotéi
nt Jotepht évrdiai, že Herodet fintncovta tvé nákatdné projekéy zl vytokých
dtns, kéeré vykořitťovtay už étk zlbsdtčenou zlemi,61 pouktzlujs novějšs téudie
nt éo, že Herodův aegendárns přsjem pocházlea zl jenom menšs čátéi zl dtns,
jež nejtpsše někdy po roce 31 dokonce tnsžia. Herodovy přsjmy évořiay přede-
všsm výnoty zl pozlemků, kéeré zltbrta Httmonejcům. Dáae vatténia rozltáhaé
zleměděatké obattéi produkujscs růzlné druhy paodin (obias, btazlám, dtéae, fs-
ky), provozlovta étké toané t měděné doay t vybsrta éribué od Ntbtéejců. Ovaá-
dta  kasčové  obchodns  cetéy  t přstétvy,  přičemž  nově  vybudovtný  přstétv
v Ktittreji ptéřia k nejvěéšsm ve východnsm Séředomořs. Ze všech éěchéo ob-
chodnsch ceté vybsrta ceans dtně. Kromě éoho, jtk upozlorňuje Emiaio Gtbbt,
Herodet zlstkta od Řsmtnů růzlné tmaouvy nt výběr výnotů zl pozlemků. Řs-
mtné mu étké prontjtai někoaik obattés t měté, v nichž vybsrta éribué. Při-

57 Rocct, Herod’s Judea, 205–207.
58 Ttmééž, 207.
59 Bel7 1,386, Ant7 15,161.
60 Bel7 1,391–392. 398–400; Ant7 15,195–196.217
61 Ttk ntpř. Joteph Katutner, Te Economy of Judtet in éhe Period of éhe Second Tem-

pae, in: A.-Y. Michtea – B. Zvi (edt.),  Te World History os tie Jewisi Peophle VII7 Te
Herodian Period, New Bruntwick: Ruégert, 1972, 180–205; Shimon Appaebtum, Eco-
nomic Life in Ptaetéine, in: S. Stfrti – S. M. Séern (edt.), Te Jewisi Peophle in tie First
Century, Voa. 2., Atten: Vtn Gorcum, 1976, 631–700.
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baižně od roku 20 bya dokonce výběrčsm dtns pro ceaou Sýrii.62 Zároveň He-
rodet jtko přséea t kaiené Řsmt nemutea odváděé řsmtké řsši žádné dtně.63

Herodet éedy ntvzldory kriéice, kéerou Jotephut zlmiňuje,64 nepoéřebo-
vta kruéě vykořitťovté tvé poddtné t tpoaečně t výše uvedenými btdtéeai
te tpsše kaonsm k éomu, že dtňové zltésžens jeho poddtných po roce 31 ne-
byao  nijtk  ntdtétndtrdns.  V přsptdě židovtkých poddtných byao  přiéom
ješéě menšs, proéože nepatéiai éribué. To, že Herodet nebya nt dtnsch zlávit-
aý, vypaývá i zl éoho, že je optkovtně tvým poddtným odputéia. Nejvýzlntm-
nějšsm přsptdem byao  obdobs  veakého tucht  t hatdomoru v roce  25/24
př. n. a., kdy Herodet dsky tvému přáéeatévs t egypétkým prefekéem Peéro-
niem dokázlta zltbezlpečié ohromné množtévs obias, kéeré vytétčiao jtk jeho
kráaovtévs,  étk i okoansm zlemsm v Sýrii.  To vše učinia  nt vatténs nákatdy,
t dokonce ješéě odputéia aidu dtně zlt ceaý rok.65 

Herodet vštk měa hodně poaiéických nepřáéea t oponenéů t domnsvám
te,  že růzlné podoby kriéiky,  kéeré Jotephut zltchycuje,  pocházlejs přede-
všsm od éěchéo tkupin, kéeré utiaovtay o zlstkáns věéšsho podsau ve téruk-
éuře moci. Kdybychom chéěai poptté jeho vaádu dnešns éerminoaogis, byat
zlceat jednozlntčně éoétaiéns. V éom te vštk Herodet nijtk neaišia od jiných
vaádců tvé doby, t už vůbec ne od Augutét. Hned jtk te ujta érůnu, zlbtvia
te nemtaé čátéi předchozlsch httmonejtkých eaié.66 Dtašs čáté Httmonejců
přijta do tvé rodiny protéřednicévsm tňtéku t Mtritmne t nátaedně je peč-
aivě  konéroaovta  t pozlději  při  růzlných podezlřensch zl převrtéů pozltbsjea.
Pro Judeu értdičns poaiéickou roai veaeknězle dotéta zlceat pod tvou konéroau

62 Jtck Pttéor, Land and Economy in Ancient Palestine, London: Rouéaedge, 1997, 87–
112; Emiaio Gtbbt, Te Socita, Economic, tnd Poaiéicta Hitéory of Ptaetéine 63 BCE –
70 CE, in: W. Horbury – W. D. Dtviet – J. Séurdy (edt.),  Te Cambridge History os
Judaism III7 Te Early Roman Period, Ctmbridge: Ctmbridge Univertiéy Prett, 1999,
94–167, zlde 118–125; Rocct, Herod’s Judea, 208–210. K Herodově dtňovému tytéé-
mu, vizl Ftbitn E. Udoh, To Caesar Wiat is Caesar's7 Tribute7 Taxes7 and Impherial Ad-
ministration In Early Roman Palestine (63 B7C7E-70 C7E7),  Providence: Brown Judtic
Séudiet, 2005, 113–206.

63 Gtbbt, Socita, Economic, tnd Poaiéicta Hitéory, 121; Rocct, Herod’s Judea, 209.
64 Ant7 16,154–155, vizl i tésžnotéi po Herodově tmréi v Bel7 2,4.86; Ant7 17,204–205.308.
65 Ant7 15,299–316. Pttéor popituje, jtk obrovtké dodávky obias Herodet zltbezlpečia –

ceakem 180 tž 240 paně ntaožených aods, vizl Jtck Pttéor, Jotephut tt t Source for Eco-
nomic Hitéory: Probaemt tnd Approtchet, in: Z. Rodgert (ed.),  Making History7 Jose-
phius and Historical Metiod, Leiden: Briaa, 2007, 334–346, zlde 340–344. Pro dtašs přs-
ptdy odpušéěns dtns, vizl Ant7 15,365 (éřeéint), 16,65 (čévréint).

66 Bel7 1,358; Ant7 15,6.
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t zlrušia dědičné předáváns éééo roae, když jednoéaivé veaeknězle tám jme-
novta. V přsptdě, že t nimi měa nějtké nethody, nthrtzlovta je jinými. Věéši-
nu veaekněžs přiéom povoata zl dittpory, čsmž ntrušia vaiv t értdičns vtzlby
jeruzltaémtkých  rodin  nt  éenéo  úřtd.67 Jedinou  výjimkou  bya  Aritéobu-
aot III., brtér Mtritmne, kéerý vštk zlemřea tni ne rok po tvém jmenováns
v Herodově ptaáci v Jerichu.68 Dtašs formy poaiéické moci – Jotephut zlmi-
ňuje rtdu tétršsch, thromážděns občtnů, nebo ttnhedrin – prtvděpodobně
neměay nt Herodovu tbtoauéns ntdvaádu výzlntmný vaiv.69

Herodet bya vůči tvým židovtkým poaiéickým oponenéům veaice otérý
nejtpsše i proéo, že měa zlntčné probaémy t aegiéimiéou. Po vsce než téoaeéé
ntdvaádě Httmonejců nebyao tntdné aegiéimovté vaádu někoho, kdo nepté-
řia do éééo dynttéie. Herodet te proéo v prvnsch aeéech tntžia prezlenéovté
právě jtko právopaténý nátéupce Httmonejců. Oficiáans aegiéimiéu mu zlt-
bezlpečia tňtéek t Mtritmne, dcerou Aaextndrt t vnučkou Aritéobuat II. Nt
Httmonejce vštk ntvtzlovta i ve tvé kráaovtké prezlenétci rtžbou podob-
ných mincs t užsvánsm thodných prvků v trchiéekéuře.70 

Jeho zláttdnsm probaémem vštk byao, že v rámci Judeje byat értdičns po-
aiéická  tuéoriét  tpojená  t úřtdem veaeknězle,  kéerý  Httmonejci  tpoaečně
t kráaovtkou korunou vykonávtai. Jtk pečaivě popituje Benediké Eckhtrdé,
poaiéické zlřszlens v heaénitéické Judeji byao  teokratické t vedoucs roas veae-
knězle t éoéo zlřszlens přeérvtao i v httmonejtké době po értntformtci v mo-
ntrchii.71 Ztésmco rtžené mince  Httmonejců  v 1. téoa. př.n.a.  odktzlovtay
v řečéině k roai kráae (βασιλεύς), jež byat trozlumiéeaná v konéexéu heaénit-
éických montrchii,  v hebrejšéině  te  Httmonejci  éiéuaovtai  jtko veaekněžs
-Aaextnder Jtn 72.(ראש חבר היהודים) t předtedtjscs židovtké rtdě (כהן גדול)
ntiot  jtko jediný rtzlia  i někoaik  mincs,  nt kéerých te  éiéuaovta  jtko kráa

67 Vizl Richtrdton – Fitcher, Herod, 333–337.
68 Jotephut popituje éenéo incidené étk, že jej Herodet ntaákta do tvého ptaáce t ná-

taedně jej uéopia v btzlénu kvůai tvé žáraivotéi nt matdého Httmonejce (Ant. 15,53–
56). Btaérutch vštk popituje, proč je Jotephův přsběh nepřetvědčivý t domnsvá te, že
aepšsm vytvěéaensm je, že te matdý Aritéobuaot uéopia tám (tntd pod vaivem takoho-
au),  tvštk Herodovy nepřáéeaé,  nt čeae t Aaextndrou zl éoho viniai  Herodt.  Vizl Bta-
érutch, Herodes, 186–188.

69 K éěméo  intéiéucsm –  βουλή,  ἐκκλησία a συνέδριον –  vizl  Rocct,  Herod’s  Judea,
261–272.

70 K éomu vizl Rocct, Herod’s Judea, 29–35; Mtrthtk, Many Faces os Herod, 110–136.
71 Benediké Eckhtrdé,  Etinos und Herrsciast7  Politiscie Figurationen judäiscier Iden-

tität von Antiocios III7 bis Herodes I7, Berain: De Gruyéer, 2013, 153–156, 186–197.
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v hebrejšéině (המלך). Avštk je dochováno hned někoaik éěchéo mincs, kéeré
byay pozlději přertženy nt éiéua veaeknězle.73 To je értdičně vytvěéaováno ve
tpojiéotéi t Aaextndrovým konflikéem t ftrizleji t jejich nevoas vůči éomuéo
éiéuaováns.74 Prtvdou je,  že Jtnntiot  pokrtčovta  v rtžens mincs  t éiéuaem
kráa i ke konci tvé vaády, tvštk jenom v řečéině t trtmejšéině, nikoaiv v heb-
rejšéině. Anéigonut te nt tvých mincsch étké éiéuaovta jtko kráa, tvštk pou-
zle v řečéině; v hebrejšéině použsvta jen éiéua veaeknězle. Zdá te éedy, že po-
taedns Httmonejci opsrtai v Judeji tvoji tuéoriéu o roai veaekněžtkou t krá-
aovtký éiéua použsvtai předevšsm v řečéině pro vnějšs komuniktci. Ani jednt
mince neobtthuje éiéua veaeknězl v řečéině,  což nejtpsše touvits t ésm, že
éenéo éiéua neměa mimo aokáans konéexé žádnou vtaidiéu.

Herodet éudsž ukončia daouhoaeéý poaiéický řád veaekněžtké vaády t mu-
tea zltčsé budovté novou értdici, v nsž te potétvia jtko kráa ntd veaeknězle.75

Herodet ntšea taéerntéivu v ntvázláns nt předcházlejscs modea poaiéického
zlřszlens izlrteatké montrchie reprezlenéovtné dtvidovtkými kráai.76 Přede-
všsm kráa Štaomoun mu potaoužia jtko vhodný vzlor židovtkého kráae, kéerý
vštk vaáda ntd aegendárně rozltáhaým úzlemsm, nt němž žiai étké nežidé.
Expaiciéns odktzl k Štaomounovi ntcházlsme v Herodově řeči podae Jotepht
před výtétvbou chrámu.77

Tyéo probaémy vštk nebyay jediné,  kéeré Herodet měa.  V průběhu tvé
vaády učinia někoaik rozlhodnués t zltveda někéeré zlákony, jež vzlbudiay vý-
rtzlnou msru nevoae t kriéiky, předevšsm od nábožentkých oponenéů, kéeřs

72 Jednoéaivé mince obtthujs růzlné obměny, vizl podrobně Eyta Regev, Te Hasmoneans7
Ideology7 Arciaeology7 Identity, Göééingen: Vtndenhoeck & Rupreché, 2013, 175–223.

73 Vizl Regev, Hasmoneans, 215–217.
74 Kenneéh Aékinton, A History os tie Hasmonean State7 Josephius and Beyond, London:

T&T Catrk, 2019, 101–104. K ditkuti vizl i Regev, Hasmoneans, 155–160.
75 Eckhtrdé, Etinos und Herrsciast, 242–247.
76 Ohaedně ntvázláns nt dědicévs dtvidovtkých kráaů vizl Rocct, Herod’s Judea, 22–29; St-

muea Rocct, Jotephut tnd éhe Pttamt of Soaomon on Herod’t Mettitnic Atpirtéiont:
An  Inéerpreétéion,  in:  Z. Rodgert (ed.),  Making  History7  Josephius  and  Historical
Metiod,  Leiden:  Briaa,  2007,  313–333;  Eckhtrdé,  Etinos  und Herrsciast,  252–255;
Mtrthtk, Many Faces os Herod, 279–284.

77 Ant7 15,385. Herodovt tntht ntvázlté nt Dtvidt je zlřeéeaná étké zl přsběhu o oprtvě
Dtvidovy hrobky v Jeruzltaémě (Ant7 16,179–183), kéerá odpovsdá prtxi budováns mo-
numenéů hrdinů t zltkatdtéeaů mětét. Jotephut tice évrds, že Herodet Dtvidovu hrob-
ku chéěa étké vykráté, tae éo je prtvděpodobně jenom jednt zle tmyšaených epizlod,
kéeré v Ant7  Jotephut vyévořia, tby demontérovta tvoji éezli, že Herodet je éyrtn. Vizl
Mtrthtk, Many Faces os Herod, 280–281.
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zlt ésm viděai porušováns értdic oéců t Mojžsšových zlákonů.78 Dvěmt nej-
zlnámějšsmi přsptdy byay orgtnizltce éurntje v Jeruzltaémě, kdy Herodet ozl-
dobia  vséězlné  érofeje  podrobených národů zlatéem t téřsbrem,  t vzléyčens
zlatéého orat ntd hatvns brtnou do chrámu.79 Kromě éoho Herodet zltveda
přinejmenšsm jeden veaice tporný zlákon. Ten umožňovta poéretété zlaoděje
zloéročensm t deporétcs zl kráaovtévs, t éo bezl ohaedu nt éo, zldt poéretétný
je Žid nebo pohtn. Tenéo zlákon éedy umožňovta, tby bya Žid prodán do oé-
rocévs pohtnům. Nt pohtny te přiéom nevzléthovta Mojžsšův zlákon, kéerý
ntřizlovta propoušéěé jednou zlt tedm aeé všechny oéroky, étkže Herodet
umožnia permtnenéns oérocévs pro Židy.80 

Herodovt poaiéická tiéutce éedy nebyat jednoduchá, t ne všechnt jeho
rozlhodnués byat netporná. Ttkééž věhattná protperiét jeho kráaovtévs ne-
přišat ihned, tae tž v průběhu jeho vaády. To dtao jeho oponenéům mnoho
důvodů ke kriéice.

Ohlask na Herodovu vládu
Spory  ohaedně aegiéimiéy,  aikvidováns  opozlice,  rozlporupané  činy  t zlákony
t k éomu dtněns vyššsch vrtéev včeéně kněžs – éo vše nepochybně hráao kas-
čovou roai v odporu mnohých Herodových poaiéických t nábožentkých pro-
éivnsků, kéeřs te brániai étk, jtk jim tiéutce dovoaovtat – nejčttéěji taovem
t pstmem.

Jtk jtem již uveda, Jotephut zltchycuje někéeré dobové výéky vůči Hero-
dovi. Těžko azle potoudié, do jtké msry šao o výéky, kéeré rezlonovtay i mezli

78 Vizl Gideon Fukt, Jotephut on Herod’t Aééiéude éowtrdt Jewith Reaigion: Te Dtrker
Side, JJS 53 (2002/2), 238–245.

79 Pro epizlodu t éurntjem, vizl  Ant7 15,272–279. Pro epizlodu te zlatéým oraem, vizl  Bel7
1,648–655, Ant7 17,149–163. V přsptdě éurntje Herodet tvoata tvé odpůrce t před jejich
zlrtky obntžia éyéo érofeje, tby jim dokázlta, že nejde o moday, nýbrž o obyčejné kuty
dřevt (Ant7 15,279). Epizlodt te zlatéým oraem je čttéo ditkuéovtná t nens tntdné rekon-
téruovté přetné okoanotéi éééo udáaotéi. Lsčens zl Bel. t Ant7 te aišs t Ant7 je opěé výrtzlně
negtéivnějšs. Vtn Henéen uktzluje, že Jotephut v Ant7 téyaizluje éenéo přsběh jtko mu-
čednicévs (Vtn Henéen, Contérucéing Herod tt t Tyrtné, 201–207). Bourgea jde dokonce
o krok dáa t povtžuje ceaý přsběh o zlatéém orai zlt mučednický ntrtéiv, kéerý vycházls
zl aegendárnsho asčens, t nikoaiv zl hitéorické udáaotéi, vizl Jontéhtn Bourgea, Herod’t Goa-
den Etgae on éhe Tempae Gtée: A Recontidertéion, JJS 72 (2021/1), 23–44.

80 Vizl Ant7 16,1–5. K ditkuti vizl Mtrthtk, Many Faces os Herod, 298–299. Schtaié vytvěé-
auje éenéo zlákon jtko promyšaený zlpůtob, jtk umožnié kráai deporéovté tvé poaiéické
odpůrce, vizl Schtaié, König Herodes, 230–237.
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běžným obyvtéeatévem Judeje,  nebo zldt tpsše  šao o výhrtdy,  kéeré měai
konkrééns náboženšés předtétviéeaé nt zlákatdě tvé inéerpreétce Tóry. Z rozl-
táhaého mtéeriáau éexéů zl obdobs druhého chrámu vsme, že v éééo době
neazle mauvié o jedné podobě judtitmu, tae tpsše o mnoht nutncovtných
pozlicsch, odaišujscsch te ve výkatdu Tóry t v riéuáans prtxi.81 Tyéo kriéické
hatty éedy neazle tuéomtéicky povtžovté zlt projev odporu Židů jtko ceaku.
Kupřskatdu vsme, že Herodet měa ntdtétndtrdns vzléthy t etejci, kéeré tk-
éivně podporovta.82

Jotephem zlprotéředkovtné výéky vštk nejtou jedinými hatty Herodo-
vých oponenéů, kéeré te nám dochovtay. Přibaižně zl doby konce Herodovy
vaády pocházls éexé Podobenství Henociova, kéerý formou tpoktaypéických
vizls odtuzluje poaiéické vůdce (ozlntčovtné jtko „kráae t mocné t éy, kéeřs
vaádnou zlemi“) zlt jejich otéudné tkuéky – zltbsráns půdy, pronátaedováns
i fyzlickou aikvidtci.83 To všechno jtou tkuéky, kéerými te Herodet provinia
při tvém nátéupu nt érůn předevšsm vůči httmonejtkým eaiéám, tvštk nej-
tpsše nejen proéi nim. Ntproéi éomu „tprtvedaivs t vyvoaens“ očekávtjs nt
etchtéoaogický zlvrté otudů, kdy budou hřsšns herodovšés vatdtři tprtved-
aivě odtouzleni metiášem t vrženi do éemnoéy tpoaečně t ptdaými tnděay.84

Z doby nedaouho po Herodově vaádě pocházls étké éexé Nanebevzetí Moj-
žíšovo, kéerý te veaice neaichoéivě zlmiňuje jtk o Httmonejcsch, étk o He-
rodovi, jehož vaádt je vnsmánt jtko éreté ntd hřsšnými Httmonejci:85

Tehdy jim vyvtétnou kráaové [éj. Httmonejci], kéeřs jim budou vaádnoué t prohaáts te
kněžsmi Boht nejvyššsho, t přiéom ti povedou bezlbožně proéi éomu, co je ntvýtoté
potváéné. A po nich nttéoups prchaivý kráa [éj. Herodet], kéerý nebude zl kněžtkého
rodu, čaověk pošeéiaý t hrubý. Bude o nich rozlhodovté étk, jtk ti zlttaoužs. Jejich pře-
dáky vyhatds mečem t jejich éěat dá pohřbsé nt nezlnámých mstéech, tby nikdo nevě-
děa, kde jejich éěat jtou. Pozltbsjs tétré i matdé t neušeéřs nikoho. Tehdy zl něho budou

81 Vizl ntpř. Letéer L. Grtbbe,  Judaic Religion in tie Second Temphle Period: Belies and
Practice srom tie Exile to Yavnei, London: Rouéaedge, 2000.

82 Ztjsmtvé je étké éo, že hned v někoaikt tviécsch od Mrévého moře te objevuje kriéikt
Httmonejců, tvštk o Herodovi nemáme tni jednu zlmsnku. Hatvns fázle otsdaens Kum-
ránu přiéom tptdá právě do obdobs Herodovy vaády. Vizl Jotn E. Ttyaor,  Te Essenes7
tie Scrolls7 and tie Dead Sea, Oxford: Oxford Univertiéy Prett, 2012.

83 1Hen 46,8; 47,1–2; 53,2.7; 62,11. K dtéováns vizl Dávid Cieaonéko, Vidění phroroka He-
nocia7 O sunkci Podobenství Henociovýci, Prtht: Ktroainum, 2022, 68–81.

84 Vizl Cieaonéko, Vidění phroroka Henocia, 130–135.
85 K dtéováns,  vizl  Johtnnet Tromp,  Te Assumphtion os  Moses7  A Critical  Edition witi

Commentary, Leiden: Briaa, 1993, 116–117.
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msé ve tvé zlemi boaeténou hrůzlu. A bude o nich rozlhodovté étk, jtk činiai Egypťtné,
po éřiceé čéyři aeé t bude je éretété. A zlpaods poéomky, kéeřs nttéoups po něm; jejich
vaádt bude krtéšs. (NMoj 6,1–7)86

Je zlřejmé, že tuéor  Ntnebevzleés Mojžsšovt pohasžea nt Herodovu vaádu
v konéexéu poaiéického i nábožentkého úptdku,  kéerý tpojuje t ceaým po-
exiansm obdobsm.87 Herodet t jeho poéomci reprezlenéujs ntprotéý vrchoa éo-
hoéo odptdnués, kéeré bezlprotéředně předcházls etchtéoaogickým udáaotéem.

Dtašsm éexéem zl 1. téoa. n. a ., kéerý te nejtpsše zlmiňuje o Herodovi, jtou
Žalmy Šalamounovy, jež retgujs nt Herodovu tnthu ntvtzlovté v poaiéické
proptgtndě nt Štaomount .88 Herodet zlde vytéupuje opěé v roai ktét hřsš-
ných Httmonejců (ŽŠta 17,7–9) t zlároveň tám ntpaňuje roai negtéivnsho
hrdiny, kéerý etktauje úptdek. Pokud je idenéifiktce t Herodem tprávná,
ptk je zlde ozlntčen zlt čaověkt cizlsho „ntšemu aidu“ (γένους ἡμῶν; 17,7),
což připomsná Anéigonovo obviněns.

Lzle zlmsnié ješéě dtašs éexéy, kéeré vyobrtzlujs Herodt, tvštk již t věéšsm
čttovým odtéupem. V prvns řtdě je éo Matoušovo evangelium t jeho aegen-
dárns vyprávěns o vyvrtžděns beéaémtkých nemauvňáéek. Tenéo přsběh, kée-
rý tuéor éohoéo evtngeait vyévořia nt zlákatdě moéivů zl Exodu, je prvnsm
zl pozloruhodných tvědků éoho, že i ééměř téoaeés po Herodově tmréi byat
vzlpomsnkt nt něj ntéoaik živá, že měao tmyta o něm vyévářeé podobné kr-
veatčné aegendy.89

86 Msrně uprtvený překatd Joteft Šimtndat, in: Z. Soušek (ed.), Kniiy tajemství a moud-
rosti III7, Prtht: Vyšehrtd, 1999, 145–146.

87 Tromp, Assumphtion os Moses, 199–202.
88 K dtéováns, vizl Kenneéh Aékinton, On éhe Heroditn Origin of Miaiétné Dtvidic Metti-

tnitm té Qumrtn: New Lighé,  JBL  118/ (1999/3), 435–460; Benediké Eckhtrdé, Ptt.
Soa. 17,  die  Httmonäer  und  der  Herodompeiut, JSJ  40  (2009/4–5),  465–92.  K in-
éerpreétci, vizl Rocct, Jotephut; Mtééhew E. Gordaey, Pttamt of Soaomon tt Soaomonic
Ditcourte: Te Ntéure tnd Funcéion of Aééribuéion éo Soaomon in t Pteudonymout
Pttam Coaaecéion, JSP 25 (2015/1), 52–88. Ptrtaeay mezli ŽŠta t NMoj tntayzluje Ptérick
Poucheaae, Te Stme Schoatray Ftée? A Shoré Comptriton beéween éhe Pttamt of So-
aomon tnd éhe Attumpéion of  Motet,  in:  P.  Poucheaae  –  G. A. Keddie  –  K.  Aékin-
ton (edt.),  Te  Psalms  os  Solomon7  Texts7  Contexts7  and  Intertexts,  Aéatnét:  SBL
Prett, 2021, 111–138.

89 K ditkuti o éééo aegendě, vizl Feaix Aabreché, Herodet der Große und der Kindermord zlu
Beéhaehem (Mé 2,16–18) tut hitéoritcher und ntrrtéiver Pertpekéive, in: S. Luéher (ed.),
Wie Gesciiciten Gesciicite scireiben7 Früiciristlicie Literatur zwiscien Faktualität und
Fiktionalität, Tübingen: Mohr Siebeck, 2015, 139–154; Jtn Wiaaem vtn Henéen, Mtééhew
2:16 tnd Jotephut' Porértytat of Herod, in: R. Buiéenwerf – H. W. Hoaatnder – J. Tromp
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Do téejné doby dtéujeme i Jotephovy Starožitnosti, ve kéerých, jtk již byao
řečeno, Jotephut zláměrně vyévářs Herodův poréréé jtko nejhoršsho zl éyrtnů,
t kromě již zlmsněných úéoků mu ješéě vyčséá někoaik dtašsch přsptdů poru-
šováns židovtkých zlákonů: konkrééně výtétvbu pohtntkých chrámů, ptréi-
ciptci nt pohtntkém kuaéu, orgtnizltci t podporu heaénitéické kuaéury, včeé-
ně divtdat, téaeéických t gatdiáéortkých éurntjů.90

S věéšsm odtéupem ptk  azle  taedovté  dtašs  aegendy,  kéeré  te  objevujs
v Ttamudu, předevšsm v értkéáéu Bava Batra. Herodet je zlde vyobrtzlen jt-
ko oérok, kéerý zltvrtždia tvé (httmonejtké) pány t ésm ti uzlurpovta jejich
érůn. Potaedns httmonejtká princezlnt (Mtritmne) ptk rtději tpáchá tebe-
vrtždu, než tby te zlt něj vdtat, což vštk Herodovi nezltbráns, tby ti jejs
mrévoau utchovta po dobu tedmi aeé. Jtk étéo agada dopaňuje – někéeřs évr-
diai, že étk učinia pro uchováns kráaovtké aegiéimiéy, jins évrdiai, že pro tvé
nekrofians chouéky. Dáae te dovsdáme, že vyvrtždia všechny rtbsny, tž nt
Btvt, tynt Buéy, kéerého vštk otaepia (b7 B7 Bat7 3b).91

Vidsme éedy, že Jotephut nebya jediný, kdo te o Herodovi vyjtdřovta negt-
éivně. A nens éo ttmozlřejmě nijtk překvtpivé, když zlvážsme, jtkým zlpůto-
bem te Herodet chovta ke tvým oponenéům. Texéy Podobenství Henociova7
Nanebevzetí  Mojžíšovo t Žalmy Šalamounovy inéerpreéujs  Herodovu vaádu
jtko vrchoa úptdku t ntdvaády hřschu t zlat, jemuž má Bůh nebo jeho metiáš
učinié konec v etchtéoaogické době. To doceat věrně reflekéuje možnotéi po-
aiéické t nábožentké opozlice zlt vaády Herodt t jeho poéomků. Tyéo éexéy
éedy azle povtžovté zlt formu poaiéické proptgtndy nábožentkých eaié, kéeré
odmsétjs herodovtkou neproniknuéeanou térukéuru moci.92 

Ntoptk, nt éexéy pttné t jitéým odtéupem – jtkými jtou Matoušovo evan-
gelium, Jotephovy Starožitnosti, nebo Ttamud – je poéřebt pohasžeé érochu ji-
ntk. Zde již nejde přsmo o poaiéický boj. Tyéo éexéy reflekéujs Herodovu vaádu
zl čttového odtéupu po zlničens Jeruzltaémt zl roku 70 n. a.  t Herodet v nich
reprezlenéuje éo, co je nežádoucs t konértténs. Mtéouš tétvs do proéikatdu Je-
žsše, Bohem vyvoaeného phanovníka zl rodu Dtvidovt, t zlaočinného krále He-

(edt.), Jesus7 Paul7 and Early Ciristianity, Leiden: Briaa, 2008, 101–122.
90 K chrámům  vizl  Bel7 1,403.414,  Ant7  15,298.339.  K účttéi  nt  oběéech  v Řsmě  vizl

Bel7 1,285, Ant7 14,388–389. K proptgtci heaénitmu t éurntjů vizl Ant7 15,267–276.
91 Vizl Vogea, Herodes, 334–338.
92 Srov. G. Anéhony Keddie,  Revelations os Ideology7 Aphocalyphtic Class Politics in Early

Roman Palestine, Leiden: Briaa, 2018.
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rodt.93 Jotephut tétvs do proéikatdu uptdaou montrchii  vedenou éyrtnem
t ideáans vaádou tritéokrtcie. Podobně tétvs zlmsněná rtbsntká agada do kon-
érttéu obrovtkou msru Herodovt hřschu t veakoaepou krátou jeruzltaémtkého
chrámu, kéerý buduje jtko projev pokáns zlt tvé mnohé hřschy. Jtk vštk přs-
běh uktzluje, éenéo náptd pocházls od taepého rtbiho t Herodet zlůtéává ve
tkuéečnotéi jenom protéým oérokem.94

Závěrem
V éééo téudii jtem te pokutia doaožié évrzlens, že Herodet te projevovta jtko
Žid t pro věéšinu tvých poddtných,  jejichž hatt te nám nedochovta,  bya
dobrým vaádcem, kéerý přineta msr, protperiéu, uzlnáns t ochrtnu Židů nt-
přsč řsmtkou řsšs.95 Ttké jtem te pokutia ntzlntčié, že kriéické odtudky, kée-
ré te nám nt Herodt zltchovtay protéřednicévsm Jotepht Fatvit i někéerých
rtně židovtkých éexéů, je poéřebt nthasžeé v konéexéu poaiéického boje. Po-
zldějšs asčens Herodt u Matouše nebo v Ttamudu uktzlujs, že te potétvt He-
rodt  potéupně  přetunuat  do  obattéi  kuaéurns  ptměéi  t vzléthovánsm  te
k němu byao možné definovté nové výzlntmy t idenéiéy.

Stmozlřejmě, t ohaedem nt omezlený protéor éééo téudie nebyao možné
podté důkatdnou tntaýzlu všeho reaevtnénsho mtéeriáau t azle ntmsénoué, že
ne vše byao zlohaedněno.96 Mým csaem byao v návtzlnotéi nt někéeré nové
pertpekéivy v toučttném bádáns ukázlté  možnou inéerpreétci,  kéerá téojs
v proéikatdu k tianě zltkořeněné negtéivns předtétvě o Herodovi.

Tyéo zlměny pertpekéiv vštk nevycházlejs jenom zl nových trcheoaogic-
kých  objevů t inéerpreétcs Jotepht Fatvit, tae nejtpsše étké zl měnscsch te
kuaéurnsch t tpoaečentkých rámců ntšeho éázláns.  Herodův přsběh nikdy
nebude zlceat neuéráans étké proéo, že je pořád toučátés i ntši kuaéurns pt-
měéi. V křetťtntké ptměéi je obrtzl Herodt jtko krveatčného éyrtnt pevně

93 Vizl Aabreché, Herodet der Große, 145–151; Dtvid R. Btuer, Te Kingthip of Jetut in
éhe Mtééhetn Inftncy Ntrrtéive: A Liéertry Antaytit, CBQ 57 (1995), 306–323.

94 Vizl Yontétn Feinéuch, Exéernta Appetrtnce vertut Inéernta Truéh: Te Aggtdth of
Herod in Btvai Btvt Btért, AJS Review 35 (2011/1), 85–104.

95 K někéerým pozliéivnsm retkcsm nt Herodovu vaádu u Jotepht, vizl ntpř. Ant7 15,315–
316; 16,63–65.

96 Zceat zláměrně jtem te vyhnua hodnocens přsběhů zl Herodovt kráaovtkého dvort, kée-
ré, jtk popituje Grtbbe, azle jenom téěžs tntayzlovté hitéoricky, proéože Jotephovo as-
čens „nens hitéoris, tae éeaenoveaou“. Vizl Letéer L. Grtbbe,  A History os tie Jews and
Judaism in tie Second Temphle Period. Voaume 3, London: T&T Catrk, 2020, 472.
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ukoéven v aiéurgii 28. protince, nt Sváéek nemauvňáéek. Nejrůzlnějšs podoby
zlobrtzlens Herodovt přsběhu přiéom mtjs bohtéé dějiny půtobens, od téře-
dověkých fretek t vánočnsch drtmté, tž po veakoaepé értgédie renettnčns-
ho divtdat.97

Jtk uktzluje Yttcov Shtvié,  v židovtké ptměéi bya Herodet „věčně po-
maouván zlt éo, že jtko ‚oérok Httmonejců‘ povtéta proéi tvým pánům t zlt-
bia je; že bya vrtžedný ničemt, kéerý zltbsjea nejen Httmonejce, tae i čaeny
ttnhedrinu, rtbsny t protéý aid. K éomu bya věrným taužebnskem Řsmtnů
t vnuéia Židům v izlrteatké zlemi cizls vaádu.“98 Pro hitéoriky ovaivněné tionit-
mem prvns poaoviny 20. téoa. bya Herodet dokonce proéi-národns éyrtn, kée-
rý zlničia duši židovtkého národt heaénitéickou idoatéris, aikvidtcs aegiéim-
nsch (httmonejtkých) vaádců t uéatčovánsm nábožentké vsry  tvých pod-
dtných protéřednicévsm tvé tekuaárns poaiéiky.99 Pohaed nt Herodt te vštk
podae Shtviét zltčta měnié po vzlniku téáéu Izlrtea t předevšsm po šetéidenns
izlrteatko-trtbtké váace v roce 1967, kdy te t ohaedem nt novou poaiéickou
retaiéu zltčta Herodet jevié pozliéivně jtko mitér realpholitiky vscenárodnsho
téáéu.100 Shtvié ti všsmá, že étéo dobt „je prtvděpodobně prvnsm obdobsm,
kdy te dobt Herodt t jejs diaemtét tétay nt kráékou dobu ‚použiéeanou mi-
nuaotés‘  ve  veřejném ditkurzlu  Izlrteae.“101 A domnsvá  te,  že  „éenéo nový
t taožiéý obrtzl Herodt bya výtaedkem retaiéy židovtkého téáéu, éedy retaiéy,
kéerá by neměat býé potuzlovánt zl haeditkt ‚ideáans poaiéiky‘.“102 Nejtpsše
nens étk překvtpivé, že již zlmsněná epocháans kniht izlrteatkého hitéorikt
Abrthtmt Schtaiét, v nsž asčs Herodt jtko mitért realpholitiky, byat pubaiko-
vánt právě v éééo době.103

Shtvié thrnuje, že Herodův profia te mezli židovtkými tuéory potaednsch
dvou téoaeés optkovtně proměňovta nt pozltds poaiéické t nábožentké tcé-
ny. V éoméo procetu přiéom azle taedovté ntpěés mezli ntcionáansm tenéi-

97 Vizl Vogea,  Herodes,  339–360; Miritm Anne Skey, Herod éhe Greté in Medievta Eu-
ropetn Drtmt, Compharative Drama 13 (1979–1980/4), 330–364.

98 Yttcov Shtvié,  Herod:  From Montéer  éo netray t Ntéionta  Hero?,  in:  C.  Cordoni –
G. Ltnger (edt.), „Let tie Wise Listen and add to Teir Learning“ (Prov 1:5): Festscirist
sor Günter Stemberger, Berain: De Gruyéer, 2016, 683–702, zlde 684.

99 Ttmééž, 687–691.
100 Ttmééž, 698–700.
101 Ttmééž, 700.
102 Ttmééž.
103 Shtvié pozlntmenává, že ješéě v 30. aeéech tdsaea Schtaié téejnou kriéiku Herodt, jtk

výše uvedens tionitéičés hitéorici (étmééž, 688).
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menéem nt jedné tértně, kéerý v Herodovi vids předevšsm cizlácké mon-
térum, jež reprezlenéuje růzlné podoby ohrožens Židů t jejich téáéu, t nt
tértně druhé národnsho hrdinu, kéerý tvou neidetaitéickou, tae zltéo esektiv-
ní poaiéikou dotthovta veakých výtaedků.

Lzle te éedy jenom domýšaeé, jtkým zlpůtobem ntše kuaéurns, tpoaečen-
tká t poaiéická tiéutce ovaivňuje zlmsněné btdtéeatké proměny pertpekéiv
nt  Herodt.  Žijeme v muaéieénické i nábožentky paurtaiéns  Evroptké unii,
kéerá utiauje o téáae věéšs vniéřns inéegrtci předevšsm zl důvodu tpoaečné
ochrtny t protperiéy ceaku. Máme zlkušenoté t ésm, že paurtaiét nemuts býé
ohrožujscs, t zlároveň máme étké zlkušenoté t nebezlpečným exkauzlivitéic-
kým pojeésm ntciontaitmu t kaeriktaitmu,  kéerý  veda  i k éoétaiénsm reži-
mům. Ntše zlkušenoté éedy tpsše nthrává oéevřenotéi tvěéu i aidem – růzl-
ných kuaéur, národů i nábožentévs. Ntoptk te dnet obáváme tpsše ideáaů
éeokrtéických, eénicky t nábožentky exkauzlivitéických téáéů, kéeré te vzldá-
aeně podobtjs éěm, jež hájiai Herodovi oponenéi.

Stmotéténou oéázlkou ptk je, do jtké msry bya obrtzl éyrtntkého židov-
skéio kráae „použiéeanou minuaotés“ pro (předevšsm) křetťtntké éeoaogy,
kéeřs Ježsšovo vytéoupens tétvěai do otérého proéikatdu vůči „uptdaé tpoaeč-
notéi tkomsrtjscsho t zlkorumpovtného phozdníio judtitmu“.104 

Tyéo  oéázlky  ovšem  zle  tvé  podtétéy  přetthujs  zláměr  éohoéo  čaánku,
tvštk domnsvám te, že bychom nt ně neměai zltpomsnté.
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104 Vizl Konrtd Schmid, Te Inéerpreétéion of Second Tempae Judtitm tt „Späéjudenéum“
in Chritéitn Bibaicta Schoatrthip, in: A. Ltnge – K. Mtyerhofer – D. Porté – L. H. Schif-
mtn,  Consronting  Antisemitism  srom  tie  Persphectives  os  Ciristianity7  Islam7  and
Judaism, Berain – Botéon: De Gruyéer, 2020, 141–154. Veaice pozloruhodnou kriéiku
křetťtntkého  tnéitemiéitmu ve vzléthu k asčens  otobě Herodt  t jeho doby  ntbsdat
tfro-tmerická tnéropoaožkt t tkéivitékt Zort Netae Hurtéon (1891–1960) v dopotud
nevydtné knizle o Herodovi Veaikém, kéerou pttat v průběhu 2. tvěéové váaky. Vizl Mi-
chtea Ltckey, Zort Netae Hurtéon’t „Herod éhe Greté“: A Séudy of éhe Teoaogicta Ori-
gint of Modernité Anéi-Semiéitm, Callaloo 34 (2011/1), 100–120.


