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15. Jákob�v zápas u brodu Jabok (Gn 32,23-33)203 

Martin Prudký 

Kdo je ten muž?  
Jako první a nejd�ležit�jší otázka p�i �tení tohoto oddílu v�t-

šin� �tená�� i odborných vyklada�� vyvstane, kdo je ten záhadný 
„kdosi“, jenž praotce Jákoba u potoka Jabok p�epadl a zápasil 
s ním. Vyprav�� tohoto p�íb�hu si dává mimo�ádn� záležet na 
tom, aby jej nijak p�ímo neozna�il, a uvádí své poslucha�e do 
obrovského nap�tí. P�epadl snad Jákoba n�jaký �í�ní démon, 
strážce brodu p�epadající jako no�ní m�ra narušitele? Nebo to 
snad byl již sám Ezau, jemuž jde Jákob vst�íc a hned druhý den se 
s ním setkává? �i snad �len Ezauovy družiny, p�edsazená hlídka, 
která si na Jákoba u brodu po�íhala? Nebo to snad byl sám B�h – 
jak v nadpisu (pon�kud zbrkle) uvádí Ekumenický p�eklad? Nebo 
„Hospodin�v posel / and�l“, jak �íká prorok Ozeáš (Oz 12,3-6)? 
Všechny tyto možnosti jsou v ur�itých kontextech myslitelné. 
Kterou z nich však m�l na srdci biblický vyprav��?  

Jakkoli je identita „protivníka“ vyprav��em podána jako „ná-
padná záhada“, nem�li bychom úkol výkladu vid�t pouze v jejím 
�ešení. To by bylo veliké zúžení a k�ivda v��i �ad� d�ležitých 
motiv� daného oddílu. A co se postupu tý�e, mám za to, že v�bec 
není vhodné touto otázkou výklad za�ínat – �i dokonce snad hned 
na úvod uvést hotovou odpov�	. V tomto oddíle je �ada v�cí, 
jichž bychom si m�li dob�e všimnout, abychom – náležit� zorien-
továni – mohli vyslechnout jeho zv�st a na tomto základ� pak 
i odpov�	 na otázku kdo to byl… náležit� vytušit. Ona by totiž 
odpov�	 na tuto otázku m�la poslucha�i „dojít“ – jako pointa 
u dobré anekdoty. B�da vyklada�i, který by takovou klí�ovou, 
ovšem „mezi�ádkovou“ pointu napínavého p�íb�hu ve svém p�e-
�íkání hned na po�átku vyzradil! 

Zkusme onu otázku – „Kdo je ten muž?“ – nejprve vztáhnout 
na zdánliv� nejz�eteln�jší postavu na scén�, na Jákoba. Kdo je 
Jákob? Lze jednoduše �íci, že je hlavní postavou tohoto strhující-
                                                        
203 Text této kapitoly je výsledkem badatelské �innosti v rámci výzkumného 
zám�ru MSM 0021620802 – Hermeneutika k�es�anské, zvlášt� protestantské 
tradice v kulturních d�jinách Evropy. 
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ho, podivného vypráv�ní: o n�m se mluví nejen zde, ale i v celém 
širším kontextu; jeho se zde týká v�tšina sloves. Ano, Jákob 
a jeho jednání je v centru pozornosti vyprav��e. O jeho partnero-
vi (protivníkovi) toho naopak mnoho �íci nem�žeme: jeho tvá� 
z�stává skryta, jeho jméno nevysloveno. Z�etelné jsou však jeho 
�iny, jeho p�sobení p�i Jákobovi.  

Chceme-li pochopit, kdo je ten muž, musíme tedy sledovat je-
ho konání p�i Jákobovi. Jinými slovy: na „zvláštnostech“ Jákobo-
vy cesty m�žeme rozpoznávat dílo „Nejmenovaného“, jenž je zde 
dosv�d�ován. Tento zp�sob dosv�d�ování je ostatn� p�ízna�ný 
nejen pro tento oddíl, nýbrž pro mnoho biblických látek. 

À propos, hned v úvodu lze �íci, že práv� Jákob je onou po-
stavou, s níž se má poslucha� tohoto p�íb�hu ztotožnit. Jákob zde 
zt�les�uje Izrael, „lid Hospodin�v“ – po k�es�ansku „církev“. 

Jákobova cesta – zápas o požehnání 
Hlavní postavou p�íb�hu je tedy Jákob – praotec Jákob; ten, 

který práv� v tomto oddíle dostává jméno Izrael. Jákob, eponym 
Izraele, v p�íb�zích knihy Genesis zt�les�uje lid Hospodin�v jako 
lid zvláštní, vyvolené a požehnané cesty uprost�ed národ� zem�. 
Na této praotecké postav� (v p�íb�hu Jákobovy cesty ze „zem� 
otc�“ do Babylona a zp�t) si Izrael, lid Hospodin�v, shrnujícím 
zp�sobem retrospektivn� vypráví, kým vlastn� je, jak sám sob� 
rozumí, co sám o sob� (o své cest� tímto sv�tem p�ed tvá�í Boží; 
o svém poslání mezi „pronárody zem�“) rozpoznává, vyznává 
a chce nadále sd�lovat (sob� i druhým).  

Jinak �e�eno: tyto p�íb�hy cht�jí vyjád�it, jaká je cesta t�ch, 
kdo se hlásí ke jménu Izrael.  

Chceme-li naslouchat našemu textu jako sou�ásti biblického 
zv�stování, vyplatí se nám obrátit nejprve pozornost k širšímu 
kontextu – p�edevším k literárnímu celku jákobovského cyklu 
(Gn 25,19 – 35,29). Víme-li, že Jákob je v jistém smyslu (literár-
n�, sv�decky) zt�lesn�ním Izraele, co se o n�m v tomto biblickém 
podání dozvídáme? Jaká je jeho cesta a jak se v ní projevuje 
a zv�stuje Hospodinovo dílo? 

Už na samém za�átku jákobovských p�íb�h� zní motiv, který 
je pro celou cestu Jákoba, tj. Izraele204 p�ízna�ný. Ješt� než se 
                                                        
204 Srov. Gn 49,2. 
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Jákob (eponym Izraele) a Ezau (eponym Edómu205) narodili, 
za�ali se – jako dvoj�ata – v t�le své matky strkat, navzájem se 
utla�ovat a zápasit spolu (Gn 25,22). Znepokojená matka si 
kladla otázku, o� b�ží, a sám Hospodin – v jakémsi p�edzname-
nání pro celý cyklus p�íb�h� Jákobových – uvedl: 

„Ve tvém život� jsou dva národy. 
Oba národy se rozejdou, jen co z tebe vyjdou. 
Jeden národ bude zdatn�jší než druhý, 
bezpo�etný bude sloužit po�tem skrovn�jšímu.“ 
(Gn 25,23) 

Ústrky, odd�lení, zápas – to jsou motivy, které tu hned na po-
�átku zaznívají, aby p�edznamenaly biblický p�íb�h Jákoba, totiž 
sv�dectví o cest� Izraele. 

Jákob�v p�íb�h je pak podle celého dalšího vypráv�ní skute�-
n� takový, jakým jej sám Hospodin programov� vyhlásil p�ed 
jeho narozením: Jákob se neustále s n�kým strká, jeho cesta vede 
od konfliktu ke konfliktu, jeho život je jeden velký zápas. Nej-
prve s bratrem Ezauem, jehož chytrácky, využívaje jeho slabé 
chvilky, p�ipraví o práva prvorozeného syna (Gn 25,29-34). Pak 
s otcem Izákem, od n�hož pomocí p�etvá�ky a lsti získá požehná-
ní legitimního d�dice (Gn 27,1-29). Tím si ovšem bezprost�edn� 
p�ivodí další konflikt – Ezau jej za to hodlá zabít a Jákob se musí 
zachra�ovat út�kem (Gn 27,41). V druhé �ásti jákobovského 
cyklu, kdy se d�j odehrává v Cháranu, také ústrky a zápasení 
nijak nechybí. U svého strýce Lábana musí Jákob za milovanou 
Ráchel dlouho a tvrd� sloužit. P�itom je sám podvád�n a okrádán 
o plody své práce, resp. o ovoce Božího požehnání. Celý konflikt 
s Lábanem nakonec musí �ešit dalším út�kem, vyjitím 
z „lábanovského zajetí“ (situovaného do „Babylonu“ [sic!]) exo-
dem vst�íc zemi zaslíbené. Do zem� zaslíbené p�itom vstupuje 
práv� p�ebrod�ním potoka Jaboku (zde je totiž hranice izraelské 
zem� s územím sousedního království Amónu206). 

Kdybychom pozorn� sledovali všechny tyto p�íb�hy (Gn 25 – 
32), nepochybn� by nám neuniklo, že se jimi krom� již uvede-
ných motiv� táhne jako �ervená nit velké téma požehnání – ter-

                                                        
205 Srov. Gn 36,1.8.9. 
206 Srov. Nu 21,24; Dt 2,37; Dt 3,16 a Joz 12,2. 
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míny „žehnat“ a „požehnání“ mají práv� zde, v jákobovském 
cyklu, nejvyšší relativní frekvenci ze všech literárních cykl� 
v celém Písmu!  

Nejvýrazn�ji je toto téma pojednáno v 27. kapitole, kde Jákob 
na zestárlém otci získává „požehnání prvorozeného syna“ a stává 
se tak jeho jedine�ným nástupcem, d�dicem abrahamovského 
zaslíbení207. Práv� tímto �inem, „ukradeným požehnáním“ 
(Gn 27,35.37), které druhorozeného Jákoba pasovalo na p�edního 
a panujícího mezi ob�ma bratry (Gn 27,29), se konflikt s Ezauem 
vyhrotil. Motiv prvorozenského (abrahamovského) požehnání se 
tak ukazuje jako podstata jejich sporu. Nejde o nic mén�, než 
o to, kdo z obou bratr� bude rozhodujícím �lánkem 
v posloupnosti generací praotc�, jež v rodopisové struktu�e vy-
práv�ní vyjad�uje vznik Izraele. 

Exkurz k rodopis�m: Kompozice knihy Genesis je pomocí 
nadpis� ’ellé toledót („toto jsou rodopisy …“) redak�n� pojata 
jako rodopisná soustava, jejíž hlavní linie za�íná u „�lov�ka“, jak 
má sv�j po�átek v Božím stvo�itelském zám�ru (há’ádám), a cílí 
k „syn�m Izraele“, dvanácti eponym�m Božího lidu208. Kniha 
Genesis jako celek tak vytvá�í obraz vzniku Izraele jako vyvole-
ného lidu uprost�ed národ� zem� a slouží tak jako ouvertura 
k základnímu zv�stnému p�íb�hu Tóry, p�íb�hu o vyvedení 
z Egypta209. Nadpisy jsou obvykle tvo�eny formulí „toto jsou 
rodopisy + vlastní jméno (pra)otce“210. Za nadpisem m�že násle-
dovat jen formalizovaný vý�et jmen a dat (nap�. po deseti genera-
cích od Adama k Noemovi [Gn 5,3n] a od Šéma k Terachovi 
[Gn 11,10n]), nebo cyklus p�íb�h� p�íslušného syna (nap�. rodo-
pis Terach�v [= p�íb�hy Abramovy Gn 11,27 – 25,11]; rodopis 
Jákob�v [= p�íb�h Josefa a jeho bratr� Gn 37,1nn]). Na n�kterých 
místech jsou nadpisy uplatn�ny s pointovanou variací; z nich je 
nejd�ležit�jší Gn 5,1. Úvodní v�ta Gn 5,1 je nadpisem celé knihy 
Genesis: „Toto je kniha (svitek, soupis) rodopis� �lov�ka“ (zé 
séfer toledót ’ádám). Odtud se hierarchicky odvíjejí jak linie 
hlavní, vedoucí k „syn�m Izraele, co vyšli z Egypta“, tak �ada 

                                                        
207 Srov. Gn 27,29b a Gn 12,3a. 
208 Srov. Gn 46,8; Gn 49,28; Gn 50,25. 
209 Srov. Ex 1,1 variace nadpisové fráze: ’ellé šemót bené Jisrá’él. 
210 Srov. Gn 6,9; Gn 11,10.27; Gn 25,12.19; Gn 36,1.9; Gn 37,2. 



 116 

linií vedlejších, které do r�zn� vzdálených „p�íbuzenských“ vzta-
h� zakreslují d�ležité národy v sousedství Izraele (Kenaánci, 
Emorejci, Moábci, Amónci, Edómci); jejich eponymové jsou 
dalšími syny praoteckých postav (problematický vztah k Izraeli 
p�itom m�že být vyjád�en „problematickým“ vykreslením p�vo-
du211). 

Aby poslucha� biblického p�íb�hu nemohl motiv požehnání 
p�eslechnout, opakuje otec Izák prchajícímu Jákobovi na odchod-
nou do Cháranu: 

„…Kéž ti B�h všemohoucí POŽEHNÁ, rozplodí t� 
a rozmnoží. 
…kéž ti dá POŽEHNÁNÍ Abrahamovo, tob� i tvému potom-
stvu…“ (Gn 27,3) 

P�ízna�n� pro biblické podání pak následující oddíl mluví 
o tom, jak se Hospodin hned první noci Jákobovi na jeho cest� 
zjevil a abrahamovské zaslíbení zem� a potomstva mu stvrdil – 
v�etn� tzv. formule požehnání (Gn 28,13-15)! O významu tohoto 
motivu pro biblické podání jákobovské cesty sv�d�í už to, že 
tento p�íb�h je to jediné, co vyprav�� z p�edlouhé cesty do chá-
ranského exilu v�bec zmi�uje. 

B�hem Jákobova „babylonského zajetí“ u Lábana se téma po-
žehnání op�t výrazn� uplatní. Ke slovu ovšem p�ijdou nejprve 
spory, motivy zápasu – Jákob je Lábanem podveden, když chce 
získat za ženu Ráchel, Lábanouvu druhorozenou dceru. Ve sporu 
Lei a Ráchel o Jákobovu lásku se pak v jakési „sesterské ozv�n�“ 
vrací motiv zápasu bratr�, Ezaua a Jákoba, o p�íze� otce Izáka, 
resp. o jeho d�dictví. Rození syn�, jež je jako jednozna�ný projev 
Jákobovy lásky k manželkám d�vodem sesterské rozep�e, je p�i-
tom v dané souvislosti projevem Boží p�ízn� (Gn 30,8), zt�lesn�-
ným požehnáním212.  

V okamžiku, kdy se Jákob chce vymanit z Lábanovy „služby“ 
a jít zp�t do „zem� své“ (Gn 30,25), p�ichází motiv požehnání 
op�t ke slovu. Ukazuje se, že zdrojem napjatých vztah� mezi 
Lábanem a Jákobem, d�vodem jejich zápasu není nic jiného, než 
práv� Jákobovo „požehnání“ a jeho plody. Jákob se ve svém 

                                                        
211 Srov. nap�. Gn 19,37. 
212 Srov. Gn 28,3. 
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cháranském exilu (navzdory všem ústrk�m, klamstvu a spor�m – 
ba práv� uprost�ed nich!) prokazuje jako vskutku „požehnaný 
muž“ – kde Jákob ruku k dílu p�iloží, tam se dílo da�í. Hospodi-
novo zaslíbení z Bételu (Gn 28,13-15) o�ividn� dochází svého 
napln�ní. Hospodin své dílo p�i Jákobovi (Izraelovi) koná, by� si 
byl t�eba v mezopotámských dálavách – tedy tam, kde si Izrael 
v babylonském exilu tento p�íb�h vypráví. Sám Lában nakonec 
p�iznává: „Zjistil jsem, že mi Hospodin kv�li tob� žehná“ 
(Gn 30,27b) – a Jákob p�itakává: „Hospodin ti žehnal na každém 
mém kroku“ (Gn 30,30b). Tedy abramovské zaslíbení „… v tob� 
budou požehnány všechny �eledi zem�“ (Gn 12,3; Gn 22,18) 
dochází p�i Jákobovi v „babylonském zajetí“ svého ú�inku, po-
dobn� jako p�i Josefovi v „zajetí egyptském“213. 

Nakonec však Jákob od Lábana musí odejít. Vychází vst�íc 
zemi zaslíbené s houfem syn� i hojností stád, s „požehnaným“ 
jm�ním (Gn 31,17; Gn 32,11b). 

Zápas u potoka Jabok – o� a s kým?  
Náš oddíl zachycuje Jákoba v okamžiku, kdy má p�ekro�it po-

tok Jabok (Gn 32,23n) a vstoupit tak do zem�, kterou Hospodin 
zaslíbil „syn�m Abrahamovým“ (Gn 12,7). To tedy není jen tak 
ledajaký krok. Jákob – ten, který bude vzáp�tí poprvé prohlášen 
„Izraelem“ – se zde vrací z cháranského exilu, aby tímto brodem 
vešel do té „zem� oplývající mlékem a strdím“ (Ex 3,8; Joz 5,6) – 
do té zem�, jež byla jemu a jeho potomstvu Hospodinem zaslíbe-
na (Gn 28,13b). P�ekro�ení této hranice je o to dramati�t�jší, že 
v této „zemi otc�“ na Jákoba ne�eká jen starý otec Izák, s nímž se 
Jákob na út�ku lou�il v dobrém, ale také Jákob�v starší bratr 
Ezau – ten, který za prchajícím Jákobem volal, že jej zabije 
(Gn 27,41)! 

P�ekro�ením Jaboku se tedy vše, �eho Jákob dosáhl, op�t ocitá 
v sázce. V zemi zaslíbené na Jákoba �ekají d�sledky starých vin. 
Ani vrchovatých dvakrát sedm let exilu není „tlustou �arou“, 
která by dala zapomenout tomu, co se mezi bratry p�edtím ode-
hrálo. Jákob p�ichází jako požehnaný a zahrnutý vší hojností, do 
budoucna zaopat�ený vším po lidsku myslitelným; vyniká hojnos-
tí syn� i množstvím majetku. Tato „požehnanost“ jej však p�i 
                                                        
213 Srov. Gn 39,5n. 



 118 

setkání s bratrem nezachrání, spíše jej ohrožuje. Jákob je zde 
vystaven t�žké zkoušce. V okamžiku, kdy se jeho „požehnání“ 
m�že zcela naplnit – krom� daru „sím� / potomstva“ také p�ijetí 
daru „zem�“ (Gn 12,7; Gn 28,13 aj.) – na n�j �eká zvláštní zápas.  

Ke každé zkoušce pat�í, že v ní zápasí každý sám za sebe – 
v biblických p�íb�zích bývá osamocenost zkoušeného �asto vý-
slovn� zd�razn�na (nap�. Abraham v Gn 22,1-19; nebo Ježíš 
v Mt 4,1-11). Také Jákob všechno své nabyté „požehnání“ na-
chává stranou a z�stává sám. V zápase u Jaboku nehraje jeho 
bohatství žádnou roli; nikdo a nic mu tvá�í v tvá� Nejmenované-
mu nepom�že.  
 … Jákob z�stal sám. – A tu s ním kdosi zápasil, dokud 
nevzešla jit�enka. Když vid�l, že Jákoba nep�em�že, poranil mu 
p�i zápasení ky�elní kloub, takže se mu vykloubil. (Nejmenovaný) 
�ekl: „Pus� m�, vzešla jit�enka.“ (Jákob) však odv�til: „Nepustím 
t�, dokud mi NEPOŽEHNÁŠ.“ 
I otázal se: „Jak se jmenuješ?“ Odpov�d�l: „Jákob.“ Tu �ekl: 
„Nebudou t� už jmenovat JÁKOB (to je »Úsko�ný«), nýbrž 
IZRAEL (to je »zápasí B�h«). Nebo� jsi jako kníže zápasil 
s Bohem i s lidmi a obstáls.“ A Jákob (ho) žádal: „Pov�z mi p�e-
ce své jméno!“ A (on) �ekl: „Pro� se ptáš na mé jméno?“ – 
A POŽEHNAL mu tam. 

 O� b�ží v tomto podivném p�íb�hu? Snad – podobn� jako 
v jiných p�íb�zích o zápasech – o to, aby se ukázalo, kdo je nej-
lepší? Aby se nakonec zaskv�l vít�z? Je-li tomu tak, kdo zde 
nakonec vyhrál? Je vít�zem odkulhávající Jákob-Izrael, nebo 
onen ne�ekan� a nepat�i�n� p�idržený, ovšem v celém p�íb�hu 
zcela svrchovan� jednající „anonym“? – T�žko �íct! Toto téma 
p�íb�h o�ividn� ne�eší, chce asi �íci n�co jiného… Lí�ení zápasu 
je skute�n� podivné. Až p�íliš mnoho motiv� v tomto odstavci 
odkazuje nad rovinu oby�ejného zápasnického vypráv�ní; jim 
bychom m�li v�novat svou pozornost!  

Poslucha�, jenž má uši cvi�ené v p�íb�zích Písma 
(a v jákobovském cyklu zvláš�), jist� nep�eslechne slova 
o požehnání. Hned dvakrát se tento motiv v daném odstavci 
uplat�uje, na obou místech jako vyvrcholení díl�í sekvence vy-
práv�ní. Nejprve k tomuto motivovému slovu vysloven� cílí prv-
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ní polovina p�íb�hu, odstavec o zápase: „Nepustím t�, dokud mi 
NEPOŽEHNÁŠ!“ O celém zápase se p�itom nedozvídáme 
o mnoho víc než práv� toto vyúst�ní! O �em je tedy vypráv�ní 
tohoto zápasu? 

Další t�i verše, které pojednávají o p�ejmenování Jákoba 
a navozují otázku po jménu Nejmenovaného, nakonec uzavírá – 
jako odpov�	 na jinak nezodpov�zený dotaz na jméno anonyma 
– záv�re�ný �in Nejmenovaného: „A požehnal mu tam.“ Op�t! 
A tím vypráv�ní o zápasu kon�í, to je jeho vrchol. – Tedy: 
v narativní strategii vyprav��e je takto nep�ímo dána odpov�	 na 
otázku po „jmén�“ Nejmenovaného.  

Tajemství Izraele a prohlášení nového jména Jákobova  
Druhá polovina oddílu (v. 28-30) a následující verš (v. 31; po-

jmenování onoho místa jménem Peníel) pak onu „záhadu“ našeho 
oddílu – otázku identity obou zápasník�, otázku „kdo je kdo“ – 
pojednává v dalších souvislostech. 

Je p�ízna�né, že jako první p�ichází na po�ad identita Jákobo-
va – on je totiž pro poslucha�e „hlavní osobou“; jeho p�íb�h už 
n�kolik kapitol v Bibli sledujeme a skrze tuto postavu jsme jako 
poslucha�i do tohoto p�íb�hu vtahováni. 

Na postavu Jákoba se v tomto oddíle vztahuje v�tšina pointo-
vaných jednotlivostí. Mimo jiné zde biblický vyprav�� využívá – 
podobn� jako v mnoha jiných p�íb�zích – i zvukomalebných 
narážek, aby vyjád�il souvislosti, na nichž mu záleží. To se 
ovšem dá jen t�žko vt�lit do p�ekladu a je nutné na to p�i podrob-
n�jším výkladu výslovn� upozor�ovat. Zde si stru�n� uve	me jen 
to nejzákladn�jší: 

Motiv zápasu v tomto oddíle vyjad�ují dv� slovesa; ob� mají 
zvukomalebné souvislosti s dalšími d�ležitými motivy p�íb�hu 
(a se sousedními oddíly v bezprost�edním kontextu) a ob� se také 
pojí – považte! – k jednomu ze jmen hlavní postavy, Jákoba!  

S prvním termínem pro „zápas“ a prvním jménem „hlavního 
hrdiny“ souvisí n�kolik klí�ových slov tohoto oddílu – tvary, 
jejichž slovní základ tvo�í souhlásky „q-b“. „Jákob“ (Ja‘qob; 
v. 25nn) zde „zápasí“ (jé’ábeq; v. 25), tento zápas se odehrává 
u potoku „Jabboq“(v. 23); bezprost�edn� poté pak, co tímto „zá-
pasením“ (hé’ábeq; v. 26) se ctí projde, m�že i bratra Ezaua op�t 
potkat tvá�í v tvá� a „obejmout jej“ (jechabbeq; Gn 33,4). 
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Než ale k tomuto setkání dojde, vyzna�í druhý termín pro 
„zápas“ a druhé jméno „hlavního hrdiny“ nejen nové pojetí zápa-
su, ale vyhlásí (práv� v souvislosti s úsp�šným zápasem) novou 
identitu Jákoba: „Tvé jméno už nebude »Jákob« (Ja‘qob = 
»Úsko�ný«), nýbrž »Izrael« (Jisrá’el = »Zápasí B�h«); nebo� 
»knížecky jsi zápasil« (jisar) s »Bohem« (’el) i lidmi a obstáls.“ 
(v. 29). 

V tomto odstavci dochází celý ten dlouhý cyklus jákobov-
ských p�íb�h� v jistém smyslu svého vrcholu. Je to klí�ové místo 
celkové kompozice. To, co je v celém cyklu p�íb�h� spojnicí 
klí�ových motiv� a narážek, je zde proklamováno naplno 
a výslovn�. Jákobova dlouhá a složitá cesta, na jejímž konci te	 
jako d�dic abrahamovského požehnání vstupuje do zaslíbené 
zem�, je zde oním záhadným „Nejmenovaným“ zhodnocena jako 
úsp�šný „zápas s Bohem i lidmi“. Jákob na své cest� nakonec 
obstál. Prošel zkouškami ústrk�, t�íbením t�žké služby, vypo�ádal 
se s b�emenem konflikt� – ano, obstál i v tom podivném zápase 
u Jaboku – aniž by ztratil ze z�etele, co bylo od po�átku jeho 
cílem: vymoci si místo v linii abrahamovské, v p�íb�hu „od �lo-
v�ka“ (Adama; Gn 5,1) „k Izraeli“ (Gn 49,28; Ex 1,1n). 

Zápas s Bohem i lidmi, zápas o místo v p�íb�hu, který se odví-
jí od povolání Abrama a je vyzna�en Hospodinovým zaslíbením, 
jež se projevuje požehnáním (Gn 12,1-3.7a; Gn 28,13n) – to je 
charakteristika jákobovské cesty, to je heslovité vyjád�ení jeho 
identity. On i ti, kte�í z n�j skrze požehnání Boží vzejdou (t.j. jeho 
„synové“ v širokém smyslu slova), se proto budou nadále práv� 
takto nazývat: IZRAEL. Odtud i novozákonní užití jména „Izrael“ 
na spole�enství „kristovc�“, církev214.  

Tajemství Izraele a nevyslovení jména Jákobova prot�jšku 
Vra�me se nyní k otázce identity druhé postavy p�íb�hu, otáz-

ce po Jákobov� prot�jšku: „Kdo je ten muž (n�kdo)?“ Zatím jsme 
o n�m mluvili jako o „Nejmenovaném“.  

Všimn�me si nejprve, že v textu samém je tato otázka šikovn� 
navozena hned na za�átku a jako záhadný prvek se vine celým 
p�íb�hem; uprost�ed zápasu je dokonce Jákobem výslovn� vy��e-
na (v. 30) – ale nikde na ni nezazní p�ímá odpov�	! Vyprav�� 
                                                        
214 Srov. Ga 6,16; � 9,6 aj. 



 121 

s tímto prvkem p�íb�hu nakládá vskutku d�mysln�. Identita této 
postavy není dána jménem, nýbrž pouze jejím dosv�d�ovaným 
jednáním. 

Do d�je tato postava vpadne nikým ne�ekána a nikým nep�ed-
stavena. Vyprav�� to �íká úmysln� vágn�, jakoby cht�l provoko-
vat naši zv�davost: „… tu s ním kdosi zápasil.“ A v celém dalším 
p�íb�hu se pak vyprav�� vždycky dokáže šikovn� vyhnout tomu, 
aby tuto postavu n�jak p�ímo ozna�il. Mluví o n�m jen ve sloves-
ných tvarech („zápasil“; „�ekl“ atd.) a odkazuje na „n�j“ zájmeny. 
Nic víc! 

Nezbývá než sledovat, co Nejmenovaný d�lá, s kým a jak jed-
ná, jak se projevuje. Zde je pak d�ležité, že Nejmenovaný praotci 
Jákobovi svrchovan� m�ní jméno a na konec všeho mu žehná. 
Poslucha�, který je aspo� trochu seznámen s biblickými p�íb�hy, 
už jen z toho m�že vyrozum�t, o kom je zde �e� – kdo 
v biblických p�íb�zích takto svrchovan� ud�luje, resp. m�ní jmé-
no a kdo v takových kontextech dává požehnání… 

Aby byla v�c ješt� jasn�jší, zazní na konci p�íb�hu 
z Jákobových úst: „Ano, vid�l jsem boha [~ božstvo] tvá�í v tvá� 
– a byla zachrán�na duše má!“ (v. 31b). K podstat� této výpov�-
di pat�í, že je retrospektivním hodnocením, sv�dectvím z odstupu. 
B�hem zápasu, dokud si Jákob m�že na sv�j prot�jšek „sáhnout“, 
z�stává Nejmenovaný i pro n�j zast�en tajemstvím; nelze jej „vy-
fotit“ �i jinak zachytit p�i jeho díle. Ale když se pak na setkání 
s ním Jákob rozpomíná a má vyjád�it, o� šlo, zp�tn� rozpoznává 
a dosv�d�uje, že šlo o dílo Boží; taková hodnotící výpov�	 
vždycky m�že zaznít až ex post (podobn� celá �ada „epifanic-
kých“ oddíl� v Bibli215). 

K point� tohoto sv�dectví p�itom pat�í, že jméno Nejmenova-
ného, o jehož díle se zde vypráví, nezazní p�ímo. Poslucha� je 
totiž zná a má je, stejn� jako Jákob, sám vyrozum�t a vyznat. Je 
škoda, když p�ekladatel �i vyklada� o tento d�myslný efekt svého 
�tená�e �i poslucha�e p�ipraví – tím, že pointu p�edem vyzradí, 
nap�. jejím uvedením v nadpisu nad oddílem, p�ípadn� dopln�ním 
slova „B�h“ p�ímo do textu (tak nap�. Ekumenický p�eklad, srov. 
nadpis, sumá� a dokonce i p�eklad verše 33: „…protože B�h po-
ranil…“; v textu dokonce chybí i kurzíva, jež by upozornila na 

                                                        
215 Srov. nap�. Gn 28,16-17; L 24,13nn aj. 
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p�ekladatelské dopln�ní textu). Mám za to, že je velmi d�ležité 
respektovat, že biblické podání nechce být pojímáno jako slovo 
informativní, nýbrž jako oslovující sv�dectví; a k tomu m�že 
pat�it, že v rovin� popisn� informativní je pon�kud nez�etelné, 
vícezna�né, ano i záhadné. Pro výklad a interpretaci takového 
oddílu pak platí d�ležitá zásada: má-li pointa povahu tajemství 
(nap�. pomocí úmyslné zámlky), pak je posláním vyklada�e (a již 
také p�ekladatele) toto tajemství tlumo�it, nikoli vyzradit. 

Tajemství Izraele poznamenává realitu života 
To první a v posledu jediné, co Jákob na záv�r našeho p�íb�hu 

sám aktivn� ud�lá, je to, že „provolá jméno toho místa Peníel“ 
(to je „Tvá� Boží“, „Tvá� Boha“).  

To je velmi výmluvný �in – op�t jsme u fenoménu jména 
a pojmenování. Toto místo, tento brod, jenž je vstupem do zaslí-
bené zem�, se má nadále nazývat tak, aby svým jménem odkazo-
val k Bohu a všem dalším generacím „syn� Izraele“ p�ipomínal 
tento p�íb�h. Podobn� jako v �ad� podobných biblických oddíl� 
se tak propojuje rovina vypráv�ní o Božím díle s rovinou aktuální 
skute�nosti, v níž p�íb�h zaznívá – tedy se životem poslucha��. 
Jákob�v p�íb�h je jeho poslucha��m ve jménu známé lokality 
napo�ád p�ítomen. – „Peníel“ je p�ece (stejn� jako Machanajim 
z Gn 32,3) pro komunitu „syn� Izraele“ známé a významné mís-
to216.  

P�íb�h, který tak výrazn� vyjad�uje „tajemství Izraele“, tak 
dostává i sv�j památník. Uprost�ed reality života lidu Hospodino-
va je z�ízeno „místo pam�tné“, a kdykoli nadále bude �e� 
o Peníelu – t�ebas v tom nejvšedn�jším kontextu života – bude 
toto jméno p�ipomínat Jákob�v p�íb�h, Jákob�v zápas, který dal 
jméno jeho syn�m – „Izraelc�m“. 

D�sledek zápasu – handicap požehnaného  
Jeden z motiv�, který v odstavci o zápasení Jákoba 

s Nejmenovaným zazníval nejprve jakoby mimochodem, se 
v záv�ru oddílu nov� vrací jako zvláš� d�ležitý. Je-li �e� 
o tajemství Izraele, o Jákobov� specifickém požehnání, nem�l by 
z�ejm� tento motiv zapadnout.  
                                                        
216 Srov. nap�. Sd 8,8.17; 1 Kr 12,25; 2 S 17,24. 
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Onen Nejmenovaný p�i zápasu Jákoba uhodil do ky�le (doslo-
va se jen dotknul); ranil jej tím natolik, že Jákob (Izrael) od Jabo-
ku, tedy vst�íc svému bratru, odchází pochroumaný, kulhavý. 

Není to divné? O� b�ží? Vždy� jen o pár verš� výš tu zn�la 
výslovná slova požehnání! Pro� je na konec d�ležité zd�raznit, že 
je Jákob trvale poran�n, handicapován – neschopen dalšího zápa-
su? Mám za to, že v tomto protikladu požehnání a poran�ní nejde 
o rozpor, nýbrž o úmysln� navozený kontrast související se zv�stí 
celého oddílu, o zv�stný motiv pat�ící neodmysliteln� k Božímu 
zápasu a k jákobovskému požehnání. 

Na jedné stran� tím vyprav�� vyjad�uje, odkud Jákob�v zdar 
p�ichází a odkud naopak nepramení. Jákob sice na n�kolika mís-
tech sám vykládá sv�j úsp�ch jako d�sledek Božího požehnání 
a dar Hospodinovy milosti217, ale v��te šikovnému, vitálnímu 
a zkušenému muži v plné síle! Po tomto odstavci o Jákobov� 
nevratném poran�ní má být každému patrné, že onen o�ividný 
zdar je n�co nesamoz�ejmého, podivuhodný dar. Je velmi d�leži-
té, že Jákob do zem� zaslíbené – tedy vst�íc Ezauovi! – nevstupu-
je rázným krokem vitálního muže, plný síly, nýbrž krokem kul-
havým, „ran�n požehnáním“… Jeho požehnání se sice projevuje 
zdarem, ale ten je výlu�n� dílem Božím. Jákob – ten, jenž úsp�š-
n� „zápasí s Bohem i lidmi“ (v. 29) – nem�že spoléhat na vlastní 
sílu. Jákob je ten, za n�jž „zápasí B�h“! 

Na druhé stran� tento motiv vyjad�uje n�co d�ležitého 
z povahy požehnání jako takového. Požehnání – tak, jak je o n�m 
v Bibli �e� – je vždycky sou�asn� posláním. Nikdy nejde o to, že 
by si „požehnaný“ mohl jen sobecky užívat mimo�ádnou Boží 
p�íze�, aniž by ho to cokoli stálo, aniž by jej to k �emukoli zava-
zovalo. Požehnaný je v Bibli takový �lov�k, p�i n�mž B�h zápasí 
o prosp�ch svého díla v tomto sv�t� – a to je velmi �asto t�žké 
b�emeno! Nap�íklad požehnaného syna Jákobova – Josefa – p�i-
vede p�sobení Hospodinovy blízkosti (Gn 39,3) nejen na vrchol 
všeho myslitelného úsp�chu v dom� Potífarov�, ale stejn� tak i do 
v�zení – protože Josef i v��i Potífarov� žen� jedná jako �lov�k 
Hospodin�v, jako „Boží požehnaný“.  

P�i Jákobov� p�ekro�ení Jaboku, p�i jeho vstupu do zem� za-
slíbené musí zkrátka výrazn� zaznít, že pramenem zdaru a silou 

                                                        
217 Srov. Gn 33,11. 
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„Izraele“ je Hospodin sám. Jeho požehnání se z�eteln�ji ukazuje 
tam, kde p�sobí navzdory lidské slabosti. 
V rovin� biblického p�íb�hu jde p�itom o pozoruhodnou kompo-
zi�ní linii: po zápase u Jaboku, po vkro�ení do zaslíbené zem� 
Jákob už dál nezápasí218, nýbrž se nejprve smi�uje se svým brat-
rem Ezauem (viz Gn 33,10-11), vpodstat� pokojn� se usazuje 
v zemi (Gn 33,18; Gn 34,20; Gn 35,1) a staví v ní oltá�e Hospo-
dinu (Gn 33,20; Gn 35,7219). 

Až podnes  
„Proto nejedí synové Izraele šlachu ky�elního kloubu – 
až podnes!  
Protože se (Nejmenovaný) dotekl ky�le Jákobovy…“ 
(v. 33) 

Tento verš je jako záv�r a vyúst�ní celého oddílu d�ležit�jší, 
než se v�tšinou na první poslech zdá. Není tu samoz�ejm� proto, 
aby na konci podivného p�íb�hu uvedl – jako vrchol všeho – 
jakési bizarní gastronomické tabu: starobylé pravidlo, jemuž 
možná kdysi dávno n�kdo rozum�l, ale dnes už v�bec nikomu nic 
ne�íká a nemá pro nás žádný praktický význam. Je tomu práv� 
naopak! 
Tento verš zde má obdobný ú�el jako pojmenování místa Jáko-
bova zápasu slovem Penuel. Je to další „pomník“, další pam�tné 
znamení, zasazené do reality všednodenního života poslucha�e. 
Synové Izraele, tedy ti, kdo se hlásí k Jákobovi jako svému praot-
ci, ti „až podnes“ zachovávají toto drobné, zdánliv� nesmyslné 
stravovací pravidlo – aby si v každodenním rituálu p�ipomínali 
Jákob�v zápas a tajemství jeho požehnání. Tento p�íb�h je p�ece 
p�íb�hem Izraele! V�bec tu proto neb�ží o pon�kud záhadný 
zákaz jako takový. B�ží o to, voln� �e�eno, že práv� i jídlo, které 
je každodenním dokladem Božího požehnání, má nést cejch já-
kobovského p�íb�hu; práv� „požehnané jídlo“ je mezi syny Izrae-
le „ran�no“ drobným omezením, které nemá smysl samo v sob�, 
nýbrž je odkazem. Tam, kde je toto pravidlo zachováváno, se 
uprost�ed všednodennosti stává památkou (pam�tním znamením), 

                                                        
218 Srov. nap�. Gn 33,1n, zvl. verš 4. a 11.; Gn 35,1nn, zvl. verš 5. 
219 Srov. Gn 12,7.8. 
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jež odkazuje k Jákobovu p�íb�hu, k tajemství d�jinné cesty Boží-
ho lidu, Izraele. 

Synové Izraele 
Jak si pozorný �tená� všiml, v posledním uvedeném verši 

(v. 33) se už nemluví o Jákobovi, ani o Nejmenovaném. �e� je 
o „synech Izraele (synech izraelských)“. Navíc je tam ono výraz-
né „až podnes“. Rovina p�íb�hu o Jákobovi se tak již v biblickém 
textu z�eteln� prolamuje do �asu poslucha�ova, tedy do naší p�í-
tomnosti. Ono totiž už Bibli samé neb�ží o to povypráv�t staroby-
lý p�íb�h o Jákobovi, nýbrž promlouvat k „syn�m Izraele“. Proto 
je ve vyúst�ní tohoto oddílu nakonec �e� o této komunit�, o onom 
zaslíbeném „potomstvu Abrahamovu“, jež se svým životem hlásí 
k „jákobovskému zápasu“ a ozna�uje se jménem Izrael220. Tako-
vá komunita – tj. Boží lid, církev – vede sv�j zápas uprost�ed 
tohoto sv�ta upnuta na Boží požehnání. Taková komunita žije 
z oné Boží p�ízn� k �lov�ku, jež nejen p�idává zdar a prosp�ch, 
ale v jistém smyslu také omezuje a leccos z p�irozeného lidského 
zajiš�ování života neumož�uje. Taková komunita se v posledu 
sama na své d�jinné cest� tímto sv�tem stává „pam�tním zname-
ním“, tedy útvarem, jehož pravým smyslem je (jen) odkazovat 
k dílu Božímu, jež se na ní (t�eba i dost bolestn�) ukazuje. Proto 
si tento p�íb�h vyprávíme. – Až podnes.  
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