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1. Výchozí text pro interpretaci
Epos o Gilgamešovi
„ … Pak světlo nastalo.“
A Enkidu Gilgamešovi odpověděl:
„ Slyš, jaký sen jsem měl této noci:
Anu, Enlil i nebeský Šamaš radili se spolu.
I pravil Anu Enlilovi:
,Proč zabili nebeského býka
a skolili Chuvavu, jenž střežil horu cedrovou?‘
I pravil Anu: ,Kdo z nich zemřít má?‘
Tu promluvil Enlil: ,Nechť zemře Enkidu!
Gilgameš však zemříti nesmí!‘
I odpověděl nebeský Šamaš hrdinu Enlilovi:
,Což nezabili na rozkaz tvůj
nebeského býka i Chuvavu? A teď má nevinný
Enkidu zemřít?‘ Hněvem však vzplanul Enlil
k nebeskému Šamašovi: ,Protože k nim
jako k rovným denně jsi chodil.‘“

2. Úkoly k interpretaci textu
1. Zařaďte ukázku do kontextu a reprodukujte celý příběh.
2. Charakterizujte hlavní postavy. Popište, jak se v průběhu děje vyvíjejí.
3. Vysvětlete, v jakých rolích vystupují postavy ostatní.
4. Objasněte okolnosti vzniku tohoto eposu.
5. Některé epizody byly použity v bibli. Jaké?
6. Charakterizujte kompozici, jazyk a styl.

