
Práce s textem – Epos o Gilgamešovi 

Řešení: 

Sundal si šat a opatrně ho odložil přes keř. Nohy se vnořily do šťavnaté trávy podél jezírka. 

Zastavil se, nakrčil a skočil do vody. Jezírko bylo hlubší, než očekával. Kopal nohama, cákal 

rukama, ponořil hlavu pod hladinu, aby si opláchl vlasy. Cosi se mu otřelo o nohu, jako 

chladný okraj řasy, ale nevšímal si toho. 

       Osvěžený připlaval k okraji jezírka a vylezl. Jeho pohled přitáhl pohyb v kořenech rákosí. 

K jezírku se plazil černý had. Pak uviděl něco jasně zeleného a do nosu ho udeřila sladká 

vůně – vůně rostliny obnovy, kterou si had odnášel v tlamě. __1_____ 

 

Gilgameš vykřikl a skočil po něm, ale noha mu uklouzla v bahně a prsty se jen otřely o 

hladkou kůži. Had se otočil a zmizel. Gilgameš prohledával rákosí pořád znovu a znovu, ale 

hada nenašel. Nakonec se had objevil, zamířil zpět k jezírku a ponořil se do něj. Gilgameš se 

vrhl za ním a popadl ho za špičku nosu. ___2___ 

 

Gilgameš otevřel ruku a odhodil svléknutou kůži. Zadíval se na jezírko zabahněné po jeho 

koupeli. Nic neviděl. Had se musel ukrýt někde pod hladinou nebo možná v proudu, který do 

jezírka přitékal. Bylo příliš pozdě dobývat rostlinu z jeho tlamy. Chvíli nedokázal ani 

promluvit, neuměl své zklamání vyjádřit slovy. Had, pomyslel si. Zvíře, které nepoznává 

smrt, které si neuvědomí, když svlékne kůži, že se znovu narodilo. Jak si ji mohl nechat jen 

tak sebrat? To není osud daný bohy, to nebyl ani útok nepřítele, jen smůla: neskutečná 

náhoda, zmařená naděje, kterou si byl už jistý. ___4____ 

 

Věděl, že ho drží pevně, černá špička mu vykukovala ze sevřené pěsti, ale přesto vnímal, jak 

se had jeho sevření vzpírá. A pak to uviděl: hlava hada se rozevřela, roztáhl čelisti nad 

rostlinou a vyklouzl z kůže jako z obnošených šatů. Na černém těle se zaleskly barvy duhy a 

had zmizel pod hladinou. Byl pryč a s ním i rostlina. __3_____ 

 

 

1. Sundal si šat… 

2. Gilgameš vykřikl… 

3. Věděl… 

4. Gilgameš otevřel ruku… 

 

Proč musel Enkidu umřít?  Urazil bohyni. 

 

Co marně hledal Gilgameš? Toužil po nesmrtelnosti. 

 

V čem nakonec našel smysl života? Bude dál žít prostřednictvím svého díla – postavil hradby 

chránící město. 

 

 

 

 



 


