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Abstract:
The present paper examines the image of the most illustrious ruler of the Ur III Dynasty 
(  –  B.C.), Šulgi, in later periods of Mesopotamian history. It deals with all attested 
ways in which the memory of some of Šulgi's ideological and military achievements was 
preserved. Further, it scrutinizes the contexts in which his name was recalled and attempts 
to uncover the purposes to which such an undertaking may have served in later Mesopota-
mia. The paper does not examine the numerous royal hymns of Šulgi, although these are 
preserved not in Ur III but in Old Babylonian manuscripts, because the present author un-
derstands these texts as a product of the former era, the lack of contemporary copies not-
withstanding. Thus, the article rather focuses on later copies of Šulgi's original royal inscrip-
tions and letters but above all on his image in post-Ur III literary works such as omens, 
chronicles, and a ‘prophecy’, as well as on interesting mentions of Šulgi in the inscriptions 
of kings Nebuchadnezzar II and Nabonidus.
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zejména ve starobabylonském období běžné. Není tedy žádný m překvapením setkat se 
i s kopiemi Šulgiho textů, konkrétně se starobabylonskou sběrnou tabulkou popsanou 
zkrácený mi kopiemi několika stručný ch nápisů Šulgiho a jeho žen Eanišy a snad Ninkaly, 
a také fragmentárním popisem válečného tažení na vý chodě.  Dále je to starobabylonský  
školní „opis nápisu na stéle” vyhotovený  ve slabičné sumerštině a v akkadštině (podle 
všeho jde o fi ktivní text, „okopírovaný ” písařský m učněm tak, aby působil autenticky).  
Dále se jedná o novobabylonskou kopii stavebního nápisu připomínajícího zbudování 
chrámu Emeslam v Kūtě,  o patrně novobabylonskou sběrnou tabulku Šulgiho nápisů 
s kopiemi dvou akkadský ch textů popisujících stavbu a vybavení chrámů v témže městě, 
o popis vojenského tažení v akkadském jazyce a o dva věnné nápisy v sumerštině.  Opis 
písemného příkazu, tedy tzv. „letter-order”, se nachází na pozdní fragmentární tabulce 
a je zapsán v sumerštině archaizujícím duktem.  Podle kolofonu měl bý t pořízen ze staré 
tabulky nalezené v chrámu Ekišnuĝal, nicméně jeho obsah je ve srovnání s dobře známý mi 
starobabylonský mi opisy Šulgiho královské korespondence značně neobvyklý . Fragmen-
tárnost tabulky nám naneštěstí brání tento zajímavý  text lépe pochopit. Velmi zajímavý  
je i raně středobabylonský  fi ktivní dopis ze Sús sepsaný  slabičnou sumerštinou s para-
lelním akkadský m překladem.  Tento text směšuje útržky informací z jiný ch dopisů, ze-
jména těch, které zmiňují poslední dva krále z Uru Šū-Su’ena a Ibbī-Su’ena, takže Šulgi vy-
stupuje v roli panovníka nařizujícího Išbi-Errovi, aby pro Ur zajistil značné množství obilí. 
To odkazuje k ekonomické krizi urského státu těsně před jeho defi nitivním rozpadem za 
vlády Ibbī-Su’ena a před převzetím moci někdejším vojenský m velitelem a novopečený m 
králem města Isinu Išbi-Errou.

Druhou cestou uchování vzpomínky na Šulgiho bylo využití této historické 
postavy v literatuře pozdějších období. Sem lze zařadit i vý skyt Šulgiho jména v tzv. 
„Weidnerově seznamu bohů”,  jehož nejstarší rukopisy pocházejí z konce starobaby-
lonského období, a rovněž ve starobabylonském lexikálním textu Proto-Urra (MSL  

 viii ,  rub ii ’), kde se v seznamu nebeský ch těles objevuje i „Šulgiho hvězda” 

) FRAYNE, Douglas R., , – , text E / . . . – ; – , text E / . . . ; 

, text E / . . . ; – , text E / . . . – .

) Ibid., – , text E / . . . . Pro názor, že nápis je starověký  podvrh viz např. 

SCHAUDIG, Hanspeter, , , pozn. .

) FRAYNE, Douglas R., , – , text E / . . . .

) Ibid., – , text E / . . . – ; – , text E / . . . ; – , text E / . . . ; 

, text E / . . . .

) Pro edici a studii tohoto textu viz NEUMANN, Hans, .

) Viz EDZARD, Dietz Otto, , – , – , – . Viz též ETCSL, . . . , Letter 

from Šulgi to Išbi-Erra about the purchase of grain. 

) Viz DCCLT, Old Babylonian Thematic Word Lists: Weidner God List, rub i : dŠul-gi! (ZI).

Cílem tohoto příspěvku je stručně popsat obraz nejvý znamnějšího a nejdéle vládnou-
cího panovníka III. dynastie z Uru ( –  př. Kr.), jak ho viděli a zaznamenali písaři 
a učenci pozdějších období mezopotamský ch dějin. Lze při tom vysledovat, jaké Šul-
giho ( –  př. Kr.) činy byly považovány za důležité a jak pozdější vzdělanci naklá-
dali s původními, či již zprostředkovaný mi, prameny, v jaký ch kontextech považovali za 
vhodné a účelné Šulgiho připomínat a k čemu takové připomínky mohly sloužit.

Vzpomínky na Šulgiho se uchovaly dvěma způsoby. Prvním bylo opisování 
původní literatury a nápisů, které ho zmiňovaly, za účelem vzdělávání písařský ch učňů. 
Ve starobabylonský ch školách se hojně kopírovaly jeho hymny a jiné relevantní literární 
texty, včetně sporné korespondence, a tyto školní tabulky tvoří většinu dochovaný ch 
textový ch svědků literatury o Šulgim. Patří k nim i tabulka s kopií nápisu na soše obsahu-
jícího tzv. hymnus Šulgi V, který  se dnes obecně považuje za královský  nápis líčící stylem 
velmi podobný m dikci hymnu Šulgi A vladařův legendární běh z Nippuru do Uru a zpět 
za jediný  den.  Vý znamný  je též zřejmě starobabylonský  nejasný  dvojjazyčný  školní text, 
který  využívá motivů ze Šulgiho hymnů.  Tato literatura ovšem nejpozději s koncem vlády 
krále Samsuiluny ( –  př. Kr.) upadla v zapomnění a nebudeme se jí zde zabý vat, 
protože jde téměř vý lučně o kopie textů vzniklý ch za Šulgiho vlády, a tedy nesouvisejí-
cích s tématem našeho příspěvku.

Kromě Šulgiho literatury známe z dob po pádu jeho dynastie hrstku kopií 
některý ch jeho královský ch nápisů a jednoho tzv. „letter-order”, tedy písemného naří-
zení dvora podřízený m úředníkům. Opisování nápisů věhlasný ch dávný ch vladařů bylo 

) Text byl patrně zaznamenán na soše zpodobňující Šulgiho jako běžce a vystavené 

v Enlilově chrámu Ekur v Nippuru. Tomu nasvědčují nejen některé vý roky v textu samém, 

ale i druhá skladba zapsaná na téže tabulce, jež velebí atletické schopnosti isinského vla-

daře Išme-Dagāna a mimo jiné říká, že Išme-Dagān nechal zhotovit svou sochu zobrazu-

jící jej coby běžce. Viz především KLEIN, Jacob, . Dále FRAYNE, Douglas R., , 

– ; KLEIN, Jacob, , – ; LUDWIG, Marie-Christine, , – . Srov. 

ETCSL, . . . , A dedication of a statue (Šulgi V), zejm. ř. – ; ETCSL, . . . , 

A dedication of a statue (Išme-Dagan S), zejm. ř. – .

) WESTENHOLZ, Joan Goodnick, .

) Ačkoli drtivá převaha starobabylonský ch kopií Šulgiho hymnů vede některé badatele 

k názoru, že tyto texty jako takové nevznikly za jeho vlády, ale až v následujícím období, 

existuje celá řada přesvědčivý ch argumentů (stylistický ch, gramatický ch, ortografi cký ch, 

ale i obsahový ch), které tento názor vyvracejí. K nim patří i existence jednoho opisu hym-

nu Šulgi A, který  patrně pochází již z doby III. dynastie urské. Odvážná zpochybnění au-

tenticity Šulgiho hymnů vyslovili BRISCH, Nicole M., , –  s pozn. ; DAHL, Ja-

cob L., , , pozn. . Pro protiargumenty viz RUBIO, Gonzalo,  ( ), –  

s pozn. – ; str.  s pozn. ; str. , s další literaturou.
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již pokryty sutí někdejšího drehemského hospodářského a účetního komplexu a teh-
dejším písařům tedy patrně nepřístupné.

Poslední dvě známá omina vztahující se k Šulgimu se tý kají jeho konce. Je-
jich apodoze znějí: „…, je to znamení Amar-Su’eny, jenž [obklíčil] svého otce na mocném 
[místě];”  „…, je to znamení Šulgiho, jenž odhodil svou korunu.”  Zdá se, že obě omina 
svědčí o panovníkově násilné smrti, dokonce rukou jeho syna a následníka. Vý povědi 
těchto textů jsou ale příliš povrchní a nejasné.  I přesto, že existují další nepřímé náznaky 
Šulgiho násilné smrti (a snad následného spálení jeho těla), není bohužel zatím možné 
posunout diskusi o panovníkově skonu za rovinu spekulací.

Tradice omin, jež uchovaly některé historické informace o Šulgiho vládě, byla 
nicméně využita k vykreslení Šulgiho v kronikách a „proroctvích”. K vý rokům obsažený m 
v raný ch ominech zmiňujících Šulgiho a později tradovaný m s malý mi obměnami v jiný ch 
literárních textech patří, že „ovládal či podrobil si čtyři světové strany” a že „zajal či pora-
zil Tappadaracha”. Tak „Kronika chrámu Esaĝila” („Weidnerova kronika”) říká, že „(Mar-
duk) dal kralování nad všemi zeměmi Šulgimu”  a kronika ze seleukovského Uruku 
sděluje, že „Šulgi … panoval všem zemím (a) podrobil si […]-bangara a Rabsisiho, krále 
Subartu”.  V „Šulgiho proroctví” král rovněž prohlašuje, že „vládl čtyřem světový m stra-
nám”.  Pokud jde o možné odkazy na Šulgiho boj s Tappadarachem v tomto textu, Robert 
Biggs se domnívá, že vladař knížectví Simurrum je zmíněn v jednom zlomku z Nabûova 

) Tappadaracha a jeho rodinu zmiňují texty z let Š , , ,  a dále sporadicky až 

do . roku vlády Šū-Su’ena; viz HALLO, William W., – , , č. ; KANG, Shin T., 

, č. ; SIGRIST, Marcel, , č. ; MOLINA, Manuel, , č.  a ; HILGERT, 

Markus, , – , č.  a .

) GOETZE, Albrecht, , : … a-mu-ut dAmar-dSu’en ša xx a-ba-a-šu […] da-an-

nim-ma […]. K překladu viz HALLO, William W., , – .

) Dochováno na starobabylonském modelu jater z Mari: … a-mu-ut Šul-gi sá a-ga-a-šu 

in-dì-ì. Viz MICHALOWSKI, Piotr, , , pozn.  s odkazy. K překladu viz HALLO, 

William W., , – .

) COOPER, Jerrold S., , , kategoricky odmítá považovat podobná omina za his-

torické zdroje právě pro jejich často bizarní a nedůvěryhodný  obsah.

) Srov. MICHALOWSKI, Piotr, , zejm. ; HALLO, William W., , – ; 

HOROWITZ, Wayne a Philip J. WATSON, , – .

) Viz GLASSNER, Jean-Jacques, , – .

) Ibid., – . Srov. LEICHTY, Erle V. a Christopher B. F. WALKER, , – .

) Viz PROSECKÝ, Jiří, – , – . Srov. FOSTER, Benjamin R., , . Kri-

tickou edici tohoto těžce poškozeného textu pořídil BORGER, Rykle, . Pro rozbor 

této skladby viz LONGMAN, Tremper, , – .

(mul dŠul-gi).  Oba tyto záznamy dosvědčují živost vzpomínky na zbožštění urského pa-
novníka, která tak vstoupila i do lexikální tradice.

Pokud jde o literární texty v pravém slova smyslu, Šulgi se přidal k jiný m 
vý značný m vladařům zmiňovaný m v apodozích (tedy závětích) omin. Jeden takový  
starobabylonský  věštebný  text dokonce odkazuje k hymnu Šulgi A, který  jeho autor 
nepochybně dobře znal ze svý ch školních let. Toto omen zní: „Jestliže je nedochůdče 
jako kůň, je to znamení Šulgiho, jenž si podmanil (všechny) čtyři světové strany.”  
Jedním ze způsobů tvorby tzv. „historický ch omin” tedy zjevně bylo zakomponování 
charakteristický ch vlastností příslušného vladaře, jak byly popsány v původní literatuře 
či nápisech, neboť v tomto případě přirovnání v protazi (předvětí) omina souhlasí s ř.  
Šulgiho hymnu A: „Já jsem kůň oháňkou na silnici mávající”,  což odkazuje k vladařový m 
příslovečný m atletický m schopnostem. Kromě uvedeného omina jsou doloženy další tři 
podobné texty rovněž ze starobabylonského období, které odkazují k Šulgiho vítězství 
nad jistý m Tappadarachem.  Tento „muž ze Simurrum”, tedy vládce severního knížec-
tví, je spolu se svou manželkou a dcerou několikrát zmíněn v administrativních textech 
z Drehemu po Šulgiho třetím tažení proti Simurrum v . roce jeho vlády. Existence ar-
chivních záznamů o pobytu Tappadaracha a jeho rodiny v samém srdci urského králov-
ství nasvědčuje únosu těchto prominentů a jejich zadržování na Šulgiho dvoře za úče-
lem další destabilizace vzpurného regionu. Uvedené texty pak nepochybně představují 
zdroj příslušný ch omin, spíše ale jen zprostředkovaně přes nějaký  dosud neznámý  (li-
terární?) text, neboť archivní dokumenty samotné byly ve starobabylonském období 

) HOROWITZ, Wayne a Philip J. WATSON, , .

) Toto omen ze série Šumma izbu poprvé publikoval GOETZE, Albrecht, , : 

šumma iz-bu-um ki-ma sisîm a-mu-ut dŠul-gi ša pa-at erbi bi i-bi-lu-ú.

) sisi har-ra-an-na kun sùsù me-en. Viz KLEIN, Jacob, , .

) GOETZE, Albrecht, , – : šumma bāb ekallim ši-rum i-bi-ir a-mu-ut dŠul-gi ša 

TAB.BApa-dDa-ra-ah ik-mu-ú, „Jestliže tkáň přesahuje ,bránu paláce’, je to znamení Šulgi-

ho, jenž zajal Tappadaracha”; šumma bāb ekallim ši-ra-am ú-du-u  a-mu-ut dŠul-gi ša 

TAB.BA-dDa-ra-a  ik-mu-ú, „Jestliže je ,brána paláce’ pokryta tkání, je to znamení Šulgiho, 

jenž zajal Tappadaracha” (apodoze má variantu … a-mu-ut IŠul-gi ša A-pa-Da-ra-a  i-ni-ru, 

„je to znamení Šulgiho, jenž porazil Apadaracha [= Tappadaracha]”); šumma i-na libbi bāb 

ekallim ši-rum ku-bu-ut-ma ša-ki-in a-mu-ut dŠul-gi ša TAB.BA-dDa-ra-a  ik-mu-ú, „Jestliže

uprostřed ‚brány paláce’ leží značné množství tkáně, je to znamení Šulgiho, jenž zajal 

Tappadaracha”. V tomto případě existuje varianta v protazi (… i-na pa-ni bāb ekallim …, 

„na přední straně ,brány paláce’”) i v zápisu Tappadarachova jména ( ITAB.BApa-dDa-ra-a ). 

Vzpomínky na Šulgiho: obraz proslulého panovníka v mezopotamském písemnictví 

po pádu III. dynastie urské | Luděk Vacín



 138 | 139

známa, náš předpoklad vychází ze skutečnosti, že dikce obou kronik je silně závislá na 
dobře doložený ch ominech vztahujících se k ostatním vladařům.

Autoři pozdních textů zmiňujících Šulgiho pracovali kromě omin i s dalšími 
zdroji. Jistě využívali „Sumerský  seznam králů”, jak napovídají odkazy k Šulgimu jakožto 
Ur-Nammovu synovi v kronikách. Šulgiho fi liace se totiž v textech z doby III. dynastie ur-
ské ani ze starobabylonského období nevyskytuje nikde jinde než v seznamu králů, v „Kro-
nice z Tumalu” (která je na seznamu králů založena) a v již zmíněné, s největší pravděpo-
dobností fi ngované kopii „nápisu na stéle”.  Kronika ze seleukovského Uruku čerpá ze 
seznamu králů ještě otevřeněji, když každý  záznam uzavírá zmínkou o počtu let, která 
příslušný  král strávil na trůně.  V této souvislosti je zajímavé, že Ur-Namma není kromě 
jmenované kroniky v žádném jiném pozdním literárním textu zmíněn. Patrně je tomu 
tak proto, že na rozdíl od mnoha svý ch předchůdců i následníků nefi guroval v apodo-
zích žádný ch omin. 

Dalším zdrojem informací pro tvůrce pozdější literatury byly Šulgiho králov-
ské nápisy. Jak jsme již viděli, některé se opisovaly ve starobabylonském, a dokonce až 
v novobabylonském období. Učenci, kteří sestavovali některá z pozdějších literárních děl 
zmiňujících našeho vladaře, si vypůjčovali jeho titulaturu z jeho nápisů, zřejmě aby svý m 
vý tvorům dodali na důvěryhodnosti. Je pozoruhodné, že používali jeho ranou titulaturu, 
nikoli titul „krále čtyř světový ch stran”, který m se honosil ve druhé polovině své vlády 
a který  je s jeho jménem spojen i v ominech. Z již diskutované starobabylonské „kopie ná-
pisu na stéle” se tedy dozvídáme, že Šulgi byl „mocný m mužem, králem Uru, králem Su-
meru a Akkadu”.  S touto posloupností titulů se setkáváme i v pozdní pseudoepigrafi cké 
skladbě o Šulgiho vítězství nad Asý rií a Skyty, i když s několika dodatky a změnami, které 
se v jeho původních nápisech nikdy nevyskytují.  Šulgi byl vybrán jako ústřední postava 
textu zjevně díky své pověsti nemilosrdného bojovníka proti vzpurný m nárazníkový m 

by znamenalo, že podle této kroniky Šulgi zahynul v bitvě.

) Srov. PROSECKÝ, Jiří, – , .

) Zmínka o Ur-Nammovi je jedním z náznaků, že tento text sestavili starobabylonští 

písaři. Původní Šulgiho texty, ať už z doby III. dynastie či pozdější, jeho fi liaci nikdy neob-

sahují. Starobabylonští autoři tohoto „nápisu na stéle” si ji patrně vypůjčili ze seznamu 

králů či z „Kroniky z Tumalu”. Jejich motivy k vytvoření takového textu byly jako i v jiný ch 

podobný ch případech zřejmě didaktické.

) Viz CAVIGNEAUX, Antoine, , – .

) Viz FRAYNE, Douglas R., , , text E / . . . .

) Pro přepis, překlad a krátký  komentář k tomuto textu viz FRAHM, Eckart, . Sto-

jí za povšimnutí, že skladba se velice snaží působit autenticky. Končí kolofonem, podle 

něhož měla bý t „opsána” a „zkontrolována” podle „původního nápisu na stéle”.
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chrámu v Kalchu a že text tohoto zlomku patří právě k „Šulgiho proroctví”.  Tato identi-
fi kace ale vůbec není jistá. Zde je však třeba si povšimnout, že Šulgi ve svém „proroctví” 
prohlašuje, že rozdrtil jistého Baldachu. Benjamin Foster poukazuje na podobnost to-
hoto jména se jménem Baldachdach uvedený m v „Narām-Su’enově legendě z Kūty” ve 
vý čtu králový ch nepřátel.  Vzhledem ke dvěma variantám Tappadarachova jména již ve 
starobabylonský ch ominech jistě není zcela bezdůvodné se domnívat, že právě Baldacha 
mohla bý t zkomolená podoba jména Tappadarach.  V „Šulgiho proroctví” je zajímavý  
i důraz na město Nippur, o němž vladař tvrdí, že je založil.  Vzhledem k tomu, co víme 
o ideologickém vý znamu Nippuru pro vládce III. dynastie urské a o jejich neutuchající péči 
o tamní kultovní instituce, lze dovozovat, že někdejší sláva tohoto města, „svazku nebe 
a země”, která právě za Šulgiho vlády dosáhla svého vrcholu, se v tomto enigmatickém 
textu tímto způsobem odráží.

V pozdní literatuře nacházíme i další vý roky patrně odvozené z omin. Například 
„Kronika chrámu Esaĝila” říká, že Šulgi „nekonal jeho (tj. Mardukovy) chrámové rituály 
v úplnosti, jeho očistné obřady pošpinil a jeho mysl byla pomatená (?)”.  Podle „Kroniky 
dávný ch králů” Šulgi „bohatě zaopatřoval Eridu na břehu moře”. Avšak „Bēl se na něho 
zamračil a nechal jeho tělo pozřít, … zničil jej”.  Přestože příslušná omina zatím nejsou 

) BIGGS, Robert D., , , – . Fragment vydali WISEMAN, Donald J. a Jere-

my A. BLACK, , č. . Podle Biggse náleží k „Šulgiho proroctví” i č.  a .

) FOSTER, Benjamin R., , , pozn. ; WESTENHOLZ, Joan Goodnick, , 

– , ř. . Viz též PROSECKÝ, Jiří, , .

) K variantám jména v ominech viz pozn.  vý še. Dále srov. WESTENHOLZ, Joan 

Goodnick, , : „In addition, the names may preserve some Hurrian influence, 

since they seem to rhyme with other known kings of the north and northeast: the redu-

plicated Duhsusu of Mardaman, Rabsisi of Subartu, as well as names ending in -ah, such 

as Šulgi's famous opponent, Tabban-darah of Simurrum.”

) Viz PROSECKÝ, Jiří, – , – .

) Šulgiho vztah k Nippuru asi nejvý mluvněji popisuje hymnus Šulgi G, jehož kritickou 

edici pořídil KLEIN, Jacob, . Péče panovníků III. dynastie urské o Nippur spočívala 

především v hmotném zabezpečení tamních chrámů zavedením rotačního systému 

pravidelný ch dávek obětin z jednotlivý ch provincií (bala). Pro zevrubné pojednání toho-

to systému viz nejnověji SHARLACH, Tonia M., .

) Viz GLASSNER, Jean-Jacques, , – .

) Ibid, – . Glassner přepisuje poslední vý rok jako d EN … MA AD6-šú u-šá-kil DÙ UD 

TIL-šú. HOROWITZ, Wayne a Philip J. WATSON, , , nabízejí následující přepis:
dbēl ikkelmē(IGI.┌DÚL┐)-šú-ma pagar(ADDA)-šú u-šá-kil KAK/NI.TAM uqattī(TIL)-šú, 

umožňující vý še uvedený  překlad. Daniel Schwemer (soukromé sdělení) navrhuje číst sek-

venci NI.TAM (pokud tedy nejde spíše o KAK, srov. Glassnerovo DÙ) jako dik-tú či sal-tú, což .
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ze seleukovského Uruku, a to buď přímo z Nabonidova nápisu nebo z jiného, dosud nezná-
mého zdroje. Kronika nám sděluje, že Šulgi „postavil Ekišnuĝal, Sînův chrám v Uru a do-
končil ho”. V následujícím řádku se praví, že „postavil urské hradby, (čímž) zesílil základy 
města Uru”.  Zbudování urský ch hradeb bylo ve skutečnosti dílem Ur-Nammový m. Kro-
nika rovněž zmiňuje „slepého učence Lu-Nannu”, údajného autora mý tu o Etanovi,  jenž 
se objevuje i v sérii zaklínání Bīt mēseri v souvislosti s blíže neurčený m „Šulgiho Ištařiný m 
chrámem”.  Poslední dosud známou zmínku o urském panovníkovi a současně i o jistém 
učenci (jímž však může bý t také Šulgi sám) nacházíme na tabulce z města Aššuru zazna-
menávající omina, v nichž fi gurují plazi. V kolofonu je text tabulky označen za „tajemství 
Šulgiho, tajemství učencovo”.  Tento zdroj uzavírá poměrně širokou škálu zjistitelný ch 
pramenů, z nichž mohla pozdní urucká kronika čerpat.

Pohled na Šulgiho v pozdějších literárních textech je očividně dvojznačný . 
Všechny kroniky, které jej zmiňují, jsou k němu kritické, stejně jako ke všem ostatním 
dávný m králům s vý jimkou Sargona a Narām-Su’ena, o nichž „Kronika dávný ch králů” 
mluví příznivě. Nepříznivý  obraz Šulgiho v kronikách nám připomíná omina vztahující se 
k jeho konci, která autoři pozdních textů s největší pravděpodobností znali a která působí 
dojmem, že král zemřel násilnou smrtí. Takový  osud z něho v očích budoucích pokolení 
automaticky činil Unheilsherrschera, tedy vladaře, jehož panování bylo jednou velkou po-
hromou.  V důsledku toho v něm kroniky vidí hluboce bezbožného krále, který  nekoná 
příslušné obřady, drancuje Esaĝilu ve prospěch Uru, mění rituály v Uruku atd. Na druhou 
stranu, „Šulgiho proroctví” nahlíží vládce v příznivém světle. Zdá se, že uchovává vzpo-
mínku na jeho péči o Nippur tím, že jej označuje za „miláčka Enlila a Ninlily” a za zakladatele 

) Viz HUNGER, Hermann, , , ř. – .

) Viz LAMBERT, Wilfred G., , , kol. vi, ř. .

) Viz REINER, Erica, , , ř. – , str. ; WEIHER, Egbert von, , , ř. – . 

Zde stojí za zmínku, že jeden ze Šulgiho synů, patrně zastávající úřad vojenského místo-

držitele („generála”, sumersky šagina) v Zimudaru a Nagsu, se také jmenoval Lu-Nanna. 

Srov. CAVIGNEAUX, Antoine, , – , zde pozn. .

) Viz LENZI, Alan, , . Zmínka o Šulgim v závěru skupiny věštebný ch textů, je-

jichž společný m jmenovatelem jsou hadi, snad může souviset s textem zaklínání z doby 

III. dynastie urské (HS ), jež mělo králi ulevit od nespecifi kované choroby způsobené 

démonem Asagem, ale také jaký msi hadem a štírem. Pro edici uvedeného zaklínání viz 

DIJK, Johannes J. A. van a Markham J. GELLER, , – .

) Zde je třeba podotknout, že za nepříznivý m pohledem na Šulgiho v důsledku násil-

né smrti mohlo stát i pozdější smíšení tradice o tomto proslulém králi se vzpomínkou na 

tragický  osud jeho otce, o jehož smrti na bitevním poli nás zpravuje jedinečná skladba 

známá jako „Ur-Nammova smrt” (hymnus Ur-Namma A). Viz FLÜCKIGER-HAWKER, 

Esther, , – .

regionům severní a severový chodní Mezopotámie, která se uchovala ve vý še zmíněný ch 
ominech o podrobení vladaře severního knížectví Simurrum Tappadaracha.  

Kromě literárních textů se o Šulgim zmiňují i dva nápisy pozdějších panovníků. 
V nápisu na závaží Nabukadnezara II. novobabylonský  král tvrdí, že jde o kopii jednoho 
ze Šulgiho závaží, což dokládá, že vzpomínka na Šulgiho reformu měr a vah se uchovala 
až do šestého století.  Nicméně nejvý znamnější zmínka o Šulgim v pozdním královském 
nápisu se nachází v textu krále Nabonida,  horlivého obnovitele starý ch tradic a kultišť 
měsíčního boha. V nápisu říká, že obnovil „zikkurrat chrámu Ekišnuĝal v Uru, který  stavěl, 
leč nedokončil dávný  král Ur-Namma; jeho dílo dokonal jeho syn Šulgi”. Nabonid tvrdí, že 
„se dozvěděl” tyto informace „z nápisů Ur-Nammy a jeho syna Šulgiho”. To však může jen 
stěží odpovídat skutečnosti, protože formulkovité nápisy králů III. dynastie urské neobsa-
hují ani jejich fi liaci, ani žádný  vý rok o pouhém dokončení práce jejich předchůdce. Kromě 
toho nejsou doloženy žádné Šulgiho nápisy vztahující se k zikkurratu nebo chrámu boha 
Nanny v Uru. Učenci, kteří sestavovali Nabonidův nápis tak podle všeho využili některý ch 
krátký ch stavebních nápisů Ur-Nammy i Šulgiho (či jejich pozdějších kopií), spolu s rele-
vantními (pseudo)historiografi cký mi texty (seznam králů, „Kronika z Tumalu”, možná i ně-
které pozdější kroniky). Spojením těchto útržkovitý ch informací o Šulgiho vládě se potom 
„dozvěděli”, že Šulgi jakožto panovník, který  vládl velmi dlouho, nepochybně „dokončil” 
dílo započaté během poměrně krátké vlády svého otce.  Sdělení o Šulgiho příspěvku ke 
stavbě Nannova zikkurratu v Nabonidově nápisu tedy nelze chápat jako historicky věrné. Ve 
skutečnosti totiž není Šulgiho stavební činnost na zikkurratu doložena a stupňovitý  chrám 
měsíčního boha v Uru byl nejspíše dokončen až za vlády jeho následníka Amar-Su’eny.  Je 
nicméně zajímavé, že tradice o Šulgiho dokončení urského zikkurratu prosákla do kroniky 

) Šulgiho četná severní tažení proběhla v následujících letech a místech: Š  Karahar, 

Š –Š  Simurrum, Š  Harši, Š  Karahar, Š  Simurrum, Š  Karahar, varianta Š  

Šašrum, Š  Simurrum a Lullubum, Š  Urbilum, Simurrum, Lullubum a Karahar, Š  

Kimaš a Hurti, Š  Harši, Kimaš a Hurti. Pro podrobnou diskusi těchto tažení a lokaliza-

ci napadený ch území viz HALLO, William W., ; FRAYNE, Douglas R., , zejm. 

– . 

) Viz POWELL, Marvin A., – , . „Reforma” měrného systému za III. dy-

nastie urské však spočívala spíše jen v přijetí staroakkadský ch norem a jejich standardi-

zaci (především tzv. „královského guru”, objemové míry rovnající se  litrům). Srov. 

SALLABERGER, Walther, ,  s pozn. ; POWELL, Marvin A., – , , 

. Za Šulgiho pověst radikálního reformátora měr a vah jsou zřejmě zodpovědná prá-

vě standardní závaží se Šulgiho nápisy, z nichž mnohá se dochovala dodnes.

) Viz SCHAUDIG, Hanspeter, , – .

) Viz SCHAUDIG, Hanspeter, , – .

) Ibid., .
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Nippuru.  Zjevně využívá i pověsti Šulgiho jako božského krále, aby ukázalo, že tento 
panovník je ideálním „prorokem”, který  může zprostředkovat vý roky Šamaše a Ištary,  
a když promluví, bohové mu naslouchají.  Jako dobrého a zbožného vladaře Šulgiho vy-
kresluje i poměrně nedávno publikovaný  text, který  jej představuje coby vítěze na Asý rií 
a Skyty. Hovoří o něm jako o „místodržiteli Babylonu, … jenž potěšuje srdce Mardukovo, 
… velký m bohům připravuje pravidelné oběti” atd.  

Obraz Šulgiho v konkrétním textu zjevně závisel na politické situaci v době, 
kdy byla ta která kompozice sepsána. Připsání příznivý ch či nepříznivý ch činů svý ch sou-
časníků proslulému dávnému panovníkovi umožnilo autorům zmíněný ch textů volně se 
k této situaci vyjádřit. Vý běr či, v případě kronik, začlenění postavy Šulgiho do daného 
textu zřejmě určovaly připomínky jeho válečný ch tažení na severu a jeho těsného spo-
jení s důležitý mi jižními městy, jako byly Ur, Nippur a Uruk, ve zdrojích, které měli au-
toři pozdějších textů k dispozici. 
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