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FRANTIŠEK ŠEBEJ

Enkiduov príbeh
Už je to dávno, asi štyri a pol tisíca rokov, takže sa
za drobné nepresnosti v príbehu vopred ospravedlňujem.
V meste Uruk bol vtedy na čele miestnej samosprávy istý
Gilgameš. No, samosprávy... vládol sám. Bol kráľ.
Bol nesmierne krásny, veľmi mocný, múdry, vlasatý,
bradatý a neporaziteľný.
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vládnutí mal svojské predstavy. Domáhal sa, napríklad,
podľa všetkého úspešne, prvej noci so všetkými ženami
a dievčatami svojich poddaných. Tým sa to, ktovie prečo, nepáčilo
a nahlas bedákali. Sumerskí bohovia, ktorých to škriekanie dosť
znervózňovalo, poverili bohyňu Aruru, aby stvorila divokého
človeka menom Enkidu. Ten mal urobiť s Gilgamešom konečne
poriadok.
Z Enkidua sa však vykľul hrôzu budiaci polotovar. Bol strašne
silný, ešte vlasatejší a bradatejší ako Gilgameš, bol celý chlpatý,
žil v stepi s divokou zverou, žral trávu, vodu pil z napájadiel pre statok, zasypával ľuďom studne a ničil lovcom ich pasce. Enkiduove
ochranárske aktivity zrejme nenašli u ľudí porozumenie a veľmi sa
ho báli. Ešte viac ako Gilgameša. Jeden z lovcov sa teda, na radu svojho otca, vydal radšej za Gilgamešom, ktorý mu prikázal, aby priviedol za Enkiduom neviestku menom Šamchat. Musel to byť kus, lebo
Šamchat vraj znamená v akkadskom jazyku „bujná, zmyselná, krásne rastená“.
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Podľa eposu (to je jediný dochovaný úradný záznam) sa potom
odohralo toto: „Rozhalila odev svoj, na ňu sa položil, učinila s ním, divochom, ako žena činí, s rozkošou sa s ňou miloval.“ Poviete si, možno,
že dajsamisvete. Ale pozor: „Šesť dní a sedem nocí Enkidu bdel a so
Šamchatou obcoval. Keď sa nasýtil jej čara, na svoju zver sa pozrel.
Zbadali gazely Enkidua a dali sa na útek, stepná zver sa od neho
vzdialila... Zoslabol Enkidu, nebehá už ako predtým, vyrástol však
a zmúdrel.“ Enkidua, znaveného a sediaceho pri jej nohách, obdareného však už úsudkom, potom Šamchat prehovorila, aby si osvojil
hygienické návyky a odišiel s ňou do mesta Uruk za Gilgamešom.
Tam sa vraj Enkidu s Gilgamešom najprv pobili až zem dunela, a potom sa stali priateľmi na život a na smrť. A Enkidu sa stal Gilgamešovým radcom a ochrancom. Zažili spolu pozoruhodné dobrodružstvá,
pohnevali a udobrovali si bohov a Enkidu nakoniec skončil v podsvetí. Ale žiadny strach, aj tam zostal Gilgamešovým informátorom. To
je však už iná časť toho dlhého a napínavého príbehu z hlinených tabuliek popísaných klinovým písmom.
Každý musí uznať, že spôsob, ktorým Enkidu nadobudol múdrosť
a úsudok, je... no, inšpiratívny. Keď sa tak človek obzerá po najrôznejších politických a iných celebritách, ktoré síce nežerú trávu a aj studne zasypávajú len občas, ale múdrosťou ich príroda nepožehnala, je
v pokušení poradiť ten Šamchatin recept, ktorý tak zázračne zabral
u strašného Enkidua. Veď ak existuje k múdrosti vedúca skratka, svet
by sa razom mohol stať príjemnejším miestom. Aj o neviestky Šamchatiných kvalít by nemusela byť núdza, ako nám naozaj nenápadne
naznačujú bulvárne médiá. Problémom, pravda, môže byť tých šesť
dní a sedem nocí. Neviem, neviem... Možno preto odvtedy neexistuje
dôkaz, že by ten recept na múdrosť fungoval, hoci ho skúšali od Gilgamešových čias bezpochyby mnohí (vlastne takmer všetci). Škoda,
bolo by to také prosté.
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