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1 NIEKTORÉ SEMITSKÉ NÁRODY ŽIJÚCE V MEZOPOTÁMII  

   A ICH NÁBOŽENSKÉ PREDSTAVY 

 

 

1.1 Dejisko Starého Zákona a pohanské náboženské predstavy Semitov 

 

Ak chceme pochopiť stránky Starého Zákona je nutné, aby sme sa zoznámili so svetom, 

t.j. kultúrou a civilizáciou, kde sa Biblia zrodila. Musíme sledovať stopy izraelského národa, 

pátrať po cestách, ktoré tento národ prešiel v priebehu svojich dejín. Nesmieme zabudnúť, že 

tento národ je dieťaťom semitskej kultúry a preto sa s ňou musíme zoznámiť1. 

 Svet Semitov je jednotný celok území Arábie, Palestíny, Sýrie a Mezopotámie. 

Prirodzeným stredom tejto oblasti je Arábia a jej veľké priestranstvá púšte, v ktorých sú 

rozosiate oázy, strediská života. Sýria a Palestína sa nachádzajú pri mori, sever je lemovaný 

pohorím a na východnej strane nadväzujú na pohoria veľké púštne oblasti. Toto územie 

pretínajú toky dvoch riek na severe rieka Oronta a na juhu rieka Jordán. Vďaka týmto riekam 

tu prekvitá život. Je to „zasľúbená zem“, ktorú Boh dal izraelským pastierom. Blahobyt je tu 

iba v porovnaní s životom na púšti, no i napriek tomu je viditeľný a to aj preto, že na horách 

sú lesy plné rôznorodých stromov cédrov a pobrežia zvlášť na severnej časti vhodné na 

prístavy2.  

Druhým strediskom života a dejín bola Mezopotámia, jedna z najúrodnejších zemí 

staroveku. Aj tu voda prinášala život. Išlo vlastne o medziriečie medzi Eufratom a Tigrisom, 

kde systém zavlažovacích kanálov vyčaroval rozprávkovú záhradu. Ide o miesto, kde je 

kolíska najstaršej mestskej civilizácie a kultúry. Táto oblasť je územím semitských národov. 

Prvá spojitosť, ktorá Semitov spájala, bola jazyková príbuznosť a tá poukazuje na spoločný 

                                                           
1 HELLER, J.: Starověká náboženství. Praha 1978, s. 235. 
2 MOSCATI, S.: Staré semitské civilizacie. Praha 1969, s. 8. 
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pôvod a osídlenie. V Arabskej púšti je pásmo, odkiaľ sa šírili semitské národy. Podmienky 

života na púšti sú dosť tvrdé a kočovníci, ktorí ju obývali, hľadeli s túžbou na kvitnúcu 

poľnohospodársku kultúru okolitých území a všemožne sa do nich usilovali presídliť1.  

Potreba vody a pastviny podmieňovali neustále sťahovanie. Po domestifikácii tiav 

dochádza v plnosti ku kočovnému spôsobu života, ktorý sa rozvíja v púšti a pri prameňoch 

v oázach. Základnou bunkou je v kočovnej spoločnosti rodina. Je to patriarchálna spoločnosť, 

v ktorej bojový duch mužov bol životne potrebný a stáva sa vzorom. Manželstvo je 

polygamné2. Niekoľko rodín tvorí základnú organizačnú jednotku, kmeň. Jeho členovia viedli 

spoločný život. Zvyk na spoločný život a jeho nutnosť vytvorili u Semitov pevný zmysel pre 

celok, preto krivda páchaná na jednom členovi, sa považovala za neprávosť pre všetkých 

členov kmeňa. Tu sa nachádzajú aj korene krvnej pomsty.  

Anglický bádateľ Cook definuje kočovníkov ako „aristokratických komunistov“. Táto 

definícia charakterizuje formu ich spoločného života, v ktorej sa vyzdvihuje pospolitosť 

a nevyskytuje sa súkromné vlastníctvo. Zdôrazňuje sa rodová hrdosť a kult cti. Kočovná 

spoločnosť je demokratickou spoločnosťou. Vládu vykonáva rada starších, ktorá volí 

náčelníka – patriarchu podľa jeho osobných schopností. Náčelník zostáva prvý medzi 

rovnými a má isté dočasné právomoci. Mohol byť aj odvolaný. Má taktiež súdnu právomoc.  

Charakteristickou náboženskou črtou semitov bol polydemonizmus, viera v démonov, 

ktorí oživujú pramene, stromy a kamene. Ide skôr o pohanských bôžikov3 než o pravé 

božstvo. Každý kmeň má svojho boha, ktorý s ním putuje v púšti vo zvláštnom stane4. Na 

otázku, či mali poznanie o najvyššom bohu, treba odpovedať kladne a zdá sa že to bol Boh – 

                                                           
1 DUKA, D.: Úvod do Písma Svatého Starého Zákona. Praha 1992, s. 55. 
2 Patriarcha Abrahám mal tri ženy Sáru, Hagar a Keturu. 
3 Vo Svätom Písme máme zmienku, ako Ráchel ukradla svojmu otcovi domácich bôžikov – 1Mjž 31, 19. 
4 Izraeliti po odchode z egyptského otroctva počas 40 ročného putovania po púšti vykonávali bohoslužby 

v prenosnom svätostánku (2Mjž kapitoly 26 - 27). Tento svätostánok bol uprostred tábora a v ostatných stanoch 

prebývali ľudia.  
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El t.j. Najvyšší. Náboženské obrady sa konali v podmienkach kočovného života, preto nemali 

a nestavali klasické chrámy.  

 

 

1.2 Mezopotámia jej klimatické podmienky 

 

Medziriečie, alebo grécky pojem Μεσοποταµία1 – Mezopotámia, ktorý sa udomácnil 

hovorí v podstate o území nachádzajúcom sa medzi dvomi veľkými riekami Eufratom – 

sumersky Buranunu a Tigrisom – sumersky Idigna, ktoré označujú vedci za kolísku ľudskej 

civilizácie. Niektorí odborníci2 konkretizujú a hovoria, že ide o historické územie medzi 

stredným tokom riek Eufrat a Tigris v dnešnom Iraku. Hovoria o ňom ako o jednom z prvých 

centier starovekých civilizácii. Išlo o územie, popretkávané prírodnými a umelými kanálmi, 

čím toto územie bolo veľmi úrodné. Mezopotámsky Panteón obsahoval mená niekoľkých 

stoviek božstiev. Často títo bohovia boli podobní ľuďom. Jediný základný rozdiel spočíval 

v tom, že božstva boli nesmrteľné. 

V Mezopotámii „priepasť“ predstavovala personifikovaný pár mužského a ženského 

počiatku. Spojenie Apsu a Tiamat3 sa stalo počiatkom tvorenia. Porodili mnoho bohov, pod 

ktorými treba chápať rôzne počiatky stvorenia sveta. Riadny poriadok vznikol až po 

kozmickej bitke medzi bohmi, v ktorej mladší bohovia, ktorí mali svojho vodcu, mohli 

ovládnuť prvopočiatočný chaos. Apsu bol začarovaný a usmrtený a Tiamat rozťal boh 

Marduk na polovicu. Z jednej časti tela bolo stvorené nebo a z druhej zem. Rozdelili sa aj 

božstvá. Niektorí vystúpili na nebesia iní zostali na zemi, kde mali svoje povinnosti. Človek 

                                                           
1 ДВОРЕЦКИЙ, И.: Древнегреческо русский словарь. Т. 2. Москва 1956,s. 1075. 
2 Všeobecný encyklopedický slovník M-R, Bratislava 2005, s. 157. 
3 Slovo „apsu“ pochádza zo sumerského „abzu“ čo označuje svetový, sladkovodný oceán. Obyvatelia 

Mezopotámie si predstavovali, že Zem pláva ako nejaká doska na povrchu tohto oceánu. Slovo „tiamat“ 

(presnejšie tiamtu alebo tamtu) označuje slané more. V mýte sú personifikované a prejavujú sa ako božstva, 

ktoré zmiešajú navzájom svoje vody.  
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bol stvorený, aby bol otrokom bohov a bol povolaný na to, aby vykonával tu na zemi tu 

najšpinavšiu prácu. Marduk stvoril človeka tak, že zmiešal krv jedného z agresívnych bohov 

s hlinou, ktorú zobral zo zeme1. Ľudskému kráľovi, ktorý bol vybraný na základe vzájomného 

súhlasu bohov a mal za úlohu udržiavať poriadok v spoločnosti. Spoločnosť bola ľudským 

výmyslom a nie vtelením stvoriteľského plánu, alebo nejakým zjavením. Život bol 

charakteristickým beznádejou a pesimizmom. Každý rok v novoročnej rituálnej dráme sa 

opäť rozpútala vojna tvorenia, v ktorej kráľ hral rolu kráľa bohov2.  

Obyvatelia Mezopotámie sa nazývali „čiernohlavými“, čo sa v sumerčine vyjadrovalo 

pojmom „sang-ngiga a v semitskom jazyku sa vyjadrovalo slovom „calmat-kakkadi“3  

Práve biblická zmienka o Abrahámovi4 hovorí tom, ako tento patriarcha so svojou 

rodinou na podnet Boha odchádza zo svojho domova v Mezopotámii a sťahuje sa do 

Kanaánu. Mezopotámske a egyptské archívy zo strednej a mladšej doby bronzovej asi 2000-

1150 pred Chr. zo starovekých nálezísk Mari, Tel el-Amarny a Nuzi nám významne priblížili 

svet predného Východu a tiež kultúrne prostredie, v ktorom vznikla Biblia. V priebehu 

posledných 100 rokov mnoho vedcov bolo presvedčených, že príbehy o praotcoch boli 

v hlavných rysoch historicky pravdivé. Pokojný spôsob života praotcov v hrubých rysoch 

pripomínal to, čo archeológovia počiatkom 20. storočia videli vo vtedajšom živote beduínov 

na Strednom Východe. Medzi vedcami panoval názor, že spôsob života beduínov sa 

v priebehu tisícročí v podstate veľmi nezmenil. Tak sa len potvrdilo presvedčenie 

o pravdivosti biblických príbehov, v ktorých sa bohatstvo meralo množstvom oviec a kôz5 , či 

                                                           
1 ВАСИЛИАДИС, Н.: Библия и археология. Свято Троицкая Сергиева Лавра 2003, s. 8, 12 
2 РАЙТ, Д.: Библейская археология, Санкт Петербург 2003, s. 14.  
3 СНИГИРЕВ, Р.: Библейская археология, Москва 1956, s. 128. 
4 FINKELSTEIN, I.-SILBERMAN, N.: Objevování Bible. Svatá Písma Izraele ve světle moderní archeológie. 

Vyšehrad 2007, s. 19, 42-43.. ISBN 978-80-7021-869-3. 
5 1Mjž 30, 30-43. 
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množstvom ľudí, pri ktorých dochádzalo k bitkám o vodu zo studne dedinčanov1, alebo hádky 

o pastviny2. 

V prvých desaťročiach 20. storočia došlo k významným objavom v Mezopotámii 

a zintenzívnil sa archeologický výskum v Palestíne3. Mnoho biblických historikov 

a archeológov to upevnilo v presvedčení, že nové nálezy môžu svedčiť o tom, že praotcovia 

skutočne existovali. Tvrdia, že i keď biblické príbehy boli zapísané dosť neskoro, možno až 

v dobe spojeného kráľovstva, i napriek tomu sú v podstatných črtách historický pravdivé.  

Najbohatšie prírodné zdroje prinášalo územie, ktoré sa tradične označovalo ako Úrodný 

polmesiac. Išlo o pahorky, ktoré sa tiahli veľkým oblúkom z Syropalestíny cez južnú 

a východnú Anatóliu, severnú Mezopotámiu až od západnej časti Iránu. Najväčší hospodársky 

význam mali divoko rastúce obilniny ako jačmeň a pšenica a potom strukoviny hrach 

a fazuľa, šošovica a ovce, kozy, ošípané a lovné zvieratá gazely a jelene. V mezolitu4 sa 

nachádzajú dediny, ktorých obyvatelia sa živili zberom a lovom a nenachádzame žiadne 

zmienky o pestovaní poľnohospodársky plodín a chove domestikovaných zvierat. Až v neolite 

sa stretávame, že na území severnej Mezopotámie dochádzalo k pestovaniu a rastlín a chovu 

zvierat a to okolo 7500 rokov pred Chr.  
                                                           
1 1Mjž 21, 25-33 
2 1Mjž 13, 5-12 
3 „V paleolite sa zobrazenie zeme prirovnávalo k tehotnej žene s dôrazom na jej materstvo ako symbol večne 

rodiacej matky zeme. Bola zobrazovaná v ľudskej podobe ako matka rodí to, čo sa podobá na ňu. Tu sa 

prvýkrát stretávame s obrazom muža – semeno života sa dáva nebeským Bohom. Boh je zobrazovaný v podobe 

muža s bradou, ktorý má čapicu s rohami. V Biblii nachádza príkaz, aby Mojžiš vyrobil oltár so štyrmi rohami 

na všetkých stranách. Išlo o veľmi starý mezopotámsky obraz, známy dávno pred Mojžišom žijúcim v Egypte 

a spomienka na doby, keď zvieratá s rohami boli symbolmi Boha. V Izraeli sa ako celopaly prinášali býky 

a barani, t.j. veľké kopytníky. Boha často zobrazovali v čapici s rohami, alebo jazdiacom na býkovi na svojom 

zvierati, ktoré mu bolo obetované.“ (ЗУБОВ, А.: Лекции по истории религий. Москва 2009, s. 42). Na tzv. 

Supej stele, ktorá bola nájdená Francúzmi pri vykopávkach v Girsu – nachádza sa v parížskom Louvru je 

zobrazená rekonštrukcia vojny. Sedem nájdených kusou fragmentov tvorí pravdepodobne iba asi tretinu zo 

stély čo sa zachovalo. Na jednej strane stely sa zobrazuje mestský boh Ningirs. Božstvo vyniká svojou 

veľkosťou medzi postavami smrteľníkov. Obyčajní vojaci sú oblečení do prostej sukne a nemajú žiadne 

symboly svojho božstva. Nedá sa rozpoznať či Ningirs mal na hlave prilbu s rohami, pretože vrchná časť 

zobrazenia je odlomená. V ľavej ruke drží Ningirs orla s levov hlavou, ktorý zviera v svojich pazúroch dvoch 

levov. (Pozri GOMBÁR, E.-PECHA, L.: Dějiny Iráku. Praha 2013, s. 41). 
4 10000-7500 pred Chr. nazývaný tiež epipaleolit. 
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Charakteristickou črtou dedín boli pohreby individuálne, alebo skupinové. Nebožtíci 

boli ukladaní v skrčenej polohe1 buď pod podlahami obytných domov, alebo mimo domov. 

Pohrebná výbava bola veľmi skromná: jednoduché ozdoby z kameňa, kosti, mušlí – 

náhrdelníky a náramky. V niektorých hroboch sa našla bohatšia výbava. Napr. v jednom 

hrobe objavenom v šanidárskej jaskyni bolo uložených 1500 malých príveskov2. 

V ojedinelých prípadoch sa našli pohrebiská oddelených lebiek pod podlahou jedného domu 

v Qermez Dere kde sa našlo šesť lebiek3.  

V neolite4 boli nebožtíci pochovávaní pod podlahami obytných domov a niekedy na 

dvoroch, prípadne v špeciálnych pohrebných domoch, alebo mimo budov. Nebožtíci boli 

pochovávaní priamo do zeme, alebo do keramických nádob, ktoré boli zakopané do tzv. 

komorových jám na obilie. Skromnú pohrebnú výbavu tvorili nádoby, čím poukazovali istú 

vieru v posmrtný život v ktorých sa nachádzali potraviny, nápoje, nástroje, zbrane, ozdoby 

a sošky5. Najlepšiu predstavu o pohrebných praktikách v Mezopotámii priniesli nálezy 

z Eridu a Uru. Boli nájdené hroby dospelých a detí. V hrobe ležal zväčša jeden nebožtík, 

niekedy dvaja ojedinele i viac. Išlo zväčša o pochovávanie postupné, v žiadnom prípade ako 

je to v súčasnosti pochovávanie na jedno miesto. Telá ležali na chrbate, ruky položené po 

bokoch, pochované boli v jednoduchých jamách v zemi. Niekedy boli hroby ozdobené 

                                                           
1 Na prednom východe na biblickej hore Karmel boli objavené hroby neandertálcov, v tzv. embryonálnej polohe, 

kde sa kolená dotýkali brady. Hrob mal oválnu formu, ktorý pripomínal maternicu. Táto poloha je úplne 

pochopiteľná – smrť ako nové narodenie. Zomrel si – vošiel si do útrob zeme, aby si sa opäť narodil, tak ako sa 

rodí dieťa v útrobách matky. (Pozri ЗУБОВ, А., cit. dielo, s. 29). 
2 GOMBÁR, E.-PECHA, L., cit. dielo, s.12.  
3 Tento zvyk poukazuje na neobyčajne silný pocit vzájomného prepojenia pokolenia ľudského rodu. Veď sme sa 

narodili vďaka našim otcom, dedom a máme v sebe ich krv, pomáhajú nám, pretože sa nachádzajú pri nás. 

Máme sa o nich starať, prinášať im obete a oni nás budú ochraňovať, usmerňovať pretože sú prítomní pri našej 

domácej porade, pretože ich lebky chránime v našom príbytku. (ЗУБОВ, А., cit. dielo, s. 40). 
4 7500-6000 pred Chr. 
5 Ľudia v tom čase veľmi dobre vedeli, že mŕtvi nejedia, nepijú, nepracujú, nebojujú. Do hrobu to dávali preto, 

že symbolicky chceli poukázať na to, že nebožtík je živý, pretože jedlo a práca sú symbolom života. (ЗУБОВ, 

А., cit. dielo, s. 31). 
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tehlami.1. V džemet – nasrskom období je prvýkrát nájdený spôsob pochovávania podľa 

pohlavia, ktoré je charakteristické pre pochovávanie v Mezopotámii v 3000 pred Chr. Žena 

spočívala na ľavom boku, zatiaľ čo muž na pravom. 

Ako stavebný materiál sa stretávame na dedinách s hrubými tehlami2, ručne 

tvarovanými, niekedy tvarovanými s pomocou foriem, ktoré neboli vypaľované, ale iba 

vysušené na slnku. Domy boli stavané väčšinou z blata a slamy, alebo z hlinených tehál, 

tvarovaných vo formách. 

Klimatické podmienky v starovekej Mezopotámii boli pravdepodobne veľmi podobné 

s klimatickými podmienkami súčasného Iraku. V letných mesiacoch3 môžu sa teploty 

vyšplhať až na 49 stupňov Celzia. Ide o suché subtropické pásmo, kde absentuje studený 

vietor a spadne minimum zrážok. Preto sa klimatické podmienky približujú k polopúštnemu 

podnebiu. Klimatické podmienky v Iraku sú teplejšie a suchšie než kdekoľvek v Stredozemí. 

Teplotné extrémy sú charakteristické veľkým suchom, pretože osem mesiacov v roku v Iraku 

vôbec neprší a na konci letného obdobia mnoho riek úplne vyschne. Z tohto dôvodu 

nedostatku zrážok, bola nútená Mezopotámia pristúpiť k závlahovému hospodárstvu a bola 

úplne závislá na zavlažovacom systéme. Zima v Iraku nikdy neprináša výrazné ochladenie 

a je charakteristická častými pieskovými a prašnými búrkami, ktoré trvajú 24 až 36 hodín. 

Búrky a subtropické tlakové zmeny sú príčinou toho, že v zimnom období sú výdatné zrážky 

a zvlášť v prítoku Tigrisu dochádza k rozvodňovaniu riek4.  

 

 

                                                           
1 GOMBÁR, E.-PECHA, L., cit. dielo, s. 21, 26.  
2 V lokalite Mlefaat v severnej Mezopotámii asi 35 km východne od irackého mesta Mosul bola objavená 

budova s oválnym pôdorysom o priemere 7 metrov, ktorá bola postavená z ručne tvarovaných tehál asi 70 cm 

dlhých. Budova je datovaná do r. 9000 pred Chr. a predstavuje prvý doklad o použití tehál ako stavebného 

materiálu v Mezopotámii. (GOMBÁR, E.-PECHA, L., cit. dielo, s.11).  
3 Jún. 
4 Biblica. Biblický atlas. Putování sociálními a historickými reáliemi biblických zemí. Praha 2007, s. 38-39.  
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1.3 Suméri 

 

Na území pozdĺž súbežných riek Tigrisu a Eufratu sa už v 4. tisícročí pred Chr.1 

vyvinulo stredisko starovekej kultúry. Južnú časť vtedajšej Mezopotámie obýval národ 

neznámeho pôvodu, Sumeri. Alexander Meň2 poukazuje na to, že tento národ sa tu usídlil 

okolo r. 3000 pred Chr. pričom odvodnili územie, začali obrábať pôdu, postavili mestá 

a začali obchodovať. Sumer sa v Biblii nachádza pod názvom Sennaar. O ich vysokej 

kultúrnej úrovni svedčí aj to, že vynašli a používali obrázkové písmo, z ktorého sa potom 

vyvinulo klinové písmo3 a vytvorili bohatú náboženskú literatúru4, ktorá sa však zachovala 

iba v neskorších akkadských, asýrskych a babylonských odpisoch. Založili prvé školy. Pisári 

zapisovali klinopisné znaky na hlinené tabuľky5, ktoré napokon vypaľovali. Vznikli prvé 

zbierky zákonov. Asi v r. 2800-2350 pred Chr. boli politicky organizovaní na malé 

autonómne mestské štátiky, ktorých strediskami boli mestá Úr6, Nippur, Uruk1, Lagaš, Eridu, 

                                                           
1 Niektorí odborníci udávajú 5000 pred Chr. (Pozri BIČ, M.: Ze světa Starého zákona I. Praha 1986, s. 29). 
2 МЕНЬ, А.: Исагогика - Ветхий Завет. Москва 2000, s. 67. 
3 Pri písaní sa používalo rákosové písadlo s trojuholníkovým prierezom, ktoré sa ľahko odtlačovalo do mäkkej 

hliny. Čím vznikal charakteristický odtlačok klinovitého tvaru. Klin sa stal základným prvkom, z ktorého sa 

skladali všetky znaky. Klinové písmo sa stalo neodmysliteľným prvkom kultúry starovekej Mezopotámie.  
4 Epopeje a mýty. 
5 V Šuruppaku dnešného irackého mesta Fára bolo objavených asi 1000 tabuliek, z ktorých väčšia časť 

pochádzala z r. 2600 pred Chr. Väčšia časť prameňov z Šuruppaku sú administratívne záznamy hospodárskeho 

charakteru – poľnohospodárskej výrobe, pracovných silách, platby, zmluvy o predaji nehmotného majetku. 

Tabuľky boli nájdené aj v Abú Salábíchu, mestečka ležiaceho v blízkosti Nippuru. Tabuľky boli uložené vo 

veľkej budove s centrálnym nádvorím, ktorá pravdepodobne slúžila ako chrám bohyne Nisab – patrónky 

pisárskeho umenia. Archiv obsahoval okolo 500 tabuliek. (GOMBÁR, E.-PECHA, L.: cit. dielo, s. 31).  
6 Sväté Písmo Starého a Nového Zákona. Trnava 1996, s. 34. Archeologické nálezy sira Charlesa Leonarda 

Woolleyho objavili v meste Ur cintorín kráľovských hrobov s prekvapujúcim bohatstvom nádob, šperkov. Išlo 

o nález starý asi 2500 rokov pred Chr. S kráľom bol pochovaný aj celý jeho dvor - asi sedemdesiat ľudí. Medzi 

nimi boli dvorné dámy so vzácnymi šperkmi, hudobníci sa svojimi nástrojmi, vojaci v plnej zbroji. Smrť celej 

družiny nastala asi vypitím čaše s jedom. Išlo vlastne o mesto Ur chaldejský, z ktorého odišiel Terach 

a Abrahám do Cháranu (1Mjž, 11, 28-31). (Pozri Nový biblický slovník. Red. J. Douglas a kol. Praha 1996, s. 

1069). Toto mesto sa nachádza neďaleko Perzského zálivu. Vyššie spomenutý anglický archeológ v marci 1929 

našiel v tomto meste pod 240 cm vrstvou ílu a blata ďalšie stopy ľudského života a v telegrame zvestoval 

svetu: „Našli sme dôkazy celosvetovej potopy“. (Pozri ВАСИЛИАДИС, Н.: cit. dielo, s. 21). Zachovala sa 

stéla kráľa Ur-Nammy. Nápisy z panovania tohto kráľa (2112-2004 pred Chr.) podávajú veľmi skúpe 

informácie o vojnách, ale venujú sa veľmi stavebnej činnosti, ktorú panovník podporoval v rôznych mestách 
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Kiš a Šuruppak. Krajina sa rozprestierala v južnej časti Mezopotámie s rozlohou 15000 km 

štvorcových.  

Suméri boli remeselníci a najviac pracovali ako tesári, stolári, kožiari, sochári 

a šperkári. Pri stavbe používali tehly. Najviac rozšírené hudobné nástroje boli tympan, lýra 

a harfa. Každé mesto, štát v Sumérskej ríši malo svoj chrám, kde sa sústreďoval a organizoval 

náboženský, kultový, vedecký a politický život.  

Sumerský panteón zahŕňa veľký počet nebeských aj pozemských božstiev. Sú 

zobrazované ako ľudia a sumerská mytológia ich opisuje s ľudskými charakterovými 

vlastnosťami. Od ľudí sa odlišujú iba nesmrteľnosťou. Uctievanie jednotlivých bohov 

a bohýň sa viaže na mestský štát, v ktorom sa im stavia chrám. Niektoré božstvá presahujú 

svojou pôsobnosťou hranice mestských okrskov. K významným prvkom sumerského 

náboženstva patria božské moci a vlastníctvo tabuliek, na ktorých je zapísaný osud. Kňazi 

a kňažky sa tešili významnému postaveniu v spoločnosti. Ich povinnosti spočívali 

v každodenných a sviatočných bohoslužbách, vykladaním snov, zariekaní zlých démonov.  

                                                                                                                                                                                     

svojho štátu. Budoval a zrekonštruoval sieť zavlažovacích kanálov najmä v okolí hlavného mesta Uru. 

Z kráľovho rozkazu boli vysušené bažiny v okolí Uru a na ich mieste boli vysadené datľové háje. Z obdobia 

jeho panovania sa zachovali prvé pozostatky stupňovitých veží známych zikkuratov, ktoré sa stali 

charakteristickou črtou mezopotámskej sakrálnej architektúry až do samotného zániku mezopotámskej 

civilizácie. V najlepšom stave sa zachovala veža v Ure, ktorá bola súčasťou tamojšieho hlavného chrámu 

zasvätenému Nannovi. Podľa oveľa neskoršieho nápisu, ktorý bol zhotovený za čias panovania babylonského 

kráľa Nabonida (555-539 pred Chr.) dokončil stavbu urského zikkurratu až Ur-Nammov syn Šulgi. 

Jadro stavby bolo vybudované zo sušených tehál na rozdiel od schodišťa a plášťu stavby sa použili tehly pálené. 

Najnižší stupeň zikkurratu mal rozmery 62,5 x 43 metrov a jeho výška bola asi 15 metrov. Horné stupne sa 

veľmi nezachovali, ale predpokladá sa že boli celkovo tri. Na najvyššom stupni sa nachádzala svätyňa, z ktorej 

sa nič nezachovalo. Do urského chrámu dosadil Ur-Namma podľa starej tradície jednu zo svojich dcér, ktorá sa 

volala Ennirgalana ako veľkňažku mesačného boha. Ur – Nammovi nebolo dopriaté, aby svoje budovateľské 

úsilie dotiahol do konca. Zakladateľ urskej kráľovskej dynastie zahynul v bojoch proti Gutejcom. (GOMBÁR, 

E.-PECHA, L., cit. dielo, s. 70).  
1 V prvej polovici 3 tisícročia pred Chr. išlo o opevnené mesto s plochou okolo 400 ha, kde žilo pravdepodobne 

okolo 50 000 obyvateľov. Mestské hradby mali dĺžku asi 9, 5 km, ktoré vraj dal vybudovať Gilgameš.  
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Suméri ako pohania uctievali prírodu a jej živly a tiež nebeské telesá. Stretávame sa 

s ich pohanskými božstvami, ktoré nazývali An1 – nebo, Enlil – zem, Enki – voda, Šalaš – 

Slnko, Sin – Mesiac, Inana2 – Venuša a ďalšie ako Baba, Dumuzi, Enlil3, Ereškigal, Gatumdu, 

Nanna, Nergal, Ningrisu, Nisaba, Utu atď. Veľmi verili v osud, ktorý je nad ľuďmi aj nad 

božstvami a že ľudia sú závislí na božstvách. Zvlášť hádky božstiev prispeli k zániku zlatej 

éry keď na zemi už nebol „ani strach ani úžas“. V súlade so sumerskou kozmogóniou na 

počiatku bol svetový oceán, z neho vznikli bohovia, ktorí oddelili zem od vody a nebo od 

zeme. Ľudí stvorili preto, aby ich ľudia kŕmili – obeťami, ktoré im prinášali a to malo za cieľ 

nakloniť si ich na svoju stranu. Božstvám stávali príbytky, chrámy, posvätné stupňovité veže 

tzv. zikkuraty. O posmrtnom živote sa veľmi nezamýšľali. Mali vedomosť o takých pojmoch 

ako najtemnejšie miesto, kde tiene zomrelých existujú v akomsi polospánku a očakávajú tam 

všetkých dobrých i zlých. Je potrebné poukázať, že veľmi podobný názor mali dlhý čas na 

posmrtný život v šeole aj Izraeliti.  

Mýty, odrážajúce náboženský svet Sumerov, dosvedčujú dochované texty rozprávajúce 

o stvorení sveta a o božstvách a ich vzájomných vzťahoch. Opisuje stvorenie ľudstva, ktoré 

má od bohov prevziať tvrdú prácu. V eridskej tradícii boh Enki spolu s bohyňou Ninmach 

stvorili hlinené modely ľudí a určili im osud a miesto na zemi. V nippurskej tradícii boh Enlil 

zbrázdil motykou zem a ľudstvo vypučalo zo zeme ako stvoly obilia. Zachovali sa aj 

                                                           
1 Sumeri stvoriteľovi sveta Anu pripisovali pasivitu a neaktívnosť. Anu nie je skutočnou mýtickou osobou, ale 

iba symbolom najvyššej moci. Suméri sa nemodlili k Anu, ale k božstvám, ktoré mu boli blízke a to k Enlil, 

Enki a Ištar. Ištarina brána z chrámu sa nachádza v Pergamonskom múzeu v Berlíne.  
2 Od 3000 pred Chr. je známy chrám zasvätený bohyni Inane, ktorú neskôr sumeri nazývali Eana. 500 m západne 

od Uruku v mieste nazývanom Kulaba bol od 3000 rokov pred Chr. známy ako strediskom kultu nebeského 

boha Ana. (GOMBÁR, E.-PECHA, L., cit. dielo, s. 21).  
3 V nápise z Nippuru tvrdí Lugalzagesi, že mu najvyšší boh Enlil zveril kraľovanie nad celým Sumerom 

a položil mu k nohám cudzie zeme od východu na západ. Pri útoku na mesto Lagaš poškodil, vypálil a zničil 

desiatky svätýň nielen v menších v menších mestách, ale aj v otvorenej krajine a tiež priamo v Lagaši. 

Súčasťou koristi, ktorú si útočníci odniesli z vyrabovaných chrámov, boli cenné predmety z kovou a lapisu 

lazuli. Útočníci zničili sochy božstiev, ukoristili obilie s pozemkami, ktoré patrili Ningirsovej svätyni. 

Vyjadruje sa prianie, aby bohyňa Nisaba, ktorá bola uctievaná v Umme sama potrestala Lugalzagesiho za jeho 

hriech. (GOMBÁR, E.-PECHA, L., cit. dielo, s. 45).  
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rozprávania o pozemskom raji, ktoré poukazovali na Dilmun – dnešný ostrov Bahrajn, 

rozprávanie o potope o porušení a obnovení božského poriadku. Sumérske eposy opisujú 

hrdinské činy legendárnych kráľov (Enmerkar, Lugalbanda, Gilgameš), hľadanie večného 

života a zmyslu ľudskej existencie. Medzi sumerské eposy zaraďujeme najmä Enmerkar 

a Ensuchdešdana, Epos o Lugalbandovi, Enkidu a podsvetie a eposy o Gilgamešovi1.  

Udalosti posvätnej histórie obdobia biblických patriarchov sa začínajú v Mezopotámii. 

Tu sa najviac zachovala tradícia o minulých časoch. Svedectvá o kráľoch žijúcich okolo r. 

2170 pred Chr., ktoré sa našli v r. 1922 neďaleko mesta Larisa2, ktoré sa nachádzalo 

v blízkosti rodného Abrahámovho mesta Úr nielenže poukazovali na celosvetovú potopu, ale 

aj na desiatich predpotopných kráľov. Pre nás je dôležité to, že praotcovia vyrástli 

v kultúrnom prostredí založenom sumérmi. Veľa z toho čo je v Biblii povedané 

o Abrahámovi, Izákovi a Jákobovi nielenže lepšie pochopíme z pohľadu dejín, náboženstvá, 

kultúry a práva dávnych obyvateľov Mezopotámie, ale dôležité je najmä to, že potvrdzujú 

historickosť dejín patriarchov. 

Sumérsko-akkadské predstavy. Najstaršie dochované mýty hovoria o Enmedurankovi – 

kráľovi mesta Sippar, ktorý vedel rôznymi formami predpovedať budúcnosť. Bol vynesený 

bohmi do neba, kde ho posadili na zlatý trón, pričom ho bohovia Šamaš a Ada obdarovali 

symbolmi moci. V akkadskej mytológii sa stretávame s neúspešnými pokusmi o „obsadenie 

neba“, o ktorý sa pokúsil Adap syn boha Eja a jeho manželky Etany. Známe sú príbehy 

o letoch Etany, ktoré robila vo sne na orlovi. Odborníci považujú tieto príbehy za veľmi 

podobné s príbehmi šamanov, ktorí hľadali duchov ochrancov v podobe zvierat3. 

Jeden z najstarších historiografických prameňov, ktorého autori sú neznámi, je slávny 

„Sumérsky zoznam kráľov“ z počiatku druhého tisícročia pred Chr. Tento text obsahoval 

                                                           
1 Všeobecný encyklopedický slovník M-R. Bratislava 2005, s. 339-340. 
2 СНИГИРЕВ, Р.: Библейская археология. Москва 1956, s. 127-128. 
3 ТКАЧЕНКО, А.: Вознесение In: Православная энциклопедия IX. Москва 2005, s. 194. 
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prehľad kráľovských dynastií, ktoré vládli v južnej Mezopotámii od počiatku sveta až do 

doby isinských kráľov. Na samotnom počiatku zoznamu je zaznamenané, že „potom čo 

kráľovstvo zostúpilo z neba“, vládli postupne králi v piatich predpotopných mestách – Eridu, 

Bad-tibira, Larak, Sippar a Šuruppak. Vládlo tam osem kráľov, pričom celková dĺžka ich 

vládnutia trvala neuveriteľných 241 200 rokov. Následne prišla potopa, po ktorej kráľovstvo 

po sumérsky nam-lugal, zostúpilo najprv do Kišu potom sa presunulo do Uruku a ďalších 

miest Uru, Udabu, Akšaku, Isinu atď. Títo najstarší panovníci sa nenachádzajú v žiadnych 

iných literárnych prameňoch, preto ich poniektorí odborníci nepovažujú za historické postavy, 

ale skôr za výplod fantázie literárnych autorov tohto najstaršieho diela. Medzi panovníkmi, 

ktorí vládli po potope nachádzame aj známe mená, ktoré sa objavujú neskoršie v literárnych 

dielach. Najslávnejší zo všetkých je Gilgameš, ktorý podľa Sumerského zoznamu kráľov bol 

v poradí piatym vladárom I. dynastie z Uruku a vládol 126 rokov. Až neskorší vladári uvedení 

v zozname zvlášť III. fázy ranodynastického obdobia, sa nachádzajú aj v ďalších historických 

prameňoch a dokumentoch. Sumérsky zoznam kráľov čo sa týka dĺžky vládnutia niektorých 

kráľov, je pre historickú rekonštrukciu nepoužiteľný. Zvlášť predpotopní králi vládli priveľmi 

dlhé obdobia, čím tieto číselné údaje vyznievajú úplne nereálne. Nie je jasné či autori 

nepreháňali číselné údaje z dôvodu, aby tak vyjadrili nepredstaviteľnú dĺžku trvania 

mezopotámskej civilizácie. Alebo tieto informácie je potrebné dešifrovať podľa iného kľúča, 

ktorý zatiaľ nepoznáme.  

Treba si však uvedomiť, že podľa Svätého Písma sa ľudia pred potopou dožívali 

vysokého veku. Najstarší z nich Matuzalém1 sa dožil 969 rokov. Asyriológ Edmond 

Sollberger poukazuje na „Zoznam kráľov Lagašu“, ktoré však nepovažuje za seriózne 

historiografické dielo, ale skôr o akúsi paródiu na Sumerský zoznam kráľov2. 

 

                                                           
1 1Mjž 5, 27. 
2 GOMBÁR, E.-PECHA, L., cit. dielo, s. 34.  
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1.4 Akkadi 

 

Severnú Mezopotámiu obýval v tom období národ semitského pôvodu, Akkadi. Od 

Sumerov prebrali kultúru, náboženstvo a klinové písmo, hoci ich reč bola úplne odlišná.  

Jednotný sumerský štát netrval ani štvrť storočie. Medzitým vzrástla sila semitských 

kočovníkov, ktorí sa usídlili severne od Sumeru a okolo r. 23001, kde v Akkade založili za 

veľkého a starého kráľa Sargona I – Šarrukena – Šarrukina veľkú ríšu. Úspech tohto vodcu 

spočíval v tom, že vytvoril veľkú armádu zo Semitov žijúcich v Mezopotámii, ktorá sa 

postupne pretransformovala do profesionálnej armády, ktorá sa opierala o lukostrelcov. Kráľ 

sa opieral o byrokratov, chrámových žrecov, ktorí dostali materiálne výhody a privilégia. 

Najväčšia úcta sa vzdávala bohyni Ištar2.  

Podľa hlavného mesta Akkad sumersky Agad, tento národ dostal pomenovanie Akkadci 

– Akkaďania a ich reč bola akkadština. Akkadština bola využívaná ako oficiálny jazyk štátnej 

správy a slúžila tiež k účelom reprezentácie kráľovskej moci. Vývoj akkadského štátu 

môžeme rekonštruovať na základe veľkého množstva kráľovských nápisov nielen na 

stavbách, ale aj na rozsiahlych nápisoch historického obsahu, opisujúcich víťazné vojnové 

expedície. Nápisy akkadských kráľov boli pôvodne vytesané a vyryté predovšetkým do 

kamenných predmetov a to váz, podstavcov, sôch, stél a pečatných valcov.  

Akkadština je spoločný názov pre babylončinu a asýrčinu. Neskôr sa hlavným mestom 

stal Babylon a výraz „Akkad“ sa stal pomenovaním pre celú severnú časť Babylonie.3 

Akkadská ríša existovala takmer 200 rokov – 2334-2154 pred Chr. 

O Sargonovom nástupe na trón sa zmieňujú literárne skladby, ktoré sa zachovali. 

Sumerská legenda o Sargonovi známa pod názvom Sargon a Ur-Zababa sa nachádza v dvoch 

                                                           
1 Niektorí udávajú napr. prof. J. Heriban, že išlo o r. 2350-2150. (Pozri Sväté Písmo Starého a Nového Zákona. 

Trnava 1996; iní udávajú 2316-2261). 
2 НЕМИРОВСКИЙ А, Й.: Аккад In: Православная энциклопедия I. Москва 2000, s. 396-397.  
3 Nový biblický slovník. Red. J. Douglas a kol. Praha 1996, s. 18.  
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rukopisoch zo starobabylonského obdobia. Podľa nich Sargon vďaka priaznivým okolnostiam 

sa dostal do Kišu na dvor kráľa Ur-Zababu, kde si vyslúžil prestížnu funkciu kráľovského 

nalievača vína1. Najvyšší bohovia An a Enlil sa rozhodli, že Ur-Zababa má byť zosadený 

z trónu a jeho miesto má zaujať práve Sargon. Ur-Zababa sa dozvedel o božom zámere 

prostredníctvom sna, ktorý ho vydesil a naplnil hrôzou. Ďalší prorocký sen bol daný 

samotnému Sargonovi, ktorý vďaka nemu pochopil dôvody kráľových obáv, keď uvidel ako 

bohyňa Inana utopila Ur-Zababu v rieke krvi. Keď rozprával svoj sen Ur-Zababovi kráľ si 

uvedomil, že Inana drží nad Sargonom ochrannú ruku a že jeho čašník pre neho predstavuje 

smrteľné nebezpečenstvo. Ur-Zababa preto vydal príkaz vrchnému kováčovi, aby Sargona 

v jednom z chrámov uväznil do veľkej formy, ktorá sa používala na odlievanie kovových 

predmetov. Vďaka zásahu bohyne Inan však Sargon unikol nebezpečenstvu a nevstúpil do 

osudného chrámu, kde na neho číhala smrť.  

Veľmi známy je akkadský text z 1. tisícročia pred Chr., známy ako Sargonova fiktívna 

autobiografia, pretože je písaná v prvej osobe, hoci o autentickosti je treba veľmi pochybovať. 

Na rozdiel od predchádzajúcich prameňov sa zmieňuje o Sargonovej matke ako 

o vysokopostavenej chrámovej kňažke. Príslušníčka najvyššieho kňazstva bola zaviazaná 

bezdetnosťou, preto Sargonova matka tajne vložila novorodenca do košíka a pustila ho do 

vody v ústrety neznámemu osudu. Je to veľmi zaujímavá paralela k starozákonnému príbehu 

o Mojžišovi. Text veľmi stručne ďalej hovorí o tom, že Sargon vďaka priazni bohyne Ištar, 

ktorá bola semitským ekvivalentom sumerskej Inan, získal vládu nad „čiernohlavcami“ akými 

tradične boli nazývaní obyvatelia Mezopotámie a vládol nad nimi ako kráľ.2 

Sargon I. si podrobil nielen Sumér, ale aj Elám na východe, Asýriu na severe a jeho 

vnuk Narám-sin prenikol až do Malej Ázie.  

                                                           
1 Biblický príbeh Jozefa vo väzení hovorí o faraónových sluhoch - pohárnikovi a pekárovi, ktorým vyložil sny. 

Nalievač vína sa opätovne dostal k svojej práci na faraónovom dvore . 1Mjž 40, 1-23 
2 GOMBÁR, E.-PECHA, L., cit. dielo, s. 49-50.  
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Podľa Sumerského zoznamu kráľov nastúpil po Sargonovej smrti na trón jeho mladší 

syn Rímuš1, ktorý podľa rukopisov vládol 9 – 19 rokov. Podľa iného zoznamu kráľov, ktorý 

bol zrejmé starší ako Sumerský zoznam kráľov, sa uvádza, že Rímuš prevzal žezlo až po smrti 

svojho brata Maništušua2. V Narám-Sinovom období bol nájdený nápis „Sargon je môj boh“, 

ktorý dokazuje, že zakladateľ akkadskej dynastie3 bol po svojej smrti považovaný za boha.  

Existuje zmienka, že Rímuš podaroval vojnovú korisť 15 kg zlata, 1800 kg medi, 300 

otrokov a otrokýň Enlilovmu chrámu v Nippuru. Súčasťou koristi bolo tiež mnoho 

kamenných nádob, ktoré Rímuš zasvätil rôznym chrámom po celej Babylonii.  

Tak vznikla prvá semitská veľkoríša, ktorá však po dvoch storočiach podľahla 

nájazdom polodivokých gutejských kmeňov zo západného Iránu na konci 22. storočia. Podľa 

Sumerského zoznamu kráľov, ktorí zaradili gutejských kráľov do poradia mezopotámskych 

panovníkov, vládla gutejská dynastia na tomto území asi sto rokov.  

                                                           
1 2278-2270 pred Chr. 
2 GOMBÁR, E.- PECHA, L., cit. dielo, s. 53. 
3 Klasickou ukážkou nevraživosti literárnych tvorcov k Narám – Sínovi je sumerská skladba označovaná ako 

Prekliatie Akkadu. V nej sa píše: Najvyšší boh Enlil sa však rozhodol odobrať Akkadu kráľovský úrad. Dôvody 

nie sú jasné, pravdepodobne však súviseli s Naram Sínovím zámerom postaviť v Akkade chrám zasvätený 

bohyni Ištar s čím Enlil nesúhlasil. Blížiaci sa koniec štátu prezradil Narám-Sínovi veštecký sen. Kráľ začal 

nariekať, zhodil zo seba vladárske insígnie a sedem rokov sa oddal najväčšiemu zúfalstvu. Potom sa dvakrát 

pomocou veštby pýtal, či smie chrám vybudovať. Od Enlila dostal vždy zápornú odpoveď. Narám-Sín sa však 

vo svojej prchkosti rozhodol zmeniť Elnilovu vôľu silou. Zhromaždil vojsko, s ktorým dobyl a vyraboval 

Enlilov chrám v Nippuru. Jeho neslýchaná svätokrádež nemohla zostať nepotrestaná. Enlil povolal za trest do 

zeme horský kmeň Gutejcov, ktorí zničili hlavné mesto Akkad a spustošili celú zem. Rozhnevaný boh zoslal na 

obyvateľov akkadského štátu ďalšie pohromy. Hladina Eufratu klesla, čo spôsobilo sucho, neúrodu a hladomor. 

Ťažko skúšaní poddaní, ktorí prežili všetky pohromy, sa zhromaždili na ceremónii, aby utíšili hnev zúriaceho 

boha. Veľkí bohovia nakoniec rozhodli, že bude prekliate mesto Akkad, aby za Narám-Sínove hriechy netrpela 

celá zem, ale iba jeho sídlo. Príčinou prekliatia Akkadu bola neslýchaná bezbožnosť kráľa. Je možné, že toto 

literárne dielo vzniklo v kruhoch sumerského kňazstva. Je možné, že dielo napísané pre didaktické účely pre 

neskorších vládcov, aby pochopili aké ničivé dôsledky môže mať ich správanie, ak nerešpektuje vôľu bohov 

a ich kňazov. Všetky historické udalosti pozitívne či negatívne, vznik mocných štátov, ich politický a vojenský 

rast, vpády nepriateľov, porážky v bojoch, prírodné katastrofy, či hospodársky úpadok boli považované za 

priamy dôsledok božieho rozhodnutia. Zdá sa, že tento prístup nepočíta s ľudskou iniciatívou a považuje 

človeka za bezmocnú bytosť, ktorá musí pasívne prijímať božiu vôľu. Z úlohy, ktorú v tejto dráme zohral 

Narám – Sín jasne vyplýva, že človek teda samozrejme predovšetkým kráľ, nielen obyčajný smrteľník, mohol 

svojim správaním veľmi výrazne ovplyvniť rozhodovanie bohov buď v prospech alebo v neprospech celej ríše.  
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Sumerský juh ostal pred nájazdmi cudzincov ochránený. Tu dochádza zvlášť za tzv. 

tretej urskej dynastie v r. 2050-1955 pred Chr. k obnoveniu politickej moci Suméru. Sumeri 

zosilneli a podmanili si Akkadcov a Elamčanov. Zakladateľ dynastie Ur-nammu je najstarší 

známy zákonodarca. Vznikla obrovská ríša od Perzského zálivu až po arménske hory. 

Rozvíjali sa vedy a písomníctvo. Vláda Sumérov zanikla po sto rokoch pod náporom 

západosemitských Amorejcov. Avšak podmanitelia boli sami podmanení sumerskou kultúrou 

a sumerčina zostala liturgickým jazykom a dokonca literárnym jazykom ešte ďalších 2000 

rokov pokiaľ Suméri úplne zanikli. O ich existencii nevedeli ani starovekí grécki historici.1 

V súlade s knihou Genezis2 je Akkad prvým centrom moci Nimroda, t.j. jedno 

z centrálnych miest mezopotámskej štátnosti. 

 

 

1.5 Amorejčania 

 

Amorejčania sa považujú za jeden z národov, ktorý ešte pred príchodom Izraelitov sa 

usídlili na tomto území a považujeme ich za pôvodných obyvateľov Kanaánskej zeme. 

Usídlili sa tu okolo r. 2500 pred Chr. pod tlakom indoeurópskych kmeňov, keď na západe 

obsadili územie Amuru – oblasť sýrskej Palestíny a na východe Akkad – oblasť Babylónie3. 

Počiatkom 19. storočia pred Chr. sa stáva Babylon4 významným amorejským strediskom5. 

Hoci sú zväčša Amorejci v kráľovských nápisoch a v korešpondencii opisovaní ako 

nepriatelia, v mnohých ďalších zachovaných administratívnych dokumentoch sa o nich hovorí 

ako o ľuďoch, ktorí sa kontaktovali s miestnym obyvateľstvom a nepoznali ich iba ako 

                                                           
1 BIČ, M.: Ze světa Starého zákona I. Praha 1986, s. 31. 
2 1Mjž 10, 10. „Jeho prvou ríšou bol: Bábel, Erech, Akkad, všetko to v krajine Šinear“. V Septuaginte sa Akkad 

prekladá ako Αρχαδ a niektorí autori ako J. Heriban ho prekladajú ako Achad. 
3 Biblický slovník. A. Novotný. Praha 1956, s. 23-24. 
4 Akkadsky – Bab-ilu - Brána Božia 
5 BIČ, M.: Cit. dielo, s. 31 
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bojovníkov. Amorejčania často spolupracovali s obyvateľmi, ktorí neviedli kočovný život. 

Postupne sa usadzovali v Mezopotámii, zanechávali kočovný spôsob života a mnohí z nich sa 

veľmi dobre integrovali do politických a spoločenských štruktúr. Do služieb usadlíkov 

vstupovali ako pomocníci pri zbere úrody – žnivá, alebo ako pastieri. Zvlášť sa dávali najímať 

do služieb mezopotámskych kráľov ako žoldnieri.  

Medzitým sa z Arabskej púšte do krajiny Sumerov nasťahovali početní Amorejčania, 

„západní Semiti“, ktorým sa podarilo založiť v akkadskom meste Babylone silnú amorejsko.-

babylonskú dynastiu 1836-1530, tzv. Starobabylonskú ríšu, ku ktorej patrila celá dolná 

Mezopotámia. Hebrejci ich nazývali „emori“- západní, čo bolo odvodené z akkadčiny amurru 

– západ. Išlo o stepný západosemitský národ Prednej Ázie, ktorý sa sformoval začiatkom 3. 

tisícročia pred Chr. Od 22. storočia pred Chr. obsadili sýrsku step a na nich prešlo 

mezopotámske pomenovanie Amorejci. 

V tom čase sa vytvorili tri amorejské rodové spojenia – zväzky kmeňov. Na západe to 

boli Sutovia, alebo presnejšie Sutovia a Didanci, ktorí sa považovali za potomkov 

legendárneho prapredka Sutu t.j. biblického Séta1, tretieho syna Adama a Evy. V centrálnej 

časti to boli chaniti a na juhu – juhovýchode boli bini-jamina. V 21.-20 stor. pred Chr. 

dochádza k presídleniu Amorejčanov, ktorí obsadili celú Mezopotámiu. Obsadili sumersko-

akkadskú ríšu III. dynastie Uru, Síriu, Zajordansko, vtrhli do Fenicie a Palestíny2. Šiestym 

kráľom tejto dynastie bol Chammurabi 31728-1686, ktorý sa preslávil ako vojenský 

                                                           
1 1Mjž 4, 25-26. 
2 Pozri НЕМИРОВСКИЙ, А.: Аморреи In: Православная энциклопедия II. Москва 2001, s. 181. 
3 Niektorí udávajú, že Chammurapi panoval v r. 1792-1750. Jeho meno označovalo z amorejčiny Ammu-rapi 

doslovne označovalo Boh – predok – liečiteľ. Bol nielen úspešný dobyvateľ, ale aj tvorca jednotnej ríše, 

vynikajúci administrátor, reformátor a zákonodarca. V zákonodarnom kódexe, ktorý sa zachoval pod názvom 

Chammurabiho zákony zjednotil miestne mezopotámske tradície s istými inováciami. Keď v základe systému 

trestného tradičného mezopotámskeho zákonodarstva stálo na materiálnej náhrade škody dokonca aj v prípade 

fyzickej ujmy to v Chammurapiho zákonoch sa veľmi často takéto priestupky trestajú smrťou, alebo sú 

predpísané tresty odplaty, ktoré fungovali na princípe rovnako za rovnaké. Tento princíp sa spomína v knihách 

Mojžišových. (Pozri nižšie 2Mjž 21, 22-25 a 3Mjž 24, 20). Sociálna a hospodárska politika Babylonu, ktorá sa 

zaviedla za panovania Chammurapiho zostala v platnosti aj po jeho nasledovníkoch. Po smrti Chammurapiho 
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vojvodca a politik. Zaistil pokoj a jednotu kráľovstva a zaslúžil sa o blahobyt svojich 

poddaných, ako aj o pokrok v oblasti umenia, vedy a náboženstva. O tomto babylonskom 

vládcovi sa tvrdilo, že mal pri sebe 10 – 15 kráľov, ktorí „chodili s ním“. Podobným počtom 

sa mohol chváliť jeho súčasník Rímsín z Larsy pričom Ibál-piel z Ešnuny ich mal dokonca 

dvadsať. Istý dokument z Mari poukazuje, že žiadny z nich nebol tak mocný ako panovník 

jamchadský.1  

Známy je Chammurabiho zákonník2, ktorý sa stal klasickým textom babylonského 

a asýrskeho zákonodarstva. V Pentateuchu3 sú viaceré, ktoré sa veľmi podobajú nariadeniam 

Chammurabiho. Nie je však dokázané, že by izraelské zákonodarstvo záviselo od 

Chammurabiho zákonníka. Ich podobnosť poukazuje skôr na spoločnú semitskú tradíciu, 

ktorá bola v staroveku známa na celom Blízkom východe. Politickým strediskom sa stal 

Babylon a v čase Chammurabiho sa posilnil vplyv lokálneho boha Marduka.4 

                                                                                                                                                                                     

zasadol na trón jeho syn Samsuilun v r. 1749-1712 pred Chr., ktorý ako hlavnú úlohu dal, že chcel zachovať 

všetko, čo jeho otec zanechal. To sa mu však kvôli nepokojnej politickej situácii napokon nepodarilo. (Pozri 

КОЗЫРЕВА, Н.:Вавилония,In: Православная энциклопедия VI. Москва 2003, s. 471). „Zlomeninu za 

zlomeninu, oko za oko zub za zub. Aký úraz spôsobil, taký nech sa mu odplatí!“ (3Mjž 24, 20). Nie je však 

dokázané, že by izraelské zákonodarstvo záviselo od Chammurabiho zákonníka. Ich podobnosť poukazuje skôr 

na spoločnú semitskú tradíciu, ktorá bola v staroveku známa na celom Blízkom východe. (Pozri Sväté Písmo 

Starého a Nového Zákona. Trnava 1996, s. 34). V porovnaní s trestami v Izraeli sa zdá, že židovské zákony 

trestali človeka o čosi humánnejšie. (Pozri Nový biblický slovník. Red. J. Douglas a kol. Praha 1996, s. 312). 
1 Nový biblický slovník, s. 312. 
2 Išlo vlastne o tri veľké zbierky zákonov a to Chammurabiho zákonník, zákony Lipit-Ištara z Isinu a zbierka 

zákonov pochádzajúca z Ešnunny. Z neskorších prameňov historiografického charakteru, ktoré sa viažu na 

starobabylonské obdobie 2003-1595 pred Chr. treba si všimnúť predovšetkým Kroniku dávnych kráľov. 

Doplnkový zdroj informácii o politických udalostiach predstavujú neskoršie zoznamy panovníkov 

predovšetkým už známy Sumerský zoznam kráľov, prípadne ďalšie obdobné zoznamy, ktoré obsahujú mená 

roky panovania starobabylonských panovníkov. To tejto skupiny textov patrí aj tzv. Genealógia Chammurabiho 

dynastie zapísané za panovania babylonského kráľa Ammi-saduqy (1646-1626 pred Chr.), ktoré obsahujú 

zoznam členov I. dynastie z Babylonu vrátane amorejských náčelníkov ku ktorým sa hlásili babylonskí 

panovníci ako svojim predkom (GOMBÁR, E.-PECHA, L.: cit. dielo, s. 83 – 84). 
3 „Ak sa mužovia medzi sebou bijú a pritom udrú tehotnú ženu tak, že jej odíde plod, ale nenastane nešťastie, tak 

ten zaplatí toľko, koľko od neho bude žiadať manžel ženy – a dá to podľa rozhodnutia sudcov. Ale ak nastane 

nešťastie, tak dáš život za život, oko za oko, zub za zub, ruku za ruku, nohu za nohu, popáleninu za popáleninu, 

ranu za ranu, hrču za hrču“  (2Mjž 21, 22-25). 
4 GOMBÁR, E.-PECHA, L., cit. dielo, s. 5.  
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Chammurabi sa zapísal do dejín nielen ako dobyvateľ, ale predovšetkým svojím 

zákonníkom, ktorý je najlepšie duchovné právne dielo zo starovekej Mezopotámie. Je 

vytesaný na kamennej stele, ktorú objavili na začiatku 20. storočia francúzski archeológovia 

v iránskych Súsách, kam sa dostala v polovici 12. storočia pred Chr. ako vojnová korisť 

elamského kráľa Šutruk – Nahhunteho. V akkadštine písaný zákonník sa skladá z prológu, 

v ktorom panovník vypočítava svoje zásluhy o blaho poddaných z vlastných zákonných 

predpisov. Z epilogu, ktorý obsahuje stručné požehnanie pre každého kto si bude patrične 

vážiť Chammurabiho dielo. Obsahuje obsiahlejší výpočet trestov, ktorými bude potrestaný 

každý kto sa neúctivo bude správať voči zákonom. Zákony v odbornej literatúre sa konvenčne 

rozdeľujú do 282 paragrafov. Obsahujúce ustanovenia pokrývajú široký rozsah otázok, ktoré 

zasahujú do trestného práva, majetkových záležitosti a upravujúce vzťahy medzi rodinnými 

príslušníkmi a osobami, ktoré patria do rôznych spoločenských vrstiev1.  

Po smrti Chammurabiho pravdepodobne bez vážnejších problémov, obsadil kráľovský 

trón jeho syn Samsu-iluna, ktorý panoval v r. 1749-1712 pred Chr.  

Vo Svätom Písme sa amorejčania nazývajú kanaánskym národom, pokolením Cháma. 

Pomenovávali ich tiež Chetitmi, Gabaončanami, Jeruzalemcami či Amalekitmi.2 

 

 

1.6 Archeologické nálezy o spôsobe pochovávania mŕtvych v Kanaáne 

 

Historici hovoria, že bez poznania minulosti nemôžeme spoznať ani prítomnosť, ani 

budúcnosť. Pred príchodom Izraelského národa3 do zasľúbenej zeme, ktorý nastal 

                                                           
1 GOMBÁR, E.-PECHA, L., cit. dielo, s. 96.  
2 Полный православный энциклопедический словарь Т. 1. Москва 1992, s. 146. 
3 Každý kočovný kmeň mal svojho boha, ktorý s ním putoval po púšti vo zvláštnom stane. Na otázku, či mali 

kočovníci poznanie o najvyššom bohu, treba odpovedať kladne a zdá sa že to bol Boh – El t.j. Najvyšší. 
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pravdepodobne okolo r. 1200 pred Chr., jej pôvodní obyvatelia vyznávali pohanstvo. 

Polyteizmus sa prejavoval v zbožšťovaní človeka, zvierat, prírody a všetkého stvoreného. 

V tomto príspevku sa však pokúsime zvlášť poukázať na vieru v posmrtný život, 

pochovávanie človeka a úctu k telesným pozostatkom svojich predkov.  

Charakteristickou náboženskou črtou Semitov bol polydemonizmus, viera v démonov, 

ktorí oživujú pramene, stromy a kamene. Ide skôr o pohanských bôžikov než o pravé božstvo. 

Najstaršie známe ľudské sídliska trvalejšieho charakteru vznikli až koncom staršej doby 

kamennej – paleolit t.j. v 7. Tisícročí pred Chr. Predtým ľudia žili v jaskyniach. Tak žili aj 

ľudia pradejinnej doby Palestíny. Nemuseli si ich umele zhotovovať, pretože im ich 

poskytoval vápencový kraj. Najstaršie ľudské kosti pochádzajúce z I. paleolitu nie sú 

rovnakého typu. Niektoré vykazujú negroidné typy, ale väčšinou je to typ neandertálca, ktorý 

obýval jaskyne Palestíny v I. paleolite. Ľudia II. paleolitu sa líšili od neandertálskeho typu I. 

paleolitu a živili sa lovom1. 

Známy súčasný evanjelický starozákonník prof. Juraj Bandy2, ho nazýva typom 

pračloveka, ktorý dostal pomenovanie Homo Gelilensis alebo Palaeanthropus Palestinus. Išlo 

o negroidného lovca a zberateľa plodov, ktorý býval v jaskyniach. Svojich mŕtvych 

pochovával v skrčenej polohe. 

Na prednom východe na biblickej hore Karmel boli objavené hroby neandertálcov, 

v tzv. embryonálnej polohe, kde sa kolená dotýkali brady. Hrob mal oválnu formu, ktorý 

                                                                                                                                                                                     

Náboženské obrady sa konali v podmienkach kočovného života, preto nemali a nestavali klasické chrámy. Vo 

Svätom Písme máme zmienku, ako Ráchel ukradla svojmu otcovi domácich bôžikov – 1Mjž 31, 19. 

Izraeliti po odchode z egyptského otroctva počas 40 ročného putovania po púšti vykonávali bohoslužby 

v prenosnom svätostánku (2Mjž kapitoly 26 - 27). Tento svätostánok bol uprostred tábora a v ostatných stanoch 

prebývali ľudia.  
1 NANDRÁSKY, K.: Dejiny biblického Izraela, Bratislava 1994, s. 15. 
2 Pozri: BANDY, J.: Dejiny Izraela, Bratislava 2006, s. 13-14. 
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pripomínal maternicu. Táto poloha je úplne pochopiteľná – smrť ako nové narodenie. Zomrel 

si – vošiel si do útrob zeme, aby si sa opäť narodil, tak ako sa rodí dieťa v útrobách matky1.  

Homo sapiens sa objavuje v Kanaáne na konci staršej doby kamennej. Iní odborníci2 

hovoria o „Galilejskom pračloveku“, ktorý dostal pomenovanie podľa miesta nálezu – ľudskej 

lebky v jaskyni Mugharet ez zuittije, ktorá má charakteristické črty neandertálskej rasy. 

Ruský odborník z archeológie D. Deopik3 v jednej z kapitol s názvom „Kamenný vek4 – 

Paleolit na teritórii Svätej Zeme“, ktorú napísal ako spoluautor s kandidátom historických 

vied J. Smirnovom poukazuje na to, že čas objavenia sa ľudí, potomkov Adama z nášho 

pohľadu je veľmi vzdialený a nejasný... Vedecké názory o prvotnom človeku sa v poslednom 

období veľmi zmenili. Ľudia v dobe kamennej vyrábali prekrásne výrobky z kameňa, kosti či 

dreva a vôbec to nebolo akési bečiace stádo t.j. „nežili ako zvieratá“ a neskákali po stromoch 

z konára na konár, ale dokázali si zhotoviť neveľké príbytky, kde sa v plnosti so svojim 

hospodárstvom mohla spokojne nachádzať aj jeho monogamná5 rodina: matka, otec a ich deti. 

V poslednom období aj genetici hovoria o tom, že my všetci „máme rovnakú krv“ inými 

slovami, že celé súčasné ľudské pokolenie má svoj počiatok od jednej ženy, alebo od rodných 

sestier. Empirická veda vie, že duchovná kultúra od samotného počiatku ľudstva bola veľmi 

zložitá. Prvé nárysy znakov, symbolov6 sú v strednom paleolite veľmi podrobne preskúmané. 

Vedcom je známy kult uctievania ľudských lebiek7 zvlášť pochovaných lebiek8 spôsob 

                                                           
1 Pozri ЗУБОВ, А.: Лекции по истории религий. Москва 2009, s. 29. 
2 Pozri: BIČ, M.: Ze světa Starého zákona I. Praha 1986, s. 102-103. 
3 Pozri: ДЕОПИК, Д.: Библейская археология и древнейшая история Святой Земли. Москва 2009, s. 25-27; 

СНИГИРЕВ, Р.: Библейская археология. Москва 2009, s. 149; ЗУБОВ, А., cit. dielo, s. 40. 
4 FINKELSTEIN, I.-SILBERMAN, N.: Objevování Bible. Svatá Písma Izraele ve světle moderní archeológie. 

Vyšehrad 2007, s. 30. 
5 Podľa nájdených figúriek pestovali kult plodnosti a našli sa aj sošky zo sušenej hliny s trojčlenným 

zoskúpením: otec, matka a syn. NANDRÁSKY, K.: Cit. dielo, s. 15. 
6 Sošky – postavičky božstiev, náboženské nádoby, diery - bodky, kríže... 
7 Pred 300 000 rokmi sa našli lebky pochované v príbytkoch . Na sv. hore Athos nachádzame v jednom kláštore 

miestnosť, v ktorej sa uchovávajú lebky zomrelých askétov. Podľa sfarbenia lebky následne vedia duchovní 

odborníci zistiť či dotyčný mních má príznaky svätosti. Pozn. a.  
8 Nájdených v Kafzech – Džebel Kafzé, karmelská jaskyňa v blízkosti Nazaretu. 
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pochovávania ľudí1 – telo, bez hlavy2, či pochovanie kompletného nebožtíka z inventárom 

ako zbraň, pozostatky zvierat, jedlo, talizmany3... Ľudia v tom čase veľmi dobre vedeli, že 

mŕtvi nejedia, nepijú, nepracujú, nebojujú. Do hrobu to dávali preto, že symbolicky chceli 

poukázať na to, že nebožtík je živý, pretože jedlo a práca sú symbolom života4.  

Vyššie spomenutý zvyk – úcta k lebke poukazuje na neobyčajne silný pocit vzájomného 

prepojenia pokolenia ľudského rodu. Veď sme sa narodili vďaka našim otcom, dedom 

a máme v sebe ich krv, pomáhajú nám, pretože sa nachádzajú pri nás. Máme sa o nich starať, 

prinášať im obete a oni nás budú ochraňovať, usmerňovať, pretože sú prítomní pri našej 

domácej porade, pretože ich lebky chránime v našom príbytku5. Vedcom je známe tiež 

uctievanie zvierat – zoolatria6 .  

Hlavné náleziská: 45 kostier z Šukby vo Váden – natúf v strednej Palestíne. 87 kostier 

z Mughared el-vád v karmelskej oblasti. 50 kostier z Vádi fallach na západnom svahu 

Karmelu. 62 kostier z Ajn mallacha (Enán) na hornom toku Jordánu pri jazere Chúlé. 

Hromadné hroby sú vlastne už cintoríny, ktoré poukazujú na prechod k usadlému – nie 

kočovému spôsobu života.  

Našli sa aj ľudské kosti, ktoré boli rozlámané za čerstva. Čo svedčí o kanibalizme 

natúfských ľudí. Mohlo to byť dôsledkom nejakých náboženských predstáv7. Našli sa tiež 

umelé diery, vyhĺbené v skalách, do ktorých sa pravdepodobne platilo podzemným božstvám, 

alebo duchom zomrelých.  

Jericho objavil r. 1868 Ch. Woren, kde v hĺbke 40 m pod rozvalinami chrámu našiel 

ruiny zo siedmeho tisícročia pred Chr. Hrúbka stien obklopujúcich mesto bola 3 m. Veže mali 

                                                           
1 Pred 100 000 rokmi. 
2 Našli sa v Kebare a tiež v zajordanskej dedinke Béjda neďaleko skalného mesta Sely – Petry, na juh od 

Mŕtveho mora. 
3 Našli v Schul – Suchul. 
4 ЗУБОВ, А., cit. dielo, s. 31. 
5 ЗУБОВ, А., cit. dielo, s. 40. 
6 Pred 200 000 rokmi. 
7 BIČ, M., cit. dielo, s. 105. 
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výšku okolo 10 m a priekopa okolo mesta vyhĺbená v skale mala šírku 8 m a hĺbka 2 m. 

Stavebným materiálom boli ťažké niekoľkotonové kamenné kvádre o veľkosti 2x3m. Na 

vtedajšiu dobu išlo o obrovskú nedobytnú pevnosť, akési politické, strategické, ekonomické 

i sociálne centrum v plnosti sebestačné, kde na námestí o rozlohe 2,5 ha tesne pri sebe stáli 

okrúhle domčeky, v ktorých žilo okolo 3000 ľudí. Najväčší počet obyvateľov v najväčších 

mestách v tom čase v Európe či Strednom Východe dosahoval okolo 100, 200 maximálne 500 

ľudí. Aj v Jerichu sa stretávame s posvätným kultom uchovávania lebiek, ktoré boli skrášlené 

sadrou, hlinou, prírodnými farbami, vymodelovaním líca, pier, oči1 a imitáciou vlasov. 

Kultový charakter týchto nálezov podľa odborníkov poukazuje na vieru a tom, že život 

pokračuje aj po smrti a svedčí o kulte predkov a o viere, že sa duša po smrti uchováva 

v lebke. Iba deťom sa hlava neoddeľovala od tela2.  

Sídlisko ghasulmanov3 nemalo hradby. Domčeky mali štvorhranný pôdorys a boli 

postavené z vysušených tehál. Neskôr pod domčekmi nachádzame kamenné základy, kde sa 

zachovali steny, nachádzajú sa na nich podivuhodné nástenné maľby. Zatiaľ sa nenašli 

ucelené scény. V jednom prípade sa zachovala maľba, ktorou pravdepodobne kniežacia 

rodina vzdávala úctu Slnku. Ohľadne pohrebnej praxe deti pochovávali vo veľkých hlinených 

                                                           
1 Oči nahradzovali mušľami.  
2 СНИГИРЕВ, Р., cit. dielo, s. 152-154; porovnaj BIČ, M., cit. dielo, s. 107. 
3 Pre poznanie Palestíny 4. tisícročia pred Chr. nadobudli veľký význam vykopávky, ktoré uskutočnil Pápežský 

inštitút Biblie v Telleilát Gassúl, kde sa objavilo sídlisko s niekoľkými stovkami „izieb“ – mnohé 

s maľovanými stenami ako aj cintorín zo zvláštnym spôsobom pochovávania mŕtvych. Pochovávali ich do 

kamenných debien tak, že najprv vykopali jamu a potom jej steny vyložili kameňom. Do takto zhotovenej 

„truhly“ pochovanú mŕtvolu opäť zakryli plochými kameňmi. Na mnohých miestach veľa takýchto hrobov sa 

našli zvyšky popola a množstvo rozbitej keramiky, čo pravdepodobne súviselo s kultom mŕtvych. Do doby II. 

chalkolitu spadá aj kultúra megalitu, ktorej stopy možno aj v našej dobe vidieť v Palestíne. Ide o celý rad 

z kameňov postavených pamiatok. Niekde majú podobu kruhu, ktorý pravdepodobne mal sakrálny charakter, 

inokedy ide o kamenný stĺp – niekde s podobou ľudskej hlavy...Najpozoruhodnejším prejavom umeleckej 

tvorby v Palestíne medenej doby boli v Telleilát Gassúl nájdené nájdené maľby na stenách domov. Zobrazujú 

skupinu osôb, ľudské hlavy, osemramennú hviezdu, čierne maľovaného vtáka atď. Mŕtvych pochovávali 

v skrčenej podobe ale aj vystretej polohe (v Byblose vo veľkých džbánoch, v Telleilát Gassúl do kamenných 

debien). Z malieb nájdených v Telleilát Gassúl možno usudzovať, že v onej dobe existoval nielen kult mŕtvych, 

ale aj božstiev (hviezda symbolom astrálneho božstva?). Rôzne znaky na nájdených amultetoch sotva 

predstavujú znaky písma a majú asi iba magicko-náboženský význam. NANDRÁSKY, K.: Cit. dielo, s. 16-17.. 
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džbánoch pod podlahou, niekedy pod základmi domov. Pravdepodobne malo mŕtve dieťa 

privolať za seba náhradu. Niekoľko kilometrov od Ghasulu bol objavený cintorín. Kosti boli 

zbavené mäsa po rozklade na slnku, alebo za pomoci zvierat. Ukladali sa do zvláštnych 

schránok, ktoré nazývali ossuária. Niektorí archeológovia ich nazývajú nekropolami 

„dedinkami mŕtvych“. V Šaronskej nížine našli kosti dvoch nebožtíkov, uložených do 

hlinených ossuárií, ktoré mali podobu hlinených domčekov s oknami a strechou. Rozmery 

boli 50x30x45 cm. Na fasáde týchto domčekov nachádzame zobrazenia ľudských očí, nosa, 

zobrazenie zvierat a vtákov a tiež pracovné nástroje, čo potvrdzuje vieru v záhrobný život1.  

Podobné hromadné cintoríny poznáme aj z iných miest Palestíny. Napr. v okolí Beer-

šeby neboli nájdené takéto cintoríny, ale podľa všetkého negebskí kočovníci2 pri svojom 

stálom putovaní nosili kosti nebožtíkov stále so sebou. Následne ich ukladali do jaskýň medzi 

mestami Chedérov a Jafou. Jakubove kosti vyniesli jeho potomkovia do zeme jeho otcov až 

z Egypta.3 O to isté požiadal Jozef svojich bratov4.  

V paleolite sa zobrazenie zeme prirovnávalo k tehotnej žene s dôrazom na jej materstvo, 

ako symbol večne rodiacej matky zeme5. Bola zobrazovaná v ľudskej podobe ako matka rodí 

to, čo sa podobá na ňu. Tu sa prvýkrát stretávame s obrazom muža – semeno života sa dáva 

nebeským Bohom. Boh je zobrazovaný v podobe muža s bradou, ktorý má čapicu s rohami. 

V Biblii nachádzame príkaz, aby Mojžiš vyrobil oltár so štyrmi rohami na všetkých stranách. 

                                                           
1 СНИГИРЕВ, Р., cit. dielo, s. 158-159. 
2 BIČ, M., cit. dielo, s. 109-110. 
3 1Mjž 50, 1-14. 
4 2Mjž 13, 19. 
5 V náboženstve Kanaánu nachádza centrálne miesto problematika úrodnosti a plodnosti. Bohatá úroda na 

poliach, veľké stádo zvierat, množstvo potomkov – tomuto všetkému boli prispôsobené náboženské obrady. Na 

náboženské sviatky mali vplyv hry z mytológie. Zvláštny význam mali jarné sviatky, kde podľa povier sa 

uskutočňoval sexuálny kontakt boha dažďu a rastu – Baala s bohyňou plodnosti – Aštartou. Preto sa pestovala 

posvätná prostitúcia, ako ženská, taktiež aj mužská. V Egypte sa zobrazovala nahá žena, ktorá stojí na levovej 

hlave s ľaliou – symbolom príťažlivosti a v druhej ruke s dvoma hadmi – symbolom plodnosti. V dávnych 

mestách kanaáncov sa našlo obrovské množstvo takýchto zobrazení na hlinených nádobách či doskách. Je 

možné že kanaánčania dotknutie sa takéhoto magického predmetu považovali za požehnanie, ktoré im pomôže 

byť bohatším alebo plodnejším. (Pozri РАЙТ, Д.: Библейская археология. Санкт Петербург 2003, s. 32-33). 
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Išlo o veľmi starý mezopotámsky obraz, známy dávno pred Mojžišom, žijúcim v Egypte 

a spomienka na doby, keď zvieratá s rohami boli symbolmi Boha. V Izraeli sa ako celopaly 

prinášali býky a barani, t.j. veľké kopytníky. Boha často zobrazovali v čapici s rohami, alebo 

jazdiacom na býkovi na svojom zvierati, ktoré mu bolo obetované.“1 Istý súvis môžeme 

vidieť pri uctievaní zlatého teľaťa – býka, ktoré vyrobil Aron tesne pred tým než Mojžiš 

priniesol z hory Sinaj Dekalóg2. Zaujímavé je, že v Indii je dodnes krava uctievaná ako 

posvätné zviera.  

 

 

1.7 Zoolatria býkov a kráv u pohanský národov a ich vplyv na religiozitu  

      Izraelského národa (rohy – symbol božstva) 

 

Posvätný býk bol oddávna v pohanstve považovaný za symbol plodnosti a to v Egypte, 

Mezopotámii3, Sýrii a Grécku. Charakteristickou črtou egyptského náboženstva, ale aj 

ostatných pohanských národov, ktoré obklopovali Izraelský národ v zasľúbenej zemi okrem 

iného bola aj zoolatria. V tomto príspevku sa skúsime zaoberať iba posvätnými býkmi 

a posvätnými kravami a následne upriamime svoju pozornosť na rohy ako symbolom božstva. 

Zároveň si všimneme pohanský vplyv týchto božstiev ako aj ich symbolov na Izraelský národ. 

Nie div, že tento egyptský náboženský vplyv na Izraelský národ bol taký veľký, pretože asi tri 

generácie Izraelitov (asi 400 rokov) žili v egyptskom otroctve. Preto niektoré náboženské 

symboly prevzal aj Izraelský národ avšak Mojžiš a jeho nasledovníci stali pred úlohou naučiť 

národ, aby verili v jediného Boha. 

                                                           
1 ЗУБОВ, А., cit. dielo, s. 42. 
2 2Mjž 32, 1-35. 
3 Rohy na hlave – dôstojnosť, najmä v prípade kňaza“ revokuje mezopotámsky odznak náboženstva. Pozri: 

KLÍMA, J.: Ľudia Mezopotámie, Bratislava 1988, s. 162. 
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Suméri nazývali boha - dingir, akaddskí Babylončania a Asýrčania – ilu. Oba výrazy sa 

písali rovnako klinovým písmom. V umeleckom stvárnení sa bohovia vyznačovali tiarou 

s rohmi. Na reliéfoch hraničných kameňov sa bohovia znázorňovali každý svojím symbolom, 

v ktorých ešte doznieva animizmus1.  

V Egypte sa v podobe kravy zobrazovala predovšetkým bohyňa Hathor. Jej meno 

znamená „Dom Horov“ (Hw.t-Hr). Hathor bola zobrazovaná s kravskou hlavou, alebo 

kravskými rohami a s kravskými ušami a medzi nimi sa nachádzala slnečný kruh2. Býky boli 

uctievaní v Egypte. Neboli to priamo bohovia, ale posvätní býky boli považovaní za žijúcu 

podobu niektorého boha. Najznámejší bol mennoferský Apis, ktorého grécky tvar sa správne 

nazýval Hapi či Chapi t.j. Ponáhľajúci sa. Jeho meno súviselo s tým, že sa ponáhľal cez pole. 

V celom nílskom údolí bola rozšírená predstava, že keď býk, stelesnenie plodnej sily prejde 

cez pole spôsobí pomocou mágie, že to pole bude úrodné. Na úsvite egyptských dejín bolo 

Mennofer hlavným mestom ríše a tu kráľ vyháňal býka, ktorý akoby zastupoval celý Egypt. 

Vyhľadávanie správneho býka bolo veľmi obtiažné, pretože mal mať veľa 29 znamení. Na 

tele. Hlavné boli tieto: Býk musel byť čierny, ale mal mať po sebe veľa bielych škvŕn. Jedna 

v podobe trojuholníka na čele, ďalšie v podobe mesiaca na boku, v tylu mal mať škvrnu ako 

orol a na zadnej časti tela v podobe skarabea. Keď bol takýto býk objavený bola slávnostne 

intronizovaný a slávnostne pochovaný. Od čias Amenhotepa III (XVIII. dynastie) boli mŕtve 

býky ukladané do veľkého pohrebiska u Sakkary, ktoré sa neustále rozširovalo. Z gréckej 

doby je známy pod názvom Serapeion.  

Podobné býky ako Chapi boli Kemver „veľký čierny“ uctievaní v 10. kraji 

dolnoegyptskom, ktoré sa tiež nazýval krajom čierneho býka. Býk, nazývaný grécky mnevis 

(egyptsky Mr-wr)3. 

                                                           
1 KLÍMA, J.: Ľudia Mezopotámie, Bratislava 1988, s. 149. 
2 HELLER, J.: Starověkánáboženství. Verbum 2010, s.54. 
3 Tamže, s. 55. 
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Nie div, že Mojžiš, ktorý dobre ovládal tieto náboženské egyptské prejavy zbožšťovania 

zvierat to vyjadril aj v Božích prikázaniach a to: „Ja som Hospodin, tvoj Boh, ktorý som ťa 

vyviedol z Egyptskej krajiny, z domu otroctva. Nebudeš mať iných bohov okrem mňa! 

Neurobíš si vyrezávanú modlu ani podobu ničoho, čo je na nebi hore1, čo je na zemi dolu, 

alebo čo je vo vode pod zemou! Nebudeš sa im klaňať, ani im slúžiť, lebo ja som Hospodin, 

tvoj Boh, Boh horliaci...“2 Izraeliti postupovali s takýmito zvieratami práve opačne a to 

prinášali ich ako obetu Bohu. „Ak je jeho obetným darom obeť spoločenstva, ak chce priniesť 

kus rožného statku, či už samca alebo samicu, nech ho bezchybné prinesie pred Hospodina“3 

V chrámoch, zasvätených bohyniam boli oddávna kňažky. Neskôr ich nachádzame aj 

v chrámoch zasvätených bohom. Na čele zboru kňažiek bola družka boha, ktorú nazývali 

gréckym termínom pallakide. Poznáme ich predovšetkým z kultu Amona a Mina. Rovnaké 

meno mali aj kravy, patriace do družiny býka Apisa. Tým sa vysvetľovalo poslanie tejto 

vodkyne kňažiek. Má sa starať o uspokojovanie sexuálnych potrieb boha.4 

Sväté Písmo hovorí: „Veľmi rýchlo odbočili z cesty, ktorú som im prikázal; urobili si 

uliate teľa, klaňali sa mu, obetovali mu a hovorili: Izrael, toto sú tvoji bohovia, ktorí ťa 

vyviedli z Egyptskej krajiny“. Zlaté teľa bolo rozbité na prach a bolo usmrtených okolo 

tritisíc modloslužobníkov5. Prof. A. Lopuchin6 hovorí o tom, že v Egypte sa uctievali v tom 

čase dva druhy býkov, ktoré boli symbolom sily a životnej energie. Čierny býk bol uctievaný 
                                                           
1 I napriek doslovnému zákazu však na arche zmluvy došlo k zobrazeniu zlatých cherubov. „Urobil aj dvoch 

cherubov; z tepaného zlata ich urobil na oboch koncoch vrchnáka; jedného cheruba na jednom konci a druhého 

cheruba na druhom konci vrchnáka; cherubov urobil na oboch jeho koncoch. Cherubi mali krídla rozpäté 

nahor; svojimi krídlami prikrývali vrchnák a ich tváre boli obrátené proti sebe; tváre cherubov boli upreté na 

vrchnák.“ 2Mjž 37, 7-9. 

V Starom Zákone ako aj v Koráne t. j. Izraeliti ako aj Mohamedáni majú ako monoteisti prísny zákaz 

znázorňovania Boha.  
2 2Mjž 20, 2-5. 
3 3Mjž 3, 1. 
4 HELLER, J., cit. dielo, s. 79. 
5 2Mjž 32, 20-28. Teľa bolo vyrobené pravdepodobne z dreva a následne bolo celé pozlátené. Inakšie je ťažko 

pochopiť prečo bolo rozbité, hodené do ohňa, napokon rozbité na prach a rozsypané po zemi. (Pozri: Exodus. 

Trnava 2013, s. 833). 
6 ЛОПУХИН, А.: Толковая Библия. T.1. Петербург 1904- 1907, s. 384. 
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v egyptskom meste Memfisa, biely býk bol uctievaný v Heliopolise. Prof. Jozef Heriban1 

poukazuje, že Boh, ktorého dal zhotoviť Áron, nebol pohanským bohom, ale podľa 

egyptského spôsobu v podobe mladého junca, ktorý bol obrazom sily a moci znázornil Boha 

Izraela. Podobne sa o tomto momente vyjadruje aj biskup Benjamín2, ktorý v tom vidí úctu 

k Jahvemu prejavenú im známym spôsobom. Farrar3 konštatuje, že Áron s Jeroboamom 

zhotovili zlaté teľa a učili národ, aby sa klaňali tejto soche ako cherubínskym symbolom 

Jahveho. Snigirev poukazuje na znázornenie teľaťa Jahu – Egeljahu, ktorých zobrazenia sa 

našli v Samarii. Keďže na teľati s rohmi stojí pohanský boh, myslí si, že Áron s Jeroboámom 

keď zhotovili zlaté teľa s rohami urobili neviditeľnému Bohu Izraela iba oltár – podnožie Jeho 

nôh.4 

Biblická archeológia predkladá znázornenie pohanských božstiev, ktoré stoja na býkovi. 

Autor poukazuje na to, že zobrazenie teliat, alebo býkov bolo kultovou formou, ktoré 

nachádzame v rôznych semitských národov. Pričom samotný býk, alebo teľa sa nepovažovalo 

za samotné božstvo, ale bolo vyjadrením alebo skôr symbolom všemohúcnosti. Jeroboám syn 

Šalamúnov sa usiloval s pomocou zlatého teľaťa vyjadriť Božiu moc5. Samotný napis 

Jegeljahu – „ teľa Jahveho“, ktorý sa zachoval na črepinách v Samárii. V rôznych pohanských 

zobrazeniach je postava býka podnožím samotného božstva. Z 9. stor. pred Chr. bol nájdený 

rohatý oltár, pričom oltár bol poškvrnený pričom jeden roh bol zlomený a ďalšie dva 

poškodené. Archeologické vykopávky boli realizované v Dane v r. 1960-1970 archeológom 

A. Biranom6.  

                                                           
1 HERIBAN, J.: Sväté Písmo Starého a Nového Zákona. Trnava 1996, s. 177. 
2 ВЕНИАМИН, Е.: Священная библейская история. ч. 1. Моска 2000, s. 46. 
3 ФАРРАР, Ф.: ГолоссСиная. Пролог 2007, s. 99. 
4 СНИГИРЕВ, Р.: cit. dielo, s. 265. 
5 1Kraľ 12, 31-32. „Potom zriadil svätyne na obetných výšinách a určil aj kňazov z vrstiev ľudu, takže neboli 

z Levijcov. Járobeam určil aj sviatok na pätnásty deň ôsmeho mesiaca, podobný sviatku v Jursku a obetoval 

zápaly na oltári. Takto to robil v Bételi, aby mohol obetovať teľatám, ktoré dal zhotoviť“.  
6 СНИГИРЕВ, Р.: cit. dielo, s. 265. 
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Archeologovia našli v zrúcaninách jedného z mezopotámskeho mesta akkádsku pečať 

s vyrytou scénou, ktorá pravdepodobne ilustruje prototyp povesti o Adamovi a Eve. Na tomto 

konkávnom reliéfe vidíme strom s hadom a po oboch stranách dve postavy: chlapa s rohmi 

a ženu. Treba lojálne poznamenať, že kontúry postáv sú veľmi rozmazané, a preto sa dajú 

ťažko rozoznať. Niektorí bádatelia preto vyslovili pochybnosť, či má pečať niečo spoločné 

s mýtom o prvom človeku. Keďže však nevedeli nájsť iné, presvedčivejšie vysvetlenie, 

prevláda skôr názor, že už v Mezopotámii existoval mýtus o Adamovi a Eve.1 

Enlil – Pán dychu, vetru, vzduchu bol pôvodne považovaný za boha prírodných síl, 

ktorý sa prejavoval prostredníctvom vetru a búrok. Nemá zvláštne symboly ani emblémové 

zvieratá. Jeho hlavným označením je tiara s rohami akú vidíme aj u Anua2. Pri stvorení 

človeka v Egypte sú znázornení bohovia s rohami, pričom jeden z nich má na hlave slnko 

s rohami. Boh Amon človeka plodí a Chnum a Hathor ho formujú3.  

Sýrsky boh Hadad je znázorňovaný s dvojitým či trojitým bleskom v ruke a jeho 

emblémové zviera je býk. Asýrsky Adad mal okrem blesku ešte aj vojnovú sekeru. Adadov 

symbol bol iba blesk na býkovi, alebo iba samotný blesk.4 

Boh El v kanaanskom panteóne bol vládcom a otcom bohov. Ela si predstavovali jeho 

ctitelia ako bielovlasého starca nadľudskej veľkosti. Najvýznamnejšie znázornenia Ela sa 

našlo v r. 1936 v Ugaritu. Nachádza sa na kamennej stele, ktorá je vysoká 47 cm. Predstavuje 

starca s bradou v dlhom rúchu, ktorý sedí na tróne. Na hlave má korunu s býčími rohmi, čo je 

zvyčajný znak bohov5.  

Emblémové zviera je v ugaritských epických textoch krava. Priveľmi pripomína 

egyptskú bohyňu nebies a plodnosti Hathor, ktorá bola tiež znázornená v podobe kravy. Nie je 

                                                           
1 KOSIDOWSKI, Z.: cit. dielo, s. 20-21. 
2 HELLER, J., cit. dielo, s. 151. 
3 STRUPPE, U.-KIRCHSCHLAGER, W.: Úvod do Starého a Nového zákona. Jak porozumět Bibli. Vyšehrad 

2000, s. 29. 
4 Tamže s. 160. 
5 Tamže s. 291. 
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celkom jasné či ide iba o titul a symbolické označenie (ako sa bohom hovorilo „býk“ či „silný 

býk“), alebo to označovalo, že sa Anat premenila na kravu a že Baal sa k nej približoval 

v podobe býka. Porovnaj známe Diove premieňanie na zvieratá, keď sa vydávali na zálety za 

pozemšťankami1. Zvlášť v báji o Pásifaé, manželke krétskeho kráľa Mína, ktorá zo spojenia 

z Poseidonovým býkom zrodila Mínotaura. Anatin názov „Krava“ pripomína obraz známy 

z pečatidiel. Nahá bohyňa stojí na hovädzom dobytku pravdepodobne na krave. Iný obraz ju 

znázorňuje ako okrídlenú, v dlhom odeve a prilbou s rohami sediacou na krave...2.  

„V paleolite sa zobrazenie zeme prirovnávalo k tehotnej žene s dôrazom na jej 

materstvo ako symbol večne rodiacej matky zeme. Bola zobrazovaná v ľudskej podobe ako 

matka rodí to, čo sa podobá na ňu. Tu sa prvýkrát stretávame s obrazom muža – semeno 

života sa dáva nebeským Bohom. Boh je zobrazovaný v podobe muža s bradou, ktorý má 

čapicu s rohami. V Biblii nachádza príkaz, aby Mojžiš vyrobil oltár so štyrmi rohami na 

všetkých stranách3. Išlo o veľmi starý mezopotámsky obraz, známy dávno pred Mojžišom 

žijúcim v Egypte a spomienka na doby, keď zvieratá s rohami boli symbolmi Boha. V Izraeli 

sa ako celopaly prinášali býky a barani, t.j. veľké kopytníky. Boha často zobrazovali v čapici 

s rohami, alebo jazdiacom na býkovi na svojom zvierati, ktoré mu bolo obetované.“4. Práve 

obetovanie týchto „posvätných zvierat“ v Izraeli malo byť reakciou na prehnanú úctu ktorá sa 

im dostával v Egypte pričom v Izraeli boli tieto zvieratá prinášané na obetu Bohu. Zvieratá 

boli stvorené Bohom aby boli na úžitok a radosť človeku.  

                                                           
1 O skazenosti ľudstva spomína Mojžiš tieto slová: „V tých časoch, ba aj potom, keď synovia Boží vchádzali 

k ľudským dcéram a ony im rodili, boli obrovia na zemi. To sú hrdinovia, čo boli povestnými mužmi za 

starodávna“ 1Mjž 6, 4. Tento biblický verš dosť pripomína pohanské predstavy o záletných pohanských 

bohoch.  
2 HELLER, J., cit. dielo,, s. 323. Iní odborníci spomínajú na zobrazenia v egyptských hrobkách žien s kravskými 

rohami (pravdepodobne zobrazenia bohýň. Pozri: ZAMAROVSKÝ, V.: Bohovia a králi starého Egypta, 

Bratislava 1986, s. 19. 
3 2Mjž 27, 2. Jeden z nájdených tzv. rohatých oltárov, ktoré našiel J. Jadin pri vykopávkach v meste Megiddo 

z 10. stor. pred Chr. (Pozri РАЙТ, Д.: Библейская археология. Санкт - Петербург 2003, s. 192). Každý kto 

hľadal útočisko a držal sa pritom rohov oltára mal azyl a nemohlo sa mu siahnuť na život.  
4 ЗУБОВ, А.: Лекции по истории религий. Москва 2009, s. 42. 
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V Starom Zákone1je spomenutý pohanský boh Moloch, ktorý sa stotožňoval 

s moabským božstvom Chámosom a rovnako bol uctievaný aj Bál. Podľa židovskej tradície 

išlo o medenú a dutú postavu s hlavou býka a s ľudskými rukami a nohami. Natiahnuté ruky 

akoby niečo prijímali. Po rozpálení sochy sa výhradne obetovali malé deti, ktoré skĺzli do 

útrob tohto božstva a zaživa sa upiekli. 

Biblická archeológia nám poukazuje na nájdenú formu pre liate bronzové sošky tzv. 

„rohatej bohyne“ z chrámu strednej doby bronzovej (2300 – 2000 pred Chr.) v Nacharii2. 

Asýrsky reliéf, ktorý zobrazuje strom života znázorňuje okrem ľudskej postavy aj býka 

s rohami.3 

Harfa z tretieho tisícročia pred Chr. nájdená v hrobe v Úre je ozdobená zlatou hlavou 

býka4. Znázornenie Baala – boha hromu a blesku, darcu dažďa sa zachovalo v kamennej 

podobe v Ugarite5, kde je pohanský boh znázornený s rohami. Ten istý autor poukazuje na 

nájdenie malej bronzovej sošky býka v Asore. Výška sošky 3,4 cm. Ďalej poukazuje na ďalšiu 

bronzovú sošku býka nájdenú na severe Samaritánskych hôr (dĺžka 18 cm). 

Starozákonník Nikolaj Sokolov z pravoslávneho Sväto – Tichonovského bohoslovského 

inštitútu v Moskve poukazuje na preklad blaž. Hieronýma z hebrejského originálu o tom ako 

bohovidec Mojžiš zostúpil z hory Sinaj. „Jeho tvár klala oči, bol rohatý6“. Dokonca podľa 

tohto doslovného prekladu Michelangelo vytvoril sochu Mojžiša s rohami. Mojžišová tvár 

žiarila a nebolo možné na neho hľadieť, ako keby klala oči...7V diele svetoznámeho sochára 

vidieť to, že Mojžiš vystupoval ako posol Boží. Takže rohy, ktoré na hlave mal, boli 

                                                           
1 1Kr 11, 5-7, 33; 2Kr 21, 6; pozri Biblický slovník. A. Novotný. Praha 1956, s. 447. 
2 РАЙТ, Д., cit. dielo, s. 16. 
3 СНИГИРЕВ, Р., cit. dielo, s. 115 
4 ВАСИЛИАДИС, Н.: Библейская археология. Cepгиев Посад 2003, s. 15 
5 ДЕОПИК, Д.:Библейская археология и древнейшая история Святой Земли. Москва 2009, s. 303, 319, 

323. 
6 BÁNDY, J.: Teológia Starej Zmluvy, Bratislava 2003. Pozri: Na obálke znázornení Mojžiš (s rohami na hlave) 

s tabuľami Desatora – plastika oltára dreveného artikulárneho evanjelického chrámu vo Svätom Kríži. 
7 СОКОЛОВ, Н.: Ветхий Завет. Москва 2002, s. 10. 



37 
 

symbolom toho, že chodil s Bohom a bol veľkým Božím prorokom. Ide o starý biblický 

symbol, ktorý prevzali Izraeliti podľa svojich možností od okolitých pohanských národov 

s tým, že zdôrazňovali vieru v jediného Boha.  

Výraz žiariť je však možné čítať aj ako denominatív od podstatného mena „roh“, čo by 

znamenalo, že Mojžišovi vyrástli na tvári rohy. Týmto spôsobom daný výraz prekladajú 

Akkila a Vulgáta. Preklad Vulgáty mal pochopiteľne vplyv aj na sakrálne umenie západného 

kresťanstva. Takto je znázornená aj vyššie spomenutá socha Mojžiša v chráme sv. Petra 

v Ríme. Moderná exegéza sa rozchádza v názore na význam daného textu. Istá skupina 

starších exegétov, predovšetkým A. Jirku, K. Jaroš, H. Gressman, E. Auerbach poukazovali 

na to, že Mojžiš mal rohy a to v podobe rituálnej masky.1 Rabínsky komentár: Sloveso žiari 

súvisí so slovom rohy, pretože svetlo vyžaruje v tvare rohu. Kde si Mojžiš (tentoraz, na 

rozdiel od prvého zostupu z vrchu Sinaj, keď mu tvár nežiarila), zaslúžil lúče slávy? Podľa 

učencov to bolo v jaskyni2, pretože vtedy Svätý, nech je zvelebený, položil na (Mojžišovu) 

tvár svoju ruku3. 

 

 

                                                           
1 Exodus, cit. dielo, s. 867. 
2 Raši má jaskyňou na mysli skalnú trhlinu, spomínanú v 33, 22.  
3 Porov. 33, 22. Porov. Tanchúma 37; porov. Raši in Herczeg 2003, 484. 


