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1 VZŤAH BOŽSTIEV A ČLOVEKA V POHANSKOM PROSTREDÍ  

OBKLOPUJÚCEHO IZRAELSKÝ NÁROD 

 

Egypt. Nad všetkým vládne slnko a jeho svetlo spôsobuje, že Egypťan je vo svojej 

podstate vlastne optimista. Z toho vyplýva, že i jeho politická a náboženská koncepcia je 

poznamenaná stabilitou. Bohovia boli dobrosrdeční a zaisťovali politickú stabilitu
1
. Existuje 

mnoho kontaktov medzi ľuďmi Biblie a Egyptom, ktorí budú neustále usilovať o nadvládu 

nad Kanaánom.  

Pre biblické čítanie prvých príbehov (1Mjž 1-11) je zaujímavejšia Mezopotámia (z 

gréckeho „zem medzi dvoma riekami“ Trigrisom a Eufratom). Na severe Mezopotámie žili 

Asýrčania, o ktorých máme v Biblii veľa zmienok. Juh bol naopak známy už od r. 3500 pred 

Chr. ako kolíska Sumerov. Po tom sa tu vystriedali Akkadi a Babylončania. Posledný národ 

bol tiež známy z Biblie, že zničili chrám a zobral do vyhnanstva Izraelčanov v období r. 597-

87 pred Chr.  

Záplavy riek Tigrisu a Eufratu neboli pravidelné a bývali príčinou obrovských povodní, 

často s katastrofálnymi dôsledkami. Zem bola sama sužovaná sťahovaním národov, nájazdmi 

a vpádmi hlavne z východu, menej chráneného prírodnými hranicami, púšťou a morom. 

Povaha obyvateľov tejto zeme bola zásadne pesimistická, a ich príbehy opisujú bohov ako 

náladových, úplne ľahostajných k osudu ľudí. Nie preto, že boli nepriateľsky naladení proti 

človeku ale preto, že oni sami boli podriadení neodvratnému osudu.  

 U Egypťanov nachádzame dosť vyvinutý kult predkov, ktorý sa do istej miery mení na 

kult boha – kráľa (faraóna) , okolo ktorého sa točia celé ich tisícročné dejiny. Kult predkov 

bol spätý s pyramídami, pri ktorých boli chrámy pre zomrelých, ktoré slúžili nielen zomrelým 

                                                           
1
 Faraón bol pre nich božským vtelením, cez ktorého vstupuje do sveta maat, božská pravda, živiteľka bohov 

a svorník kozmu, teda aj stelesnenie práva, zákonov a sociálnej spravodlivosti. Faraón bol považovaný za syna 

boha Osirida a preto aj stotožňovaný s Osiridovým božský synom Hórom. 
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faraónom. Na jedného žreca, ktorého Sumeri nazývali bohom, pripadalo v Egypte najmenej 

10 žrecov, ktorí slúžili kultu predkov. Išlo o vyššiu kastu, ktorá tvorila masu obyvateľstva, 

ktoré nebolo späté s pôdou. Egypt nebola jediná ríša, kde dominoval kult predkov. Monarcha 

si preto nárokoval na duchovnú moc a vládu nad žrecmi. Toto je charakteristická zvláštnosť 

egyptskej spoločnosti, kde v prvom egyptskom kráľovstve (XXXI-XXIX. stor. pred Chr.) 

faraón bol vtelením boha Chora
1
, a zobrazoval sa v podobe sokola. Okrem ľudských božstiev 

stretávame sa tu aj s „zoololatriou“. Zbožšťovanie zvierat je veľmi pestré – krava, vták, pes, 

mačka, hroch, myš, krokodíl, had a ďalšie množstvo domácich a divokých zvierat. Stretávame 

sa aj so zbožšťovaním kozmických telies a pozemských živlov a to: slnka (boh Ra(e)), 

mesiaca, vetra, zeme, Nílu – vody.  

 Egyptská kultúra mala prvky totalitárneho charakteru. Bolo málo alternatív. Na 

obrovskom teritóriu sa vzdáva úcta tým istým najvyšším bohom, ctia si jedného faraóna, plnia 

tie isté príkazy, hovoria rovnakým jazykom. Išlo o prvú veľkú monojazyčnú ríšu. Potomkovia 

Abraháma, starobylí Izraeliti s Mojžišom, keď sa stali národom ich vzťah k národu (národom) 

je harmonický. Čo sa týka pohanov v praveku existovali u nich dva typy spoločnosti, a tie 

mali dva typy pohanských božstiev. 1. Harmonické božstvá – bohovia prírodných síl, zvlášť 

astrálne – nebeské božstvá postupne získavajúce aj hospodárske a celo spoločenské funkcie. 

2. Technogénne božstvá – existovali rovnako na úrovni s božstvami prírody aj technogénn 

božstvá, „kultúrni hrdinovia“, vynálezcovia pre ľudstvo užitočných vecí, bohovia – predkovia 

dynastií, bohovia – žijúci monarchovia, bohovia – ochrancovia štátu. A okrem božstiev hoci 

to nebolo všeobecne viditeľné (Stará Čína) dominovali zbožštení predkovia
2
.  

Babylon. Náboženské prostredie bolo plné úzkosti a závislé na neustálom 

povzbudzovaní, ktorého dôsledkom bola taktiež rovnaká politická klíma. Babylonský kráľ sa 

                                                           
1
 ДЕОПИК, Д.: История древнего Востока, Москва 2016, s. 101-102. 

2
 ДЕОПИК, Д.: История древнего Востока, s. 9. 
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takmer nikdy netešil božskej úcte, alebo priamemu zbožšťovaniu ako egyptskí faraóni
1
. On 

sám sa neobracal k bohom s istotou a dôverou syna, ale obracal sa k nim so strachom. Títo 

ľudia nachádzali neustály zdroj povzbudenia a kompenzácie v mýtických príbehoch, ktoré 

vznikali vo veľkom množstve. Tieto príbehy treba brať vážne, snáď viac než sme zvyknutí, 

pretože predstavujú prvé reflexie ľudstva, ktoré ovplyvnili biblickú mentalitu. Veľmi 

zjednodušene povedané, že mýtus spočíva v projekcii – historicky stvárneného – veľkého 

otáznika, ktorý nesieme vnútri, do neskutočného sveta, do času pred časom. Príbehy bohov sa 

tak stávajú pre človeka modelom napodobňovania, stávajú sa jeho príbehmi. Ako keby si 

človek premietal do pozadia nejaké božstvo a nato sa prinútil prostredníctvom obradu ho 

ovládnuť, riadiť ho, aby tak zmenšil svoj konfliktný vzťah s nadprirodzeným. V Biblii je 

                                                           
1
 Nejeden kráľ prišiel o život, hoci bol bohom, lebo panovníka, ktorého nebolo možné zosadiť, bolo možné iba 

zabiť. Správy o týchto bojoch, ktorých príčiny a peripetie sú často zahalené do náboženského rúcha, máme 

väčšinou iba od víťazov. A keďže nový kráľ sa stal takisto bohom (momentom korunovácie), bolo jeho slovo 

„božou pravdou“, ak keď trebárs vyhlásil, že predošlý kráľ nikdy nevládol. Takto upravené (či lepšie povedané 

sfalšované) dejiny nepochybne sťažujú poznať skutočné dejiny. Napriek tomu to celkom neznemožňujú. 

Historická veda má svoje metódy, jej ľudia vedia, „ako na to“. Je tu však ešte jedna oblasť života starých 

Egypťanov, ktorá ostala neskoršiemu ľudstvu zatvorená pevnejšie ako na oných príslovečných sedem zámkov: 

oblasť ich náboženských predstáv, svet ich bohov. Pritom je to oblasť oveľa dôležitejšia, než by sme 

usudzovali podľa významu náboženstva v dnešnom alebo nedávnom svete. Bez orientácie v egyptskom 

náboženstve sa nemôžeme zorientovať v egyptských stavebných a výtvarných pamiatkach, v egyptskej 

literatúre a poézii, v egyptskom spôsobe života. Pyramídy boli totiž náboženské stavby, rovnako ako chrámy 

vystavené slnku alebo skryté za obrovskými stĺpovými dvoranami v tajomnom pološere. Mastaby aj iné hrobky 

boli takisto náboženské stavby a mumifikácia mŕtvych bola výrazom náboženských predstáv. Rozhodujúca 

väčšina egyptských sôch a reliéfov vznikla z náboženských potrieb. Zachované egyptské literárne pamiatky 

majú okrem malých výnimiek náboženských charakter. Skôr porozumieme gotickým katedrálam 

a renesančným bazilikám i všetkým madonám a krucifixom bez znalosti kresťanskej vierouky, skôr 

porozumieme mešitám bez znalosti koránu a gréckym skulptúra bez znalosti gréckej mytológie – v Egypte je 

však pohľad na všetky jeho pamiatky bez prizmy náboženstva pohľadom do tmy. (Pozri ZAMAROVSKÝ,V.: 

Bohovia a králi starého Egypta. Bratislava 1986, s. 18-19).  
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pohyb opačný: je to Boh, ktorý sa pýta človeka, a človek na to odpovedá
1
. Obrad sa tak stáva 

výrazom ľudskej odpovede. Význam týchto pojmov: 

Mezopotámia<obrad <človek. Božský svet <mýtus <človek. 

Izrael (Biblia)> zjavenie >človek. Boh< obrad< človek
2
. 

Z vyššie uvedeného vyplýva, že človek v Mezopotámii je ten, ktorý všetko 

vyprodukuje - vymyslí (mýtus, božský svet) a zrealizuje (obrad). Človek v Izraeli koná 

úplne naopak. Najprv prijíma zjavenie od Boha a následne vytvára obrad. Spoznáva 

Boha a následne vytvára učenie o Bohu.  

Bohovia rannej mezopotámskej civilizácie sa veľmi podobali svojim predkom, bohom 

náčelníkov a spoločenstvu lovcov a zberačov. Boli v podstate podobní ľuďom v dobrom aj 

v zlom, len mali nadprirodzenú moc. Rovnako tomu bolo v starovekom Egypte, starovekej 

Číne a ďalších miestach, kde sa s objavením písma prekročilo usporiadanie spoločnosti 

neurčitou hranicou medzi náčelníctvom a štátom. Rovnako neurčité hranice boli medzi 

„civilizovaným“ a „primitívnym“ náboženstvom. Bohovia stále neboli vzorom cnosti a stále 

sa vyznačovali chytráctvom a zúrivosťou rovnako ako láskou a súcitom. I keď boli svojim 

uvažovaním ľuďmi, stále na seba brali rôzne podoby vrátane tých hrôzostrašných. V Egypte 

sa našli tisícky rokov staré mumifikované telá krokodílov v chráme oslavujúcom sobeka, 

krokodílieho boha.  

Najväčším rozdielom medzi „primitívnymi“ bohmi spoločnosti pred vznikom štátov 

a božstiev prvých štátov bol vo veľkoleposti a veľkosti. Polynézski bohovia boli uctievaní 

malými pyramídovými chrámami (marae). Mezopotámski bohovia boli uctievaní vo veľkých 

                                                           
1
 Rituál sám o sebe môže byť rovnaký, ale podstatne sa mení význam. Je veľký rozdiel v tom, keď niekomu 

niečo darujeme, aby sme výmenou niečo „získali“ alebo keď darujeme veľkoryso a s vďačnosťou“! (Pozri 

„...akou mierou meriate vy, takou bude vám namerané“ (Mt 7, 2). 

2
 CHIOLERIO, M.: Blaze tomu, kdo slyší tato slova. První setkání se Starým zákonem. Paulínky 1997, s. 32-33.  
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pyramídových chrámoch (zikuraty). Polynézania vyrábali podobizne bohov z dreva či 

kameňa, Egypťania používali zlato svoje modly obklopovali prepychovým zariadením.  

Niektorí myslitelia na počiatku kresťanskej éry sa zhrozili, keď narazili na pozostatky 

náboženstiev ranných starovekých štátov na všetky tie nemravné zvieracie božstvá, ktorých 

grotesknosť zosilňovala výzdoba. „Bohom Egypťanov je zviera povaľujúce sa na purpurovej 

pohovke“ – písal Klement Alexandrijský.
1
 Keď mezopotámski pisári prevádzali v 2. tisícročí 

pred Chr. sčítanie božstiev, medzi ktorých boli zahrnuté aj božstvá jednotlivých 

mezopotámskych miest, napočítali ich spolu takmer 2000 mien. Panteón starovekého štátu 

obvykle narátaval aj veľa prírodných božstiev (slnko, mesiac, búrky, plodnosť, atď.). Patrili tu 

bohovia, ktorí dohliadali na stále rastúci počet povolaní predovšetkým božstvá 

poľnohospodárov, pisárov, obchodníkov a remeselníkov. Mezopotámia mala bohov pre 

všetko od výroby tehál až po varenie piva. U Aztékov si ešte aj lupiči nárokovali na vlastného 

boha. Našli sa aj bohovia, ktoré nie je ľahké kdesi zaradiť: mayský boh samovraždy, 

mezopotámsky „Pán stajni dobytka“, osem egyptských božstiev, ktoré dohliadali na pľúca, 

pečeň, žalúdok a čreva. 

Taktiež ako predhistorické božstvá aj títo bohovia od ľudí očakávali tovar a služby 

a podľa toho tiež udeľovali odmenu, alebo trest. Všade preto ľudia božstvám obetovali, 

lichotili im – vlastne ich uctievali a uspokojovali ich potreby aj inými spôsobmi
2
.  

Kanaán. Vo Fenícii (s výnimkou bohatších vrstiev) ľudia žijú v napätí a úzkosti či bude 

dostatok vlahy, aby bolo čo jesť a aby sa vôbec dalo nejako žiť. Preto má v kanaánskom 

panteóne hlavné miesto „darca dažďov“ – Baal a nie „všestvoriteľ“ El, ktorý aspoň teoreticky 

ostáva „otcom“ a „kráľom“ bohov.
3
  

                                                           
1
 WRIGHT, R.: Evoluce Boha. Praha 2011, s. 63-64.  

2
 WRIGHT, R., cit. dielo, s. 67. 

3
 HELLER, J.: Starověká náboženství. Verbum 2010, s. 288. 


