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2 EGYPTSKÉ CHRÁMY – PYRAMÍDY A ÚCTA K ZOMRELÝM  

– KULT PREDKOV 

 

Viera človeka v posvätné miesta, posmrtný život, alebo lepšie a výstižnejšie povedané 

viera v život vo večnosti je charakteristickou črtou národov a dávnych civilizácii už od 

počiatku sveta. Zmienky o tom nenachádzame iba v Biblii na stránkach Starého Zákona, i keď 

pre dnešných kresťanov ako aj židov v ňom nachádzame veľa svedectiev. Svedectvá, náznaky 

o živote po tomto živote nachádzame už oveľa skôr, ešte predtým než sa dejinách objavil 

Izraelský národ a to u národov, ktoré vyznávali polyteizmus.  

Už prvotné pochovávania ľudí na úsvite ľudských dejín ako poukazuje ruský akademik 

Andrej Borisovič Zubov
1
, keďže nebožtíci sa v zemi našli vo zvláštnej skrčenej tzv. 

embryonálnej polohe svedčí o tom, že ľudia na počiatku sveta verili, že je nebožtík 

pripravený, aby sa narodil ešte raz pre „život vo večnosti“. Preto sa v hroboch našlo jedlo, 

zbrane, náhrdelníky, peniaze, otroci, pretože verili, že tieto na zemi „dôležité veci či osoby“ 

budú potrebovať aj na onom svete.  

 Dokonca aj Christos v rozhovore s Nikodémom hovoril duchovnom znovuzrodení – 

prerodení človeka, ktoré sa v Cirkvi odohráva pri prijatí sv. krstu. Tu však je reč o opätovnom 

znovuzrodení na tomto svete v duchovnom slova zmysle – v Cirkvi ešte počas ľudského 

života.  

Samozrejme, že na egyptskú vierouku vplývalo mezopotámske náboženstvo a ich 

predstavy o záhrobí.
2
 

                                                           
1
 ЗУБОВ, А.: История религии. Москва 2009, s. 50.  

2
 Nejaké presnejšie predstavy o záhrobí vtedajší človek nemal, hoci uctieval záhrobné božstvá Nergala 

a Ereškigal. Až veľmi sa cítil synom zeme, obdivovateľom prírody, ktorú sa usiloval pretvárať podľa vlastných 

síl. Táto činorodosť sa dostávala do príkreho rozporu s meravým posmrtným pokojom. Zásadou 

mezopotámskeho človeka bolo uskutočňovať svoje túžby na tomto svete, nie až v záhrobí. Preto si želal dlhý 

život a modlil sa zaň k svojim bohom. Záhrobie predstavovala „krajina obklopená siedmimi hradbami, odkiaľ 
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Keďže Egypt svojím náboženstvom vplýval na Izraelskú religiozitu bezprostredne pri 

jeho takmer 400 ročnom pobyte v egyptskom zajatí, pokúsime sa v stručnosti poukázať na 

význam egyptských chrámov a kultu mŕtvych. Ako verili Egypťania v posmrtný život 

pojednáva tzv. „Kniha mŕtvych“ prvýkrát vydaná r. 1842 prof. egyptológie v Berlíne R. 

Lepsiusom. Ako zdôrazňoval tento odborník stredobodom egyptského náboženstva bol kult 

slnka
1
. 

                                                                                                                                                                                     
niet návratu“. Išlo o miesto blúdiacich tieňov, kde sa je prach a hlina a kde vládne nesmierny smäd. 

Nesmrteľnosť patrila iba medzi výsady bohov – okrem hrdinu potopy Ziusudru (sumerský Utanapištim). Preto 

Babylončanovi tak veľmi záležalo, aby mal syna, ktorý po jeho smrti bude vykonávať uliatie a prinášať obety. 

A ak nemal vlastného, adoptoval si ho. Bez posmrtného kultu, pokiaľ nešlo o hrdinov padlých vo vojne, bol 

pobyt v ríši mŕtvych neznesiteľný. Okrem báje, ako je Zostup Inany do podsvetia, niet v klinopisných 

prameňoch nijakého svedectva o rozhodovaní záhrobného súdu okrem tabuľky, ktorá je uložená v Puškinovom 

múzeu v Moskve. Záhrobnú pieseň tohto dokumenty označil S. Kramer za predbežne jediný doklad sumerskej 

elegickej literatúry. Vraví sa v nej o bohu Slnka Utuovi ako o sudcovi a o bohu Mesiaca Nannarovi, ktorý vždy 

tridsiateho dňa svoje púte zostúpi do podsvetia a určuje tu osudy zomretých.  

Mezopotámske predstavy o záhrobí sa odlišovali napríklad od egyptských, úzko spätých s vierou v posmrtný 

život. A aby aj tento život bol dôstojný, v Egypte dôstojne vyznieva aj pohreb – a tak sa logicky dospelo aj 

k balzamovaniu. Mŕtvolu Sumera alebo Babylončana spálili alebo vložili do hlinenej rakvy. Aj tu sa 

prejavovali triedne rozdiely: inak pochovávali jednoduchého občana a inak veľkňaza či vládcu. Tých druhých 

pochovávali v brnení, so zbraňami, s obľúbenými šperkami, pokrmom a čašami. Niektorých z panovníkov 

ukladali do hrobiek z kameňa.  

Pri pohrebe vladára v staršom sumerskom období obetovali aj ľudí. Spolu s ním za živa pochovávali – po použití 

drog – členov jeho dvora, palácovú stráž, služobníctvo, hudobníkov s nástrojmi, celé záprahy aj s pohoničmi... 

Ukázali to senzačné objavy v urskom kráľovskom pohrebisku. Tento nález zostáva nateraz jedinečný; jeho 

určitá obdoba sa našla iba v Kiši. V Epose o Gilgamešovi sa ešte vraví o nebožtíkovi pochovanom spolu 

s manželkou, dcérou, konkubínou a služobníctvom. V Mezopotámii sa našlo len veľmi málo náhrobných 

pomníkov. Nápisy na nich žiadajú okoloidúceho, aby pomníky neničil; keď ich uvidí schátrané, má ich 

obnoviť, a tak si zabezpečiť dostatok vody v záhrobí.  

Pravda, pohreb nebol len otázkou piety, ale aj verejného záujmu a hygieny. Z kráľovského archívu v Mari sa 

dozvedáme o vzrušujúcom náleze zohavenej mŕtvolky jednoročného batoľaťa na brehu Eufratu, ktorého 

rodičov pred pohrebom nevypátrali. Iný list zasa opisuje, koľko vyšetrovania sa venovalo nálezu odťatej hlavy 

dospelého chlapa. Komisia sa vládcu pýtala, ako treba pochovať hlavu. Odpoveď sa nezachovala. (Pozri 

KLÍMA, J.: Ľudia Mezopotámie. Bratislava 1988, s. 172-173). 

1
 HELLER, J.: Starověká náboženství. Verbum 2010, s. 11. 
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Kňazi v Egypte tvorili zvláštnu triedu s mnohými výsadami. Pri chrámoch bývali 

rozdelení na niekoľko skupín, pričom každá z nich konala službu jeden mesiac. Najvyššiu 

službu konali zvláštni kňazi, ktorých prezývali „proroci“ alebo „služobníci boží“. Tak napr. 

Putifar (1Mjž 41, 45) bol prorokom boha Rá v meste On. Každý boh mal ustanoveného 

najvyššieho kňaza. Kňazi veľmi dbali o čistotu tela, obliekali sa do bielych odevov, holili si 

vlasy na hlave a často vykonávali kultickú kúpeľ
1
. Zdržiavali sa jedenia rýb a bôbov. 

Pravdepodobne boli obrezaní.  

Zvláštnu moc získavali egyptskí kňazi pestovaním mágie. Predávali ochranné amulety 

s kúzelnými formulami pre živých i mŕtvych. Isté texty boli dávané mŕtvym do hrobu, pričom 

mali za účel udržať múmiu ako nástroj duše nebožtíkov čo najdlhšie v neporušenom stave, 

a zaručili mŕtvemu šťastný prechod cez ríšu mŕtvych do ríše živých. Najvýznamnejšou 

stránkou egyptskej mytológie je viera v posmrtný život. Mŕtvy bol súdený kráľom mŕtvych 

Osirisom. Ak boli uznaní za vinných, čakalo ich pohltenie démonmi. Ak boli ospravedlnení 

odchádzali buď do krásnych záhrad a na úrodné polia, alebo mali právo vstúpiť do zlatého 

vozu boha slnka, alebo tráviť život v tieni, ktorý bol raz za 24 hodín prerušený slnečným 

svetlom.  

Kráľ bol nazvaný „dobrým bohom“ a dokonca bol pokladaný za inkarnované božstvo, 

za Hora syna Osirisovho. S ním bol stotožňovaný jeho predchodca - zosnulý panovník. Bol 

náboženskou hlavou štátu a náčelníkom kňazov – žrecov. Jeho obraz už za života požíval 

božskú úctu. Nebožtíci riadne pochovaní boli zbožšťovaní. Zvlášť o zomrelých faraónoch sa 

verilo, že sú prijímaní do zhromaždenia bohov
2
.  

Presný opak aký nachádzame v Egypte má služobník Boží zasvätený Bohu v Izraeli, 

ktorý mal dlhé vlasy a bradu. Podobne sa s protikladom stretávame v Izraeli ohľadne 

                                                           
1
 Kultické očisťovanie kňazov v Izraeli sa dialo v špeciálnom bazéne – umývadle, ktoré je v Biblii nazvané 

medené more. Bolo zhotovené v Jeruzalemskom chráme za čias kráľa Šalamúna. (Pozri 1Kraľ 7,23-26). 

2
 NOVOTNÝ, A.: Biblický slovník. Praha 1956, s. 145. 
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obetovania rožného statku – býkov a baranov. Tieto zvieratá boli bežne obetované 

Izraelskému Bohu, pričom zoololatria bola z Izraeli prísne zakázaná ako pohanská. Nie div, 

že zlaté teľa uliate Áronom pri hore Sinaj bolo na príkaz Mojžiša zničené, rozdupané na prach 

a porozhadzované po okolí. Niektorí exegéti vytvorené zlaté teľa komentujú pozitívne, 

pričom hovoria, že to nebola modla, ale že išlo o podnožie, na ktorom mal stáť neviditeľný 

Boh Izraela – Jahve. 

Panovník v Egypte bol postavený nad každým žrecom, pretože od počiatku bol 

stotožňovaný do istej miery s jedným z bohov
1
. Máme na mysli ranné egyptské kráľovstvo 

v 31. – 29. storočí pred Chr. Faraóni sa začali vydávať za bohov až oveľa neskôr.
2
 Veľa krát 

to bolo založené na predstavách Egypťanov o inom svete, a preto bol veľmi rozvinutý kult 

predkov, ktorý kulminoval v kulte-boha-kráľa, ktorý bol stredobodom ich tisícročnej histórie. 

Preto bol veľmi dôležitý kult predkov. Pyramídy a okolo nich stojace „zaupokojné“ chrámy 

t.j. chrámy pre zomrelých boli postavené nie iba pre faraónov. Na jedného žreca, ktorého by 

Sumeri nazvali bohom sa v Egypte nachádzalo nie menej ako desať žrecov kultu predkov. 

Žreci patrili do kategórie nepoľnohospodárského obyvateľstva pravdepodobne preto, že 

nevytvárali žiadne hodnoty v poľnohospodárstve.  

V egyptskej ríši (28. – 23. stor. pred Chr.) pri IV. dynastii bol faraón – božstvo, takmer 

hlava panteónu ktorému podliehali miestne božstvá – patróni. Okrem toho sa začali formovať 

spoločné egyptské božstvá jedinej egyptskej ríše, kde najvyššie bol postavený faraón. Ríša 

sama rodí bohov – t.j. dochádza k samozbožťovaniu. Nachádzame tu masy profesie žrecov, 

kultu predkov tzv. „zaupokojných kňazov“. Na každom mieste, v každej oblasti sa uctievali 

duše zomrelých príbuzných, a malo to oveľa väčšiu úlohu a roľu ako sumerov. Modlitby za 

                                                           
1
 Práca H. Junkera i keď je postavená na nespoľahlivom základe, že v starom Egypte bol vždy uctievaný najvyšší 

boh a že tam bol nábeh k monoteizmu je zaujímavá. Predsa sa však o neúspešnom prechode od polyteizmu 

k monoteizmu v Egypte dozvedáme za panovania faraóna Achnaton (asi 1370-1352 pred Chr.).(WRIGHT, R.: 

Evoluce Boha. Praha 2011, s. 16-17). 

2
 ДЕОПИК, Д.: История Древнего Востока. Москва 2016, s. 100-101, 107, 154. 
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zomrelými sa nachádzali v tomto období oveľa viac ako u iných národov žijúcich v tomto 

storočí. 

V egyptskej ríši (21.-18. stor. pred Chr.) obrovské stavby majú propagandistický 

charakter. Samotné obrovské „zaupokojné“ chrámy, chrámy kultu predkov samotného 

Mentuchotepa I. po Tébach zohrávali dôležitú úlohu. Epocha procesii okolo pyramíd ako 

jednej zo základných posvätných akcii odchádza zabudnutá do minulosti. Základné 

bohoslužby sa vykonávajú v útrobách stavby. Obrovské chrámy a pyramídy sa postupne 

menia na maličké nadstavby nad chrámami. Pokračuje zbližovanie kultu predkov s úctou 

k pohanským božstvám pozemských živlov. 

Pyramída bola vlastne hrobka, kde po smrti malo prebývať v sarkofágu balzamované 

telo faraóna. Každá hrobka okrem tela panovníka skrývala aj jeho záhrobnú výbavu častokrát 

nevyčísliteľnej hodnoty. Preto boli hrobky často vykrádané niekedy aj samotnými 

chrámovými kňazmi,
1
ktorí ich pred vykradnutím mali chrániť. Budovanie pyramíd 

vyčerpávalo ekonomické sily krajiny. Stavba Veľkej pyramídy sa rovnala prehratej vojne“. 

A každá postavená pyramída spôsobila v Egypte veľkú hospodársku pohromu. Herodot píše, 

že vtedy „obeh peňazí v krajine silne viazol“. Preto sa v egyptských dejinách stretávame aj so 

vzburami otrokov, ktorí odmietali stavať tieto prekrásne umelecké diela.  

Pyramídy boli len súčasťami kráľovských pohrebísk so stavbami nemenej nákladnými: 

zádušnými chrámami (pre kult mŕtveho kráľa), údolnými chrámami (na mumifikáciu 

kráľovho tela), výstupnými cestami (na dopravu kráľovskej múmie do hrobky) a tzv. 

satelitnými pyramídami pre kráľove manželky, resp. na niektoré bližšie neznáme rituálne 

účely). Všetky tieto i ďalšie stavby kráľov ako aj hrobky a kaplnky hodnostárov boli 

vyzdobené umeleckými výtvormi.
2
 

 

                                                           
1
 ZAMAROVSKÝ, V.: Za siedmimi divmi sveta. Bratislava 1960, s. 75-76. 

2
 ZAMAROVSKÝ, V.: Bohovia a králi starého Egypta. Bratislava 1986, s. 11-12.  
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Bohovia a teológia 

Egyptské náboženstvo nikdy netvorilo jeden celok. Po celej zemi existovali miestni 

bohovia, medzi nimi bol Ptah, memfidský boh remesla, Thovt, boh učenia a Mesiaca 

v Hermopoli, thébskýAmun – „skrytý boh“, ktorý zatienil boha vojny Mentu a stal sa štátnym 

božstvom Egyptu druhého tisícročia, Hathor – bohyňa radosti v Denderu a mnoho ďalších 

bohov. Potom tu boli kozmický bohovia. Prvý a najvyšší z nich bol Re, ktoré nazývali tiež 

Atum, boh Slnka, ktorého dcéra Maat zosobňovala pravdu, Spravodlivosť, právo a kozmický 

poriadok. Potom bola Nut – bohyňa oblohy, a Šu, Gen a Nún v poradí bohovia vzduchu, zeme 

a prvotného vodstva. Pravému národnému náboženstvu sa najviac blížil kult Osirida a jeho 

cyklus (manželka Isis, syn Horus). Osiridov príbeh obsahoval mocný ľudský apel. Dobrý 

kráľ, zavraždený svojim zlým bratom Sethom sa stáva vládcom syna a pomstiteľa Hora, ktorý 

za podpory svojej matky Isis získal pozemské kráľovstvo svojho otca. Egypťania sa mohli 

stotožniť s Osiridom, oživeným v jeho posmrtnom kráľovstve. Ďalší aspekt Osirida ako boha 

vegetácie ho spájal s každoročným vylievaním Nílu z brehov a následnou obnovou života. 

V egyptskom kulte bol mocne kombinovaný s pohrebným aspektom.  

 

Egyptská bohoslužba 

Egyptská bohoslužba predstavovala úplný protiklad semitskej bohoslužbe vo 

všeobecnosti, zvlášť hebrejskej. Chrám bol od okolia izolovaný vysokými múrmi 

a bohoslužbu tu vykonávali len slúžiaci kňazi. Ostatné obyvateľstvo sa aktívne účastnilo 

uctievania veľkých bohov iba vtedy, keď božstvo pri veľkých sviatkoch vychádzalo von 

v nádhernej procesii. Okrem toho hľadali ľudia potešenie u domácich, nižších bôžikov. Kult 

veľkých bohov sledoval jeden všeobecný vzor – s bohom sa jednako ako s pozemským 

kráľom. Každý deň ho prebúdzali zo spánku piesňou, potom ho umyli a obliekli (t.j. jeho 

podobu – sochu), predložili mu raňajky ( ranné obety) následovali predpoludňajšie záležitosti, 



16 
 

dostal obedňajšie a večerné jedlo (tomu zodpovedajúce obety) a potom bol pripravený na noc. 

Kontrast týchto pozemských egyptských prírodných božstiev a stále bdelého zvrchovaného 

Boha Izraela s jeho didaktickým obetným systémom v ktorom symbolizoval potrebu 

a prostriedky zmierenia a vysporiadania sa s vinou človeka, a s pokojnou obetou v obecenstve 

v prenosnom svätostánku, alebo v chráme mohol byť len ťažko prekonaný.  

 

Náboženská literatúra 

Do tretieho tisícročia pred Chr. spadajú tzv. pyramidné texty (objavené v pyramídach 6. 

dynastie). Ide o veľkú skupinu „zaklínadiel“ tvoriacich neuveriteľne zložité kráľovské 

pohrebné rituály a tiež o memfidskú teológiu, ktorá oslavuje boha Ptaha ako prvú príčinu 

všetkého, čo vzniká v mysli (srdci) a realizuje sa mocným slovom (jazyk). Vo všetkých 

obdobiach existujú hymny a modlitby adresované bohom, obvykle plné mytologických 

zmienok. Obdivuhodná ilustrácia dobového univerzalizmu sú niektoré hymny o Amunovi 

a Achnatonov známy hymnus na Atona z epochy Novej ríše. Epické básne o bohoch, ktoré sa 

dochovali do súčasnosti, existujú iba v citátoch. Pohoršlivá časť cyklu Osirida sa dochovala 

v Boj Hora so Sutechom. Texty z rakvy zo strednej ríše (vtedy obvykle maľované na 

vnútorných stenách) a „Kniha mŕtvych“ z Novej ríše a neskorého obdobia nie sú ničím iným 

než zbierkou magických zaklínadiel zaisťujúcich ochranu a blaho zosnulých v živote po smrti. 

Na stenách hrobov faraónov Novej ríše nachádzame zvláštnych „sprievodcov“ pekelným 

zemepisom.  

 

Viera spojená s pohrebom 

Premyslená viera Egypťanov v posmrtný život našla svoje vyjadrenie v konkrétnych 

materiálnych predstavách o slávnejšom Egypte v inom svete, kde vládne Osiris. Alternatívne 

predstavy obsahovali doprevádzanie slnečného boha Re na jeho každodennom putovaní po 
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oblohe a podsvetím, či prebývaním medzi hviezdami. Telo bolo hmotným rozšírením duše. 

Mumifikácia
1
 predstavovala umelý prostriedok zachovania tela, keď začali byť hroby veľmi 

zložité na to, aby slnečné lúče vysušili telo prirodzeným spôsobom ako tomu bolo 

v prehistorických hroboch. Predmety zanechávané v hroboch mŕtvym, aby boli k dispozícii 

nebožtíkom obvykle lákali zlodejov. Záujem Egypťanov o smrť nebol morbídny. Títo 

radostní, pragmatickí, materialistickí ľudia si proste chceli so sebou vziať dobré veci z tohto 

sveta a užívali k tomu magických prostriedkov. Hrob sa považoval za večný, fyzický príbytok 

zosnulého. Pyramídy boli kráľovské hroby, ktorých tvar napodobňoval podobu posvätného 

kameňa slnečného boha Re v Heliopoíi. Tajné hroby faraónov Novej ríše vytesané v skale 

v Údolí kráľov pri Thébach mali za úlohu zmiasť zlodejov, ale sa im to nepodarilo podobne 

ako pyramídam, ktoré ich mali nahradiť. 
2
 

 

 

                                                           
1
Akademik A. B. Zubov (s. 61) nazýva egyptskú múmiu obrazom telesného vzkriesenia mŕtvych, pričom 

zobrazená podobizeň nebožtíka bol prvotný portrét s ktorými sa na počiatku dejín stretávame.  

2
Nový biblický slovník. Red. J. Douglas a kol. Praha 1996, s. 205-206.  

 


