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3 STRUČNE O INTÍMNOM ŽIVOTE BOHOV V POHANSKEJ MYTOLÓGII 

A JEHO VPLYVE NA IZRAELSKÉ NÁBOŽENSTVO 

 

Jediná zmienka o intímnom živote bohov sa nachádza v knihe Genezis: „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“
1
. Ide tu zrejme o spomienku 

na prastarý mýtus o jednote božských a ľudských bytostí a ich potomkov
2
 , ktorý nachádzame 

v pohanských bájach.
3
 Nie je celkom jasné prečo svätopisec Mojžiš prevzal túto zmienku 

a umiestnil ju vo svojej prvej knihe, keď v podstate bojoval s egyptským polyteizmom, 

a potreboval Izraelský národ učiť viere v jediného Boha. Išlo pravdepodobne o neskorší 

doplnok, asi z kňazského kódexu. Všetky okolité pohanské národy vyznávali polyteizmus, čo 

sa prejavovalo aj v polygamii, ktorú vidíme aj u Lamecha
4
, Abraháma

5
 a neskôr aj u kráľa 

Šalamúna
6
. Sexuálna uvoľnenosť bola pravdepodobne bežným javom v pohanskej 

spoločnosti, o čom dosvedčuje aj príbeh o Jozefovi a jeho sexuálnom obťažovaní zo strany 

                                                           
1
 1Mjž 6, 4-6. Pohanské mýty bežne rozprávajú mnohé podrobnosti o obcovaní bohov s ľuďmi, z ktorého sa 

rodili polobohovia – nadľudia.  

2
 Porovnaj 4Mjž 13, 33. 

3
 Ide o najťažší a najspornejší text Starého Zákona. Židovská tradícia hovorí o „božích synoch“, že sú to vladári, 

králi a panovníci. Grécka tradícia prostredníctvom Septuaginty, Filona Alexandrijského a Jozefa Flávia hovorí, 

že išlo o padlých anjelov. Cirkevní otcovia hovoria, že išlo o potomkov Séta, ktorí nepočúvali Boha a brali si 

ženy z hriešneho Kainovho pokolenia. Iní starozákonníci udávajú, že tento text sa dostal do Sv. Písma 

z pohanských mýtov. Ide o postavy polobohov napr. Gilgameš, potomok kráľa Lugalbandy a bohyne Rímat-

Ninsuny, ktorý bol z dvoch tretín boh a z jednej tretiny človek. (Pozri HELLER, J.-PRUDKÝ, M.: Obtížné 

oddíly knih Mojžišových. Kostelní Vydří 2007, s. 42-43). Čo sa týka vyššie uvedeného výkladu ďalší odborníci 

definujú božích synov – ako nadľudské bytosti ako anjelov, démonov či duchov. Konštatujú, že o anjeloch 

rozprávajú ako židovské výklady (1Henoch 6, 2; Jubilea 5, 1, Filón Alexandrijský – De Gigant 2, 358 a Jozef 

Flávius - Starožitnosti 1, 31 taktiež zvitky z Mŕtveho mora). Rovnaký názor prezentujú aj sv. Otcovia a učitelia 

Cirkvi (Justín, Irenej, Klement Alexandrijský, Tertulián či Origenes). Tento názor je najrozšírenejší. (Pozri 

Genezis. Trnava 2008, s. 233).  

4
 1Mjž 4, 19. 

5
 Sára, Hagar, Ketura. 

6
 1Kraľ 11, 3. 
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Putifarovej ženy. Zvlášť aj Sodoma a Gomora
1
 Mojžišová reakcia na to bola v podobe dvoch 

z prikázaní Desatora – Nezosmilníš, (Nescudzoložiš), nepožiadaš manželku blížneho svojho.
2
  

Preto v prípade Izraelského Boha, ktorého oslovovali buď Jahve, Adonaj, El – Šadaj
3
 sa 

„nikde“ nerozpráva o tom, že by Boh Izraela potreboval manželku ako človek
4
. Jedinou 

výnimkou je výraz Elohim
5
, ktorý sa používa na vyjadrenie Boha ako stvoriteľa. Keďže sa 

môže používať aj v množnom čísle – elohim – bohovia, hovorí o svojom pohanskom pôvode, 

ktorý používali aj pohania, keď chceli vyjadriť stvoriteľský akt vo svojom panteóne božstiev.  

Dávne východné mýty, ktoré hovoria o stvorení sveta sú charakteristické tým, že 

pohanské božstvá plodia bohov. V prvotnom chaose sa v mnohých mýtoch prejavuje 

zmiešaním slaných - zosobňuje ich ženský princíp Tiamat a sladkých vôd zosobňujúci ich 

mužský princíp Apsu. Ide o existujúcich bohov ženského a mužského rodu, vďaka ktorým sa 
                                                           
1
 1Mjž 19, 5. 

2
 2Mjž 20, 14-17.  

3
 Pomenovanie Boha ako El Šaddaj sa vyskytuje v celej hebrejskej biblii iba sedemkrát.  

4
 Každé pravidlo však má aj svoju výnimku. Kult Ašery bol legitímnou súčasťou Hospodinovho kultu ako na 

severe, tak aj na juhu v štátnom náboženstve a v ľudovej zbožnosti a narazil na odpor v deuteronomických 

kruhoch. Je však potrebné urobiť ďalší krok a položiť si otázku či vôbec bol kult bohyne medzi Izraelitmi pred 

ezdrášovskou reformou tak heterodoxní, alebo bol prejavom trestuhodného odpadlíctva ako ich nám 

predstavujú kanonizované texty Tanaku...V 60. – tych rokoch 20. storočia objavili archeológovia na území 

Izraela v blízkosti starého mesta Lakíš aj na iných miestach pravdepodobne z 8. storočia pred Chr. Nadpisy, 

v ktorých sa vedľa Hospodina objavuje aj Jeho družka Ašera. Tieto objavy vedú k radikálnemu prehodnoteniu 

nášho nazerania na vývoj a premenu Izraelského monoteizmu a vôbec aj prehodnotenie pohľadu na pred exilnú 

izraelskú spoločnosť. Ak bol kult Hospodina spolu s jeho partnerkou Ašerou pred ezdráškovskou reformou 

legitímny, alebo aspoň legitímny v istých oblastiach či spoločenských vrstvách potom musíme u týchto 

Izraelitov predpokladať tiež pretrvávanie kanaánskeho zvyku vysádzať pri svätyniach posvätné stromy 

zasvätené božskému paru. (Pozri TYDLITÁTOVÁ, V.: Stromy ve starozákonní tradici. Praha 2008, s. 182-

183). Niektorí odborníci vidia v množnom čísle slova „Elohim“, že sa za ním ukrýva partnerský pár 

starosemitského kult El a Ašera. (Pozri ГЕЧЕ, Г.: Библейские истории. Москва 1988, s. 66) 

5
 Slovo elohim pravdepodobne hebrejčina prevzala z aramejčiny, jazyka Aramejcov žijúcich severne od Izraela. 

Tento názov sa objavuje v Písmach pochádzajúcich zrejme pred vyhnanstvom i v kňazskom kódexe, čo nie je 

prekvapujúce, pretože od 8. storočia sa aramejčina v celej oblasti šírila ako medzinárodný dorozumievací 

jazyk. Z tohto dôvodu – pretože naznačoval presahovanie národných hraníc – výraz elohim zvlášť dobre 

zapadal do internacionalizmu autora kňazského kódexu. Podľa istého znalca výraz elohim pripomína, že ide 

o božstvo „medzinárodne nevyhradené“. (WRIGHT, R.: Evoluce Boha. Praha 2011, s. 175). 
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rodia ostatní bohovia a nebeské telesá
1
. Spojením týchto božstiev sa zrodilo niekoľko 

generácii bohov medzi nimi aj Nudimmud – čo je priezvisko boha múdrosti a magie Ey. 

Mystické zakončenie novoročných slávností predstavoval „svätý sobáš“; obrad vykonávaný 

už od sumerských čias na najvyššom stupni zikkuratu. Božský pár Marduka a Sarpanity tu 

zastupujú veľkňaz s veľkňažkou. Sobáš bol symbolom tajomstva života. Počas vlády III. 

urskej dynastie kráľ pri tejto príležitosti vystupoval v úlohe boha jarnej vegetácie, ktorý sa 

počas „svätého sobáša“ spája s bohyňou Inanou, ako sa o tom vraví v preslávenom speve 

Povýšenie Inany. Za novoročných slávností v asýrskej metropole vystupoval asýrsky národný 

boh Aššur, v sumerskom Uruku boh An, v Charráne sa konali slávnosti boha Sína, v Dilbate 

slávnosti boha Uraša, v Ninive slávnosti bohyne Ištar.
2
  

Účel zikkuratov
3
 doposiaľ nie je jednoznačne prebádaný. Je zrejmé, že plnili poprednú 

funkciu, keď vytvárali scénu novoročných slávností, kde sa ako opisuje Herodor – v chráme 

na vrchole odohrával svätý sobáš – hieros gamos, magicky zaručujúci plodnosť a blaho zeme. 

Pravdepodobne sa veža používala aj ako pozorovateľňa pre astronomické účely. Zikkuraty 

mali tiež symbolicko-mýtický význam, boli akýmsi pojítkom medzi zemou a nebom, ako 

naznačujú aj ich mená spájajúcim svetom bohom so svetom ľudí „akási pupočná šnúra 

kozmu“. Pravdepodobne slúžili aj ako obetištia ako to naznačovala správa o potope, kde
4
 

Utanapišta obetuje po skončení potopy práve na vrchole hory.  

O tom ako Enlil splodil ďalšie božstva sumerského panteónu opisuje príbeh dnes 

nazývaný podľa hlavných osôb „Enlil a Ninlil“, pretože sa odohráva v Nippuru, ide 

pravdepodobne o báj tamojšieho pôvodu. Ninlil sa ide kúpať. Enlil sa jej zmocní a oplodní ju 

bohom Mesiaca – Sinom. Bohovia za to čo urobil pošlú Enlila do podsvetia. Ninlil ho tam 

                                                           
1
 ГЕЧЕ, Г., cit. dielo, s. 64. – porov. HRUŠKA, B. a kol.: Mýty staré Mezopotámie. Praha 1977, s. 22. 

2
 KLÍMA, J.: Ľudia Mezopotámie. Bratislava 1988, s. 171. 

3
 Stupňovitých pyramíd nachádzajúcich sa v Babylone (dnešný Irak). 

4
 Gilgameš 11. Tabuľka, riadok 155 Matušovo vydanie. HELLER, J.: Starověká náboženství. Praha 2010 s. 178.  
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nasleduje. 
1
 Boli zachované obrazy, na ktorom je znázornený kráľ nahý. Išlo o dôležitý dôkaz 

sakrálnosti funkcie, pretože vieme, že v sumérskej dobe musel kňaz za určitých okolností 

predstupovať pred boha nahý
2
. Obyvatelia Mezopotámie

3
 ešte pred príchodom Sumerov boli 

schopní vyjadriť svoje predstavy a umelecké sklony. Svedčia o tom nálezy figurín zvierat 

a bohýň plodnosti z predkeramického obdobia Džarma
4
.  

V chrámoch zasväteným bohyniam bývali oddávna aj kňažky. Neskôr ich nachádzame 

v chrámoch zasväteným bohom. Na čele zboru kňažiek bola božia družka nazývaná po grécky 

Pallakidé. Poznáme ju predovšetkým z kultu Amona a Mina. Podobné meno mali aj kravy 

patriace do družiny býka Apisa. Týmto sa vysvetľuje poslanie tejto vedúcej kňažky. Má sa 

starať o sexuálne uspokojovanie potrieb boha. Podstatou egyptského kultu bohov bolo starať 

sa o všetky ich potreby a to do takej miery, aby boli bohovia spokojní a jednali s ľuďmi 

prívetivo. Pallakidé potešuje boha tancom a spevom podobne ako faraóna členky jeho 

háremu. Pravdepodobne v chráme aj spala. Inakšie nám jej sexuálne povinnosti a činnosti nie 

sú celkom jasné. Pravdepodobne niektoré z týchto kňažiek museli zachovávať panenstvo t.j. 

zachovať ho pre boha, ktorému slúžili. Iné práve naopak k ich povinnostiam patrila sakrálna 

prostitúcia
5
. V helenistickej dobe je synúsíá – spolubytie kňažiek s bohmi súčasťou 

                                                           
1
 Tamže, s. 225. Trochu inakšie znie tento príbeh v inom dokumente: „Hoci Ninšebaraguna varovala dcéru 

Ninlil, aby sa nachodila kúpať do kanálu, kde by ju mohol zviesť Enlil, dcéra nedbá na radu matky. Enlil ju 

schvatne, zavlečie do člnu a splodí z ňou boha mesiaca – Nannara. Bohovia sú jeho činnom pobúrení 

a posielajú ho za trest do podsvetia. Ninlil však ide s ním do podsvetia, kde ju Enlil zvedie ešte trikrát. 

Posledný krát v prezlečení za prievozníka mŕtvych na vodách smrti, ktorý pritom pripomínal gréckeho 

Charóna. S Ninlil tak splodil troch podsvetných bohov a tých chce dať ako náhradu za to, že ich staršiemu 

bratovi Nannamarovi bude dovolené, aby vystúpil na nebo ako Mesiac“. (Pozri HRUŠKA, B. a kol., cit. dielo, 

s. 16-17). 

2
 Tamže, s. 180-181.  

3
 Počet bohov v mezopotámskom panteóne dosahuje počet 3000.  

4
 KLÍMA, J.: cit. dielo, s. 200. 

5
 Patrila medzi ne predovšetkým nu-gig (sumersky) nie chorá, akkadsky qadištu = zasvätená, ktorú asýrske texty 

nazývajú qadiltu. Týmto spôsobom bola uctievaná predovšetkým bohyňa Ištar, preto sa jej služobníčky 

nazývali ištaritu – Ištarina kňažka. Takáto kňažka sa v epose o Gilgamešovi nazýva šamhatu – bujná (porov. 
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zasväcovania rýtou v mystériách
1
. Egyptológovia vedú spor o tom, či kňažky v chrámoch boli 

k dispozícii faraónovi ako vtelenému bohu, alebo nie. Vzhľadom k tomu, že faraón mal svoj 

vlastný hárem je málo pravdepodobné, že by vzťah faraóna ku kňažkám v chrámoch mal 

konkrétnu podobu
2
.  

Vojtech Zamarovský
3
 opisuje bohyňu Kadeš ako bohyňu lásky ľúbostného života. Bola 

sýrsko-foiníckeho pôvodu a do Egypta sa dostala s vojakmi a obchodníkmi po výbojoch 

kráľov Novej ríše; ostala však medzi egyptskými bohmi cudzinkou. Jej meno sa zvyčajne 

odvodzuje od rovnomennej pevnosti na rieke Oronte. Skôr je však pravdepodobné, že 

pochádza zo slova kedešen – „zasvätená“, čo bol titul žien, ktoré sa venovali ináč počestnému 

povolaniu chrámových prostitútok. Nasvedčuje tomu aj jej funkcia: vzťahovala sa výlučne na 

telesnú lásku. V Egypte ju uctievali iba cudzinci. V cudzineckej štvrti prvého hlavného mesta 

Mennofera (Memfidy) mala chrám alebo kaplnku ako „milenka boha Ptaha“. Kadešu 

zobrazovali Egypťania poväčšine nahú a v spoločnosti bohov Rešefa a Mina. Na reliéfoch 

stojí podľa východného vzoru často na levovi a v rukách drží hady. Jej vyobrazenia sú 

neveľmi početné. V asýrskej mytológii sa stretávame s bohmi Anšar a Kišar, ktorý podľa 

mýtu Enuma Eliš splodili boha Anu a jeho súrodencov
4
. Po návratu z boja je bohyňa Ištar 

uchvátená Gilgamešom a ponúka sa mu. Gilgameš ju však odmietne, čím ju smrteľne urazí. 

Vyčíta jej predchádzajúcich milencov, ktorých vždy nakoniec zahubila. Urazená Ištar si 

vyžiada od svojho otca boha Anova, aby ju pomstil tým, že stvorí nebeského býka a pošle jej, 

aby ničil mesto Uruk
5
. 

                                                                                                                                                                                     
hebrej. samah) či harimtu = zasvätená, nedotknuteľná (porov. hebr. herem). Zvedie Enkidua a tak sa odsúdi 

prírode. HELLER, J., cit. dielo, s. 184-185. 

1
 Podobne je to aj v Indii.  

2
 HELLER, J., cit. dielo, s. 80. 

3
 ZAMAROVSKÝ, V.: Bohovia a králi starého Egypta, s. 173-174. 

4
 Tamže, s. 171. 

5
 Tamže, s. 241. 
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V Palestíne boli pri archeologických vykopávkach nájdené z doby bronzovej a železnej 

veľa hlinených tabuliek so zobrazením nahej ženskej postavy, na ktorej bola znázornená 

pravdepodobne bohyňa plodnosti Aštoreta
1
. Jej znázornenie na keramickej pečiatke ukazuje 

vo svojich archeologických nálezoch Deopik
2
. Filon Alexandrijský vo svojom učení 

o Múdrosti – Logose, zbožšťuje múdrosť a personifikuje ju ako ženu. Je nepochybné, že 

v staroveku mala personifikácia – alebo zbožštenie Logosa ako pani Múdrosť silný 

emocionálny dopad. V knihe Prísloví sa predstavuje ako zvodkyňa – alebo ako to grécky píše 

o Sofii ako svojej manželke. Jeden z významov výrazu Logos spermatikos, ktorý používal 

Filon a tiež starý grécky filozofi je „rozum prinášajúci semeno“, ktoré v každom človeku 

dozrieva a dáva nové poznanie
3
.  

Známy ruský teológ Sergej Bulgakov pravdepodobne pod vplyvom Filona 

Alexandrijského veľmi rozvinul učenie o Chokme – Sofii – Múdrosti, za čo bol obviňovaný 

a kritizovaný, že z nej vytvoril štvrtú osobu sv. Trojice. Taktiež ju vo svojom učení spomína 

ako ženský boží princíp.  

                                                           
1
 Nový biblický slovník. Douglas, J. a kol. Praha 1996, s. 75.  

2
 ДЕОПИК, Д.: Библейская археология и древнейшая история святой земли. Москва 2009, s. 316. 

3
 WRIGHT, R., cit. dielo, s. 195. 

 


