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KAPITOLA X. 

Rozmnoženie a rozdelenie ľudstva 

 

Jafetovci. - 1 Toto je potomstvo Noemových synov, Sema, Chama 
a Jafeta, lebo po potope sa im narodili synovia. 2 Jafetovi synovia sú 
Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Mosoch a Tiras. 3 Gomerovi 
synovia sú Askenéz Rifat a Togorma. 4 Javanovi synovia sú Elisa, 
Taršiš, Kitim a Dodanim. 5 Z nich sa rozvetvili ostrovné národy 
podľa svojich krajín, jazykov, kmeňov a obyvateľstva.  

 
Desiata kapitola je radostnou zvesťou o podivuhodnej Božej 

trpezlivosti. Potopa skončila, ľudské pokolenie zahynulo a predsa 
traja Noemovi synovia tvoria základ nového pokolenia. Z týchto troch 
skupín Semovcov, Chamovcov a Jafetovcov odvodzujú svoj pôvod 
všetky národy a pranárody zeme. Sem to je kňaz, duchovný človek, 
všetky jeho myšlienky sú usmernené k Bohu. Duchovný pohľad jeho 
potomkov je obrátený k minulosti - raju a stavu človeka, ku ktorému 
sa chcú prinavrátiť, po čom túžili aj proroci. Cham je človek telesný, 
preto sú jeho myšlienky zamerané iba na telesnú stránku bytia. 
Pohľad jeho synov je nasmerovaný k tomu, čo je teraz, precítiť, prežiť, 
zaznamenať plnosť iba okamihu, v tom spočíva najväčšia devíza 
hudobného a kultúrného umenia telesných potomkov Chama, t. j. 
Afričanov. Jafet je nielen duševným človekom, ale aj nositeľom krásy, 
harmónie. Nie náhodou za klasický vzor národa, ktorý mal svoj pô-
vod od Jafeta, boli už v dávnych časoch považovaní Gréci – ochran-
covia krásy, ovladajúci zvučný jazyk a dokonalé umenie. Pohľad 
Jafetových synov je nasmerovaný na budúcnosť, vytváranie krásnych 
vecí, rozvoj vied, umenia, technických výdobytkov 747.  

V podstate ide o mená, ktoré sa používali u starých národov blíz-
keho Východu. Genealógie – rodokmene boli u dávnych starobylých 
národov na Východe veľmi dôležité a bežne používané, pričom išlo 
o jediné dejiny minulosti, ktoré sa presne zachovávali z pokolenia na 
pokolenie. Svojim spôsobom išlo o jedinečný a veľmi dôležitý pamät-
ník a to nielen biblických, ale celosvetových dejín ľudstva. „Tabule 
národov“, alebo“etnografické tabule“ sa zaoberajú osídlením ľudstva 

                                                 
747 ЩЕДРОВИЦКИЙ, Д.: Cit. dielo, c. 112-113. 
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na počiatku sveta v rôznych krajinách starobylého sveta. Preto po 
„tabuliach národov“, o ktorých sa zmieňujú viacerí autori, 748 privádza 
Sväté Písmo čitateľa k babylónskemu zmäteniu jazykov a následne k 
patriarchovi Abrahámovi. D.V. Ščedrovický 749 poukazuje, že tak 
podrobné tabule národov, aké máme v Biblii, nemáme v žiadnych 
starobylých pamätníkoch Sumeru, Akkadu, Egypta, Indie, Číny, 
Grécka a Ríma. V týchto rodokmeňoch nie je možné nájsť zmienky 
o všetkých národoch a zvlášť nie takých, ktoré v čase Abraháma 
a Mojžiša neexistovali, alebo neboli objavené, napr. obyvatelia 
Ameriky.  

Ide o dve tabule národov pred potopou – rodokmeň Setitov a 
Kainitov a po potope – rodokmeň Noemových synov. Rovnako histó-
riu delia Suméri a od nich to zdedili aj Akádci, obdobia delili na „lam 
abubi“ – pred potopou a „arki abubi“ – po potope. V Mezopotámii sa 
v jednom dokumente história počítala na 241 000 rokov a druhá v 
inom dokumente trvala 456 000 rokov. Tabule národov sledujú tri 
ciele: 1. Potvrdzujú pravdu jednoty ľudského rodu, ktorá vznikla 
z troch vetiev, avšak mali jeden spoločný koreň, 2. fakt príbuzenstva 
vyvoleného židovského národa s ostatnými rodmi tej istej semitskej 
rasy, 3. Boží zámer s dejinami svetových národov. Známy francúzsky 
orientalista Lenorman hovorí, že ide o najstarší a veľmi vzácny 
dokument dejín usídlenia sa v starobylom svete. O pravdivosti svedčí 
pri porovnávaní jazykoveda a filologický výskum rôznych národov. 

 Po potope obe tradície hovoria o novom obnovenom kráľovstve, 
ktoré zostúpilo z neba. Biblia sa symbolicky vyjadruje o novej organi-
zácii politického života v dejinách ľudstva o Babylonskej veži750, ktorá 
učí o ľudskej nemohúcnosti pri organizácii sveta, ktorá sa nedá 
uskutočniť bez Božieho plánu.  

Jafetových synov je celkovo sedem. Jafet bol najmladším synom 
Noeho, a preto autor Genezisu začína tabuľu národov z jeho potom-
stva, pričom nesleduje chronologický uhol pohľadu, ale predchádza-
júce proroctvo o žiarivom osude Jafetovho potomstva, ktorému boli 

                                                 
748 PETER, M.: Cit. dielo, s. 149 – porovnaj LACH, S.: Cit. dielo, s. 280 a ЛОПУХИН, А.: 

Toлковая Библия, T 1., с. 67-68. 
749 S. 113-114. 
750 1Mjž 11, 1-9. 
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predpovedané kvantitatívne, ale aj kvalitatívne predpoklady prevahy 
nad všetkými potomkami iných rodov ľudstva po potope. 

Gomer – s národosťou takéhoto názvu sa stretávame u proroka 
Ezechiela751 ako suseda s Tubalom a Masochom a ďalšími národnosťa-
mi osídlených v severnej Sýrii a Malej Ázii. Meno istého národa 
„Gimeraj“ bolo nájdené v klinopisných nadpisoch Asurbanipala. Väč-
šina exegetických autorít sa zhoduje a stotožňuje ich s klasickými kim-
merijcami752, ktorí sa usídlili na brehoch Kaspického a Aralského mora 
a neskôr aj na západe v severnej časti Germanie (kimvrovia-kimme-
rijci, teutoni) a Britských ostrovoch. Niektorí exegéti pod pomenova-
ním kimvrovia – Gomer vidia názov „Krym“. Existujú aj odlišné 
názory, ktoré meno Gomer odvodzujú z akkadského Gi-mir-ra-a-a, 
pričom autori hovoria, že išlo o Grékov – Kimmercov, potomkov 
Homéra753, o ktorých sa zmieňuje Odysea. Išlo o obyvateľov Čierneho 
mora, ktorí sa presídli v 8. a 7. storočí pr. Ch. do Arménska a Kapa-
dócie. Jozef Flavius týchto obyvateľov pomenuva Gomarjani.  

Magog. U proroka Ezechiela754 je toto plemeno opísané ako skú-
sení strelci a väčšina exegétov755 sa prikláňa k názoru, že išlo o Skytov, 
ktorí obývali brehy Azovského mora v oblasti Kaukazu, alebo žijúcich 
niekde v oblasti Čierneho a Kaspického mora 756, pričom niektorí 757 
považujú za obyvateľov Magoga – Arménov. Severnejšie od nich žili 
obyvatelia Góg758. V Apokalypse Goga a Magoga slúži na zobrazenie 
dvoch síl vystupujúcich proti Bohu pred príchodom Antichrista, ktorí 
v koalícii budú spoločne vystupovať v boji proti Christovi a Jeho 
Cirkvi759. Istý Bochart odvodzuje meno Goga a Magoga od pome-
novania Kaukaz, ktorí arméni nazvývali Gog-Chazan - Gogova 
pevnosť. Jozef Flavius, rovnako ako aj Bochart, pod Magogom iden-
tifikuje Skytov 760.  

                                                 
751 Ez 38, 6. 
752 Odysea 4, 11 a 11, 13-19. 
753 Michaelis in: ФИЛАРЕТ, Д.: Cit. dielo, c. 218. 
754 Ez 38,1-6; Ez 38, 16 a 39, 1. 
755 Bl. Teodorit a Hieroným. 
756 PETER, M.: Cit. dielo, s. 150. 
757 ЛОПУХИН, А.: Toлковая Библия, T 1., с. 68. 
758 GENESIS, Cit. dielo, s. 77. 
759 Zj 20, 8-10. 
760 LACH, S.: Cit. dielo, s. 282. 
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Madai – s týmto menom sa, podľa svedectiev posvätných kníh 
Perzie a Indie, ako aj asýrskych nadpisov, stretávame u prvotných 
Arijcov, ktorí žili v západnej Ázii, menovite v Medsku-Média, čiže 
midjanci761. V akkadštine nachádzame meno Ma – da- a-a čo označuje 
Medov, ktorí v 9. stor. pred Chr. osídlili breh Kaspického mora, čo sa 
zachovalo aj zaznamenané svedectvami klinopisu. Odtiaľ sa časť 
obyvateľstva po čase odsťahovala na východ a získala pomenovanie 
Indovia, pričom menšia a časť, ktorá zostala, si ponechala pôvodné 
pomenovanie Medovia. O príbuzenstve Peržanov s Medmi a všeobec-
ne s Arijcami hovorí prorok Daniel762. 

Javan – v chetejčine sa stretávame s formou Yevanna a na pamät-
níkoch z epochy Dária Hystasp763– Iavana, v sanskritskom jazyku – 
Iavana a v staroperžtine – Iuna. Prvýkrát sa toto meno spomína 
v časoch Sargona II.764 a chetejských zápiskoch, stretávame sa tiež 
s verziou Achchi – java (Achaei) 765. Všetky tieto pomenovania pouka-
zujú na Grékov - Jónov a následne na všetkých ostatných. Homér 
obyvateľov Delosa nazýva Iaonami. Kráľ Iavan u proroka Daniela766– 
metropolita Filaret 767 označuje za Alexandra Veľkého. Náznaky na 
podobné pomenovanie Grékov nachádzame aj vo Svätom Písme768.  

 Tubal – Mosoch. Tieto dva národy sa udávajú ako poddané Ma-
gogovi769. Obývali pravdepodobne sever Palestíny. V análoch asýr-
skych kráľov sa často spomínajú Muski a Tabal, dve susediace národ-
nosti usídlené v Cilicii. Grécky historik Herodotes ich nazýva Tibareci, 
alebo Iberčania770 a moschach, žijúci v susedstve s Kolchidou. Vedci sa 
domnievajú, že pôvodne obe tieto národnosti sídlili vo vrchovinách - 
Tigrisu a Eufratu medzi Médiou a Skýtskom, t. j. v Kolchide a Iberii, 
nachádzajúcich sa na juhu súčasného Kaukazu771.  

                                                 
761 Est 1, 3. 
762 Dan 5, 28. 
763 Hystaspesa. 
764 721-725 pr. Chr. 
765 PETER, M.: Cit. dielo, s. 150. 
766 Dan 3, 21. 
767 Cit. dielo, c. 219 Pozn. aut. – v slovenskom preklade sa spomína meno kráľa 

Nebúkadnecar. 
768 Iz 66, 19; Ez 27, 13; Dan 8, 21 a 10, 20; Joel 4, 6. 
769 Ez 38, 2 a 39, 1. 
770 Iberi. 
771 Iberi =-Gruzínci. 
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Tiras – väčšina exegétov poukazuje, že ide o veľmi starú skratku, 
ktorá vznikla pravdepodobne deformovaním pôvodného slova prepi-
sovačmi, z mena „trakovia“ vetva, ktorá sa organizovala okolo 
budúceho mesta Tyr v Malej Ázii. Predpokladá sa, že tento národ 
prenikol do Európy a usídlil sa v Ellade, z časti v Itálii a neskôr 
v Rumunsku. Niektorí autori 772 hovoria, že išlo o Etruskov, ktorí boli 
pirátmi v Egejskom mori, čiže národ mora. Jediná zmienka, ktorá sa 
zachovala sú hieroglyfy773 spomínajúce T-w-rw-sz, neskoršie známych 
ako Tyrčania. 

3 Synovia Gomera: Askenez... V českom preklade je Aškenaz. 
Takéto mená nachádzame v Bitínii a v časti Frígie pri pomenovaní 
jazera, zálivu Askánskych ostrovov. Bochart je názoru, že Pont 
Aksenos, ktorý majú Gréci, znamená Pont Askenazov.774 Súčasní židia 
pomenuvajú Germániu termínom askenaz a väčšina židovských 
exegétov v ňom vidí Nemcov. Keďže biblická tabuľa národov sa 
vzťahuje predovšetkým na teritórium Ázie, ktorá bola spoločnou 
kolískou ľudstva, je potrebné tu určité veci vysvetliť. K určeniu tejto 
národnosti nám pomáha prorok Jeremiáš775, ktorý vymenuváva 
národnosti bojujúce v Kýrovom vojsku kde popri obyvateľov Araratu, 
Meni tiež používa termín Askenaz, čím jasne poukazuje, že tento 
národ žil pôvodne v oblasti Arménska alebo Malej Ázie. Je veľmi 
pravdepodobné, že tento národ sa po určitom čase presídlil do 
západnej Európy, kde položil základ budúcemu Nemecku 776 .  

Rifat-na inom mieste Biblie pravdepodobne kvôli chybe 
prepisovateľov, sa objavuje meno Difat777. Jozef Flávius spoločne 
s Bochartom poukazujú na Paflagoniu, ležiacu na severozápade Malej 
Ázie, obyvatelia ktorej sa nazývali Rifatami. Väčšina exegétov však 
v ňom vidí národ, ktorý sa usídlil v Rif(t)ejských horách – na severe 
Kaspického mora. Existujú tiež názory, že išlo o národ Arimfejov, 
alebo Agripejov, ktorí sa usídlili na východnom brehu rieky Don. 
Herodotos778 sa o nich zmieňuje takto: “Týchto ľudí nikto neponižuje, 

                                                 
772 LACH, S.: Cit. dielo, s. 283. 
773 R.1225-1215 pr. Chr. 
774 ФИЛАРЕТ, Д.: Cit. dielo, c. 219. 
775 Jer 50, 1-46. 
776ЛОПУХИН, А.: Toлковая Библия, T 1., с. 69. 
777 1Krn 1, 6. 
778 Hist. nat. L.VI. s. 13. 
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pretože sú považovaní za svätých a nikto z nich nevlastní ani zbraň. 
Riešia spory všetkých okolitých národov. Tí, ktorí sa k nim utiekajú, 
nie sú nimi ponižovaní“.  

Togorma – S týmto menom sa dvakrát stretávame u proroka Eze-

chiela779 a to ako pomenovanie jazdcov, vlastníkov koni a mulov. 
Podľa Mojžišovej tradície je rodovým zakladateľom Arménska práve 
Togorma. 

 4 Elisa. V českom preklade Eliša. U proroka Ezechiela780 sa 
vyzdvihuje ostrov Elisa, odkiaľ sa privážal ľan a purpur. Týmto 
názvom je pomenovaný jeden z prímorskych národov Grécka – Pelo-
ponezu a to Elida, Eloja alebo všeobecne Ellada. Podľa Horácia boli 
preslávení odevom z purpuru 781.  

Tarsis, hebrejsky Taršiš – podľa Jozefa Flávia išlo pravdepodobne 
o Tarzus – kilikijské mesto, avšak väčšina exegétov na čele s Euzébiom 
poukazuje, že išlo o istú západne vzdialenú kolóniu. Základom pre 
toto tvrdenie slúži prorok Jonáš, ktorý sa nalodil v Jope782 a cestoval 
do vzdialeného Tarzu. Vedci – geografi poukazujú na istý Tarzis, 
alebo Tartess, jedna z najvzdialenejších fenických kolónií, ktorá sa 
nachádzala v súčasnom Španielsku, ktorá bola známa bohatstvom ba-
ní na olovo, cín, meď a najmä striebro.783 Na bohaté ložiská rudy 
v Tarze a obchodovanie s Týrom poukazuje aj Sväté Písmo784.  

Kitim – Jozef Flavius stotožňuje tento názov so starobylým náz-
vom Kitionom, ktorý bol hlavným mestom Cypru. Mesto Kitim 
spomína aj prorok Daniel785. Podľa všetkého išlo o Macedoniu na čo 
poukazuje autor prvej knihy Makabejským,786 ktoré sa zhodujú aj 
s proroctvom787 pričom staré pomenovanie Macedónie Makketta alebo 
Maketia sú dosť podobné s biblickým názvom Kitim.  

                                                 
779 Ez 27, 14, a 38, 6. 
780 Ez 27, 7. 
781 ФИЛАРЕТ, Д.: Cit. dielo, c. 220. 
782 Terajšia Jaffa. 
783 Tamže, c. 220 porovnaj ЛОПУХИН, А.: Toлковая Библия, T 1., с. 70, porovnaj LACH, 

S.: Cit. dielo, s. 284. 
784 Ez 27, 12; Ž 72, 10.  
785 Dan 11, 30. 
786 1Mak 8, 5. 
787 Ez 27, 6. 
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Dodanim – podľa všetkého ide o obyvateľov prielivu Dardanely, 
alebo obyvateľov Troje, ktorí pomenovali prieliv Dardanely, jedna 
z najstarších maloázijských vetví gréckej národnosti. Iní 788 poukazujú, 
že išlo o nesprávny preklad Rodanim789 národa, ktorý žil na ostrove 
Rodos, na čo poukazujú aj prekladatelia Septuaginty. 

Ostrovné národy – všeobecne biblický pojem označujúci národy 
žijúce za hranicami Palestíny v oblasti Stredozemného, Čierneho, 
Kaspického a Aralského mora790. Toto pomenovanie vzniklo z naiv-
ného pohľadu Židov, ktorí nemali prehľad o rozlohe morí a predsta-
vovali si, že ide o národy menších ostrovov. Týmto termínom označo-
vali aj národy, ktoré žili napr. na pobreží mora. Herodotos iba Áziu 
a ázijské národy považoval za pevnú zem. Podľa všetkého išlo 
v prevažnej miere o obyvateľov Stredozemného mora, t. j. obyvateľov 
súčasnej južnej Európy.  

 
Chamovci. - 6 Chamovi synovia sú Chus, Mesraim, Fut a Kanaán. 
7 Chusovi synovia sú Šaba, Hevila, Sabata, Regma a Sabatacha. 
Regmovi synovia sú Šaba a Dadan. 8 Chusovi narodil sa tiež Nimród. 
On začal byť mocnárom na zemi. 9 Bol udatným poľovníkom pred 
Pánom, takže sa hovorievalo: "Udatný poľovník pred Pánom ako 
Nimród!" 10 Jeho kráľovstvom bol na počiatku Bábel, Arach, Achad 
a Chalane v krajine Senaár. 11 Z tejto krajiny tiahol do Asýrie 
a vystaval Ninive, mesto Rechobot, Chale 12 a Rezen medzi Ninive 
a Chale. To je najväčšie mesto. 13 Od Mesraima pochádzajú Ludovia, 
Anamčania, Leabčania, Naftuchovia, 14 Fetrusi, Kasluchovia - z nich 
vzišli Filištínci - a Kaftorčania. 15 Od Kanaána pochádza jeho prvo-
rodený Sidon a Hetejci, 16 ďalej Jebuzejci, Amorejčania, Gergezej-
čania, 17 Hevejci, Arachejčania, Sinijci, 18 Aradovia, Samarovia 
a Amaťania. Potom, keď sa čeľade Kanaánčanov rozišli, 19 územie 
Kanaánčanov siahalo od Sidonu smerom ku Gerare až po Gazu 
a smerom k Sodome a Gomore, Adame a Seboim až po Lesu. 20 Toto 
sú Chamovi synovia podľa svojich čeľadí, jazykov, krajín 
a obyvateľstva. 

                                                 
788 LACH, S.: Cit. dielo, s. 285. 
789 1Krn 1, 7. 
790 Jer 2, 10. 
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Synovia Chama. Cham sa nazýva náčelníkom rodu štyroch zá-
kladných rás, ktoré vznikli vďaka jeho synom tým, že sa usídlili 
v oblastiach južnej Ázie a horného toku Nílu. Symbolicky bol meno 
Cham označované ako Egypt a mená jeho synov označovali názvy 
krajov a národov, ktoré boli späté s Egyptom. Táto krajina sa vždy 
delila na Horný a Dolný Egypt. 

Chus – v ruskom preklade Chuš a v českom preklade Kuš. Starý 
židovský termín Kuš, alebo Chuš znamenal v preklade Septuaginty 
zvyčajne Etiópiu-Abesiniu. Asýrske klinopisné písmo hovorí o krajine 
Kus a Egypťania zase o Kes, alebo Kaš. Podľa biblických údajov však 
dochádzame k záveru, že s tým istým pomenovaním sa stretávame 
u dvoch národov. Jedna krajina sa nachádzala medzi Babylonom 
a Arabským polostrovom a druhá na severozápadnom brehu Afriky 
približne na mieste súčasnej Núbie smerom k Abesinii791. K lepšiemu 
objasneniu nám pomôžu asýrsko-egyptské pamiatky, podľa svedec-
tiev ktorých boli Kušiti vlastne pôvodnými Protochaldejcami, ktorí 
tvorili základ tzv. Sumersko-akkadskej národnosti. Tá bola počiatkom 
najstaršej chalcedónsko-babylónskej civilizácie a kultúry. Po istom 
čase boli Kušiti nútení zanechať svoje teritórium Semitom a preto sa 
spočiatku presídlili do arabských stepí a odtiaľ okolo roku 2000 pred 
Chr. za čias faraona Uzerpizena I. sa presťahovali do Egypta a usídlili 
sa v Núbii. 792  

 Mesraim – alebo Mesrajim, v Biblii je to poukázanie na konkrétne 
miesto a to Egypt. Pomenovanie Matsor, ktoré sa v Bibliii objavuje, 
označuje Dolný Egypt793. Existujú názory vedcov, že išlo o dva Egypty 
– Dolný a Horný, ktoré od seba oddeľovali aj pohraničné valy, kto-
rými boli oddelené aj od Arabského poloostrova, ktorý je spätý s me-
nom azijských Semitov. Samotní Egypťania nazvali svoju vlasť zemou 
Chema alebo Kema, ktorá je veľmi blízko biblickému menu Chama. 
Nedávno objavené staroegyptské hieroglyfy z chetejskej epochy794 
hovoria o biblickom pomenovaní vo forme „Matsrima“.  

                                                 
791 Iz 18, 1 a 20, 3-5; Ez 30, 4; Naum 3, 9. 
792 ЛОПУХИН, А.: Toлковая Библия, T 1., с. 71. 
793 Iz 19, 6. 
794 Epocha Hyksov. 
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Fut v českom preklade Pút. U prorokov sa stretávame s rodokme-
ňom Fut, ktorým pomenovávajú viacero afrických národov795. Jozef 
Flavius poukazuje, že ide o staroegyptské slovo „fet“, t. j. Lýbiu, ktorá 
leží v severozápadnej Afrike v susedstve s Núbiou. O rieke Fut sa 
zmieňujú aj Gréci a to Plinius.  

Kanaán – alebo tiež Chanaán, najmladší syn Chama. Jeho potom-
stvo obývalo územie Ázie a tiež Palestíny až do obdobia, keď židia 
dobyli toto územie v čase Jozueho. Podľa jeho mena dostalo územie 
pomenovanie Kanaán, súčasťou ktorého boli aj Judea, Fenícia a Sýria. 
Kanaánsky kraj – hebrejsky Kenáan, grécky Chanáan sa rozprestieral 
na území Palestíny, Fenície a Filištínska 796.  

 Chusovi synovia: Šeba. Poniektorí udávajú preklad mena tiež 
Seva, alebo Seba. Ešte raz sa toto meno spomína pri potomkoch Sema. 
Toto meno sa spomína tiež v Izaiášovom proroctve,797 kde Boh dáva 
Kyrovi trhy Kuša a Sabejev. Flavius 798 poukazuje, že išlo o mesto Sava 
v africkej Etiópii na sever od Núbie. Ako udáva blaž. Hieroným je 
možné, že predtým obývali územie Ázie, alebo územie Jemenu, či 
Južnej Arabie 799.  

 Hevila, v iných prekladoch Chavila. Jozef Flavius ich stotožňuje 
s Hetulmi, žijúcimi v oázach Lýbijskej púšte. Biblické svedectvá800 nás 
nútia hľadať tieto územia v Ázii a to v oblasti riek Eufrat a Tigris. Ale 
je možné, že išlo o dve odlišné krajiny s rovnakým názvom. Jedno 
miesto ázijské, kde pôvodne žili a druhé africké, kde sa v dôsledku 
migrácie presťahovali s tým, že si ponechali pôvodný názov. 

 Sabata -alebo Savta. Podľa Jozefa Flavia išlo o časť Etiópie, ktorá 
sa nazýva Atbara a pôvodne sa nazývala Astabara. Podľa mienky 
Ptolomeja a novších exegétov išlo o Sabota, alebo Sabbata, hlavné 
mesto v Šťastnej Arábii. Iní hovoria, že išlo o Saffa, ostrov alebo 
polostrov v Perzskom zálive, alebo, ako udáva Plínius Messavata, sa 
nachádzala na teritóriu Perzie. 

                                                 
795 Naum 3, 9. 
796 LACH, S.: Cit. dielo, s. 287. 
797 Iz 45, 14. 
798 Židovské starožitnosti 2, 10, 2.  
799 Porovnaj ЛОПУХИН, А.: Toлковая Библия, T 1., с. 71-72 a ФИЛАРЕТ, Д.: Cit. dielo, c. 

224. 
800 1 Mjž 2, 11-14 a 25, 18. 
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 Regma, názov prebraný z prekladu Septuaginty. V iných prekla-
doch Reama, alebo Raama. Ezechiel801 sa zmieňuje o tejto krajine 
v Arabii v blízkosti Perzského zálivu, kde podľa Ptolomeja bolo mesta 
Regma. Vyššie spomenutý prorok Ezechiel hovorí o kupcoch zo 
Savvy a Rammy a o trhoch Dedana, ktoré obchodovali s Tyrom, 
hlavným mestom Fenície.  

Sabatacha, alebo podľa iných prekladov Sav(b)techa. Podľa pse-
udo Jonatanského targumu išlo o jednu černošskú provinciu, o ktorej 
nachádzame zmienky v starých egyptských pamiatkach, kde sa 
nachádza pod názvom Subatok. Nachádzala sa na východnom brehu 
Perzského zálivu v oblasti Karamania.  

Šaba, alebo v iných prekladoch Šeba, alebo Ševa. S týmto menom 
sa stretávame tiež v rodokmeni Abrama802 . V Svätom Písme sa meno 
Šaba spája s menami Kuša, alebo jeho potomkov. Ide o potomstvo 
národa Asaby podľa Ptolomeja, ktorá dostala pomenovanie podľa 
hory Sabo v Perzskom zálive.  

Dedan - jeden národ s týmto pomenovaním žil v susedstve s Idu-
mejcami803 a názov bol odvodený od Dedana, mena Abrahamovho 
vnuka (Gn 25, 3). Druhý národ podľa Ezechiela (27, 15 a 38, 13) žil pri 
mori v susedstve s vyššie spomenutým Šebom. Podľa všetkého od 
jeho mena je odvodený názov mesta Daden, ktorý leží na brehoch 
Perzského zálivu.  

Chusovi sa narodil tiež Nimród. Iné preklady hovoria o Kušovi, 
alebo Chušovi. Sláva tohoto človeka je príčinou toho, že Mojžiš 
osobitne poukazuje na neho. A. Lopuchin804 poukazuje, že to nezna-
mená, že bol priamo jeho potomkom, ale že pochádzal z rodokmeňa 
Kušitov, pradávnych obyvateľov Arabskej Etiópie, ktorá bola v su-
sedstve s biblickou dolinou Sennaar. Meno Nimród filologicky ozna-
čuje „buriča, rebela, nespokojenca“, pričom meno je odvodené od heb-
rejského slovesa „marad“, čo znamená ubližovať, ponižovať, zne-
pokojovať. Niektorí exegéti poukazujú, že toto meno mu bolo dané 
ako prezývka neskôr na základe jeho násilníckej povahy.  

                                                 
801 Ez 27, 22. 
802 1Mjž 25, 3. 
803 Jer 25, 23 a 49, 8. 
804 ЛОПУХИН, А.: Toлковая Библия, T 1., с. 72. 
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Vyjadrenie „bol silný na zemi“, hebrejsky „gibbor“, čo ozna-
čovalo veľkú fyzickú silu ale aj morálnu rozpustilosť velikána. V oso-
be Nimróda je treba vidieť po potope znovu vzkrieseného typu hr-
dého a pyšného velikána, ktorý sa preslávil po celej svojej zemi. 

„Bol udatným poľovníkom pred Pánom“ tieto slová svedčia 
o veľkej popularite Nimróda na jednej strane, avšak na druhej strane o 
jeho prílišnom oslavovaní ako lovca šeliem, čím ho ľudstvo vyzdvihlo 
na úroveň akéhosi hrdinu podobného v mýtológii hrdinskými skut-
kami známeho antického Heraklea. Išlo pravdepodobne o lovca levov 
podľa spôsobu staroorientálnych kráľov,805 ale aj o lovca ľudských 
duší, ktoré si zotročuje telesne i duchovne, pričom od nich vyžaduje 
božské uctievanie. V 9. verši je porekadlo, ktoré sa používalo vtedy, 
ak chceli u niekoho pochváliť odvahu a mužnosť, prirovnávali ho 
k Nimródovi. 

Meno Nevrod806 sa používa v Septuaginte a tiež v Pešite. „O Nev-
rodovi je povedané: že bol silný poľovník pred Hospodinom807 a to 
preto, že z Božej vôle viedol boj s každým plemenom – národom, čím 
nútil tieto národy vzdialiť sa na miesta, ktoré im boli určené Bohom... 
Preto vznikol zvyk pozdravovať knieža a želať mu: „Buď ako Nevrod, 
mocný poľovník, ktorý sa preslávil v Božích vojnách“ 808.  

V desiatom verši nachádzame prvé po biblické svedectvo po po-
tope o počiatkoch politického a hospodarského života na zemi. Podľa 
názoru väčšiny vedeckých autorít Biblia hovorí o tzv. „prvej chaldej-
skej konfederácii,“ t. j. o spojení – zväzku chaldejských miest, ktoré sa 
zjednotili pod vládou významného kušitu Nimróda, ktorý je v staro-
chaldejských nápisoch titulovaný ako „Arba-Lizuna,“ t. j. panovník 
štyroch jazykov.  

„Nimród sa stal prvým tyranom, čo do toho času bolo v národe 
cudzie. Vládol v Babylone, ktorý bol tak nazvaný podľa toho, že sa 
tam pri stavbe babylonskej veže poplietli jazyky. Pretože Babylon 
označuje „zmiešanie“. Vládol aj v Erechu – terajšej Eddese aj v Akka-
de, ktorý sa teraz nazýva Nisibia, ale aj v Chalne, ktorá sa neskôr 

                                                 
805 GENESIS, Cit. dielo, s. 79. 
806 Nimrod. 
807 1Mjž 10, 9. 
808 ЕФРЕМ, С.: Толкование на книгу Бытия, 8, 1-2 – CSCO 152, 65: Tвoрeния 6: 

273.podľa LOUTH, A. - CONTI, M.- ГАВРИЛКИН, К.: Cit. dielo, с. 204. 
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premenovala podľa kráľa Selevka na Selevkiu a teraz má pome-
novanie Ktesifon“809. „Nimród ako hovorí sv. Ján Zlatoústy,810 nasle-
doval svojich prarodičov nesprávnym spôsobom a využil svoju priro-
dzenú silu a vytvoril otrokárstvo a sám sa stal v tomto systéme 
kráľom a panovníkom. Nemohol by panovať, keby nemal pod sebou 
poddaných... Pozri čo robí s človekom ziskuchtivosť a ako telesná sila 
túži po čomsi väčšom a hľadá slávu. Nevrod si podrobil ľudí nie 
preto, aby sa staral o ich bezpečnosť, ale mestá stavia preto, že chce 
vládnuť nad svojími nepriateľmi.“  

Talmud označuje Nimroda za jedného z pätice najhriešnejších 
mužov v celých dejinách ľudstva 811. 

Babylon, Erech, Akkad a Chalne´- názvy miest v iných prekla-
doch, ktoré sa nachádzali v doline Sennaar, alebo sa používa tiež 
názov Šineár. Dolina podľa všetkého označovala južnú časť Mezopo-
támskej rovniny alebo Babylon, t. j. krajinu, ktorá sa v klinopisných 
nápisoch nazývala „Summér“. Mesto Babylon mal byť hlavným 
mestom sveta ešte do rozdelenia národov, pričom Nimród zohral 
významnú úlohu pri stavbe babylonskej veže a ako najsilnejší využil 
po zmiešaní jazykov prácu celého ľudského rodu 812. Mesto Erech 
bližšie definujú sv. Efrém Sýrsky a blaž. Hieroným, že išlo o mesto 
Eddesa. Iní ho zasa stotožňujú Arachom alebo Arkom, ktoré podľa 
klinopisných nadpisov ležalo 8 míľ južnejšie od starobylého Baby-
lonu. Taktiež mesto Akkad sv. Efrém tvrdí, že išlo Nizibis a Chalne - 
pravdepodobne hlavné mesto Asýrie Chilonitidy neskôr premeno-
vané na Ktisifon, alebo Ktezifon813. Podľa názoru orientalitstu Georga 
Smitha Akkad bol hlavným mestom kráľa Sargona a ležal na brehu 
Eufratu severne od Babylonu.  

Z tejto krajiny tiahol do Asýrie a vystavil mesto Ninive. Niekto-
rí exegéti vysvetľujú, že slovo Asýria pochádzala z mena Assur – 
jedného zo synov Sema. S pomenovaním Assur sa stretávame v sta-
rých prekladoch, napr. v Septuaginte. Iní zasa objasňujú vznik Asýrie 

                                                 
809 ИЕРОНИМ, С.: Еврейские вопросы на книгу Бытия, 10. 8-10 – Cl. 0580, 16. 10 podľa 

LOUTH, A. - CONTI, M.- ГАВРИЛКИН, К.: Cit. dielo, с. 205. 
810 ЗЛАТОУСТ, И. : Гoмилии на книгу Бытия, 29, 29 – TLG 2062.112, 53. 272. 20-43,

 podľa LOUTH, A. - CONTI, M.- ГАВРИЛКИН, К.: Cit. dielo, с. 205. 
811 JOHNSON, P.: Dějiny židovského národa, Řevnice 1996, s. 521, ISBN 80-85336-31-6. 
812 ФИЛАРЕТ, Д.: Cit. dielo, c. 226. 
813 Spomína ho aj Euzebios Cezarejský a blaž. Hieroným. 
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ako nového kráľovstva z dôvodu nespokojnosti Semitov s despo-
tickým vládnutím Nimróda. 

Spočiatku ako oporný bod pri panovaní Nimróda slúžil Babylon, 
teraz sa však usiluje vytvoriť na severe nové centrum svojho 
panovania a to mesto Ninive - Niniviu. Avšak vedci hovoria o dvoch 
miestach rovnakého názvu jedno na brehu Eufratu a druhé na 
brehoch Tigrisu. Mesto Ninivia, o ktorom sa zmieňujeme, ležalo na 
brehoch Tigrisu a bolo hlavným mestom Asýrskej monarchie814 oproti 
Mosulu v oblasti vykopávok súčasného Kujundžika. Podobne ako 
Babylon aj Ninive bolo v tom čase považované za mesto, ktoré sa 
protivilo Božej moci.  

Rechobot, Chale – prvé z miest je neznáme a poniektorí ho 
stotožňujú s biblickým mestom Eleazar, alebo s Larsou, o ktorých sa 
zmieňujú aj klinopisné nadpisy. Rechobot – názov mesta označovalo 
„mesto ulíc“. S názvom mesta Chale sa stretávame v análoch kráľa 
Assurnasirchabala815, pričom sa hovorí, že mesto bolo vybudované 
ešte za Salmanassara I. O tom, kde sa nachádza toto mesto, sú vo 
vedeckých kruhoch rôzne názory. Časť vedcov hovorí o mieste južne 
od Ninive pri sútoku Eufratu a horného Zaba v blízkosti súčasného 
Nimruda. Podľa sv. Efréma Sýrskeho je to mesto Abiadena. Druhá 
časť vedcov poukazuje na súčasné mestečko Kalach-Šergat, päť míľ 
južne od Ninive. Sv. Efrém Sýrsky hovorí, že išlo o mesto Chetro, 
alebo Garta. 

Mesto Rezen sa nachádzalo medzi Nineviou a Chale, t. j. medzi 
súčasnými Kujundžikom a Nimrudom. Mesto Rezen sa spomína 
v asýrskych pamiatkach a mesto sa nazývalo tiež „mestom lovca“. 
Spomeňme si na predchádzajúce biblické porekadlo o Nimródovi. Sv. 
Efrém Sýrsky v ňom už nevidí veľké mesto, ale iba mestečko. Niektorí 
odborníci sú toho názoru, keď vychádzajú z knihy proroka Jonáša816 
že mesto bolo vzdialené od Ninivie tri dni cesty, že išlo o samostatné 
mesto v blízkosti veľkej Ninivie, ktoré sa neskôr stalo jej súčasťou – 
predmestím, čím vlastne zanikla jeho samostatnosť. A tak sa v krát-
kosti zoznamujeme, vďaka Svätému Písmu, s počiatočnými dejinami 
chalcedónsko-babylonskej a babylonsko-asýrskej monarchie.  

                                                 
814 Jon 3, 3 a 4, 11. 
815 883-859 pr. Chr. 
816 Jon 3, 3. 
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13. -14. verš hovorí o potomstve Chamovho syna – Mesraima, t. j. 
osídlení sa v egyptsko-afrických provinciách.  

Ludovia, alebo Ludania – národ, ktorý sa spomína u proroka 
Izaiáša817 a Jeremiáša818 ako dobré šípy z luku, žili spoločne s národmi 
Chus a Fut t. j. obyvateľmi severozápadnej Afriky. Podľa všetkého išlo 
o národ, ktorý bol veľmi zručný v streľbe z luku. V targumoch je 
svedectvo o tom, že tieto národy žili v blízkosti západnej časti Egypta. 
Vedec- egyptológ Ebers vychádzajúc z hieroglyfov starého Egypta, 
kde sa obyvatelia nazývali menami Lutu, alebo Rutu, predpokladá, že 
biblické pomenovanie Ludovia je označenie pôvodných obyvateľov – 
„aborigenov“ Egypta.  

Anamčania – podľa názoru Ebersa išlo o ten istý národ, ktorý je 
v pamätníkoch známy pod názvom „Aamu“, ktorý sa usídľoval vo 
východnej časti Nílskej doliny a Suezského priesmyku. Existujú 
názory (Bochart), že išlo o národ kočujúci okolo Jupiterovho chrámu, 
ktorý sa pôvodne nazýval Gammany, alebo Garamanty.  

Leabčania – v ruštine preložené ako Легавим, predpokladá sa, že 
ide o ten istý národ, ktorý sa spomína na inom mieste Svätého Písma 
ako Ludovia – Ludim819 alebo sa priamo nazýva Lýbiou. Na tomto 
základe ju mnohí stotožňujú s Lýbiou, ktorá ležala severozápadne od 
Nílu, v blízkosti dnešného Alžírska. Bochart poukazuje, že Líbijských 
egypťanov, ktorí žili západne od Tibaidy v krajine piesku a veľkých 
horúčav. Niektorí 820 poukazujú, že Lud to je Lýdia, krajina v Malej 
Ázii v ktorej vládol kráľ Kreza, ktorý bol známy tým, že sa 
vychvaľoval svojim bohatstvom.  

Naftuchovia – filologická analýza tohto pomenovania hovorí, že 
ide o národ, ktorý uctieval egyptské božstvo „Ptah“ a bolo najvyššie 
božstvo v meste Memfis. Správny je záver, že išlo o obyvateľov 
stredného Egypta. Neffis podľa Plutarcha821 označuje Egypťanov a ich 
prímorské mesto. U Ptolemaja nachádzame zmienku, že tento národ 
žil v oblasti Stredozemného mora.  

                                                 
817 Iz 66, 19. 
818 Jer 46, 9. 
819 2Kr 12, 3; Dan 11, 43; Naum 3, 9. 
820 ЩЕДРОВИЦКИЙ, Д.: Cit. dielo, c. 118. 
821 Lib. De Iside. 



 158

Fetrusi – Tento názov, ale trochu zmenený - „Petros“822 - je pome-
novanie, s ktorým sa často stretávame vo Svätom Písme, ide o národ, 
ktorý sa nachádzal kdesi medzi Etiópiou a Mesraimom823 V klino-
pisných letopisoch Assargaddona nachádzame zmienku o tom, že po 
dobytí Egypta prijal titul cisára Musur, Paturusi a Kusi. Išlo pravde-
podobne o oblasť Horného Egypta.  

Kasluchovia, z ktorých vznikli Filištínci a Kaftorčania. Na iných 
miestach Svätého Písma sa hovorí, že vlasťou Filištíncov bola Kaftor824 
a podľa všetkého išlo o ostrov Kréta825. Tieto dva protikladné názory, 
na ktoré poukazujú aj exegéti, hovoria podľa všetkého o dvoch odliš-
ných sťahovaniach Filištíncov, najstaršie, ktoré sa odohralo z Kas-
luchim, t. j. severoafrického pobrežia Stredozemného mora a druhé, 
neskoršie, z Kaftoru, t. j. z ostrova Kréta. Nespochybniteľné je to, že 
obyvatelia severovýchodnej Afriky, ostrova Kréta a Filištínci mali veľa 
spoločných slov, obyčajov, povier, čo svedčí o dôkaze, že mali 
spoločný pôvod. Čo sa týka Filištíncov, ktorí prebývali v Palestíne, 
analýza mena „pelešet – presťahovaný“ poukazuje na to, ako sa v ich 
narode traduje, že pôvodne vyšli podľa všetkého z Egypta. 

15.-18. verš – výpočet najdôležitejších kanaánskych pokolení, 
ktoré sa usídlili v Sýrii a Palestíne ešte pred Jozuovým vojenským 
obsadením tejto oblasti. Prvorodenými Kanaána nie tak podľa 
narodenia ako podľa významu, sú tu nazvaní obyvatelia Sidonu, 
bohatého prímorského mesta, ktoré bolo kedysi hlavným mestom 
Fenície a následne sa ním stalo mesto Tir.  

 „Het“ je náčelník rodu Hetejcov,826 veľkého sýrskeho národa, 
ktorý bol kedysi veľkou hrozbou pre Egypt. Tento národ zanechal po 
sebe stopy veľkej kultúry, bohatú literatúru, ktorá dodnes spoločne 
s nadpismi nie je ešte vedcami prebádaná. Pôvodne obývali južnú 
oblasť Judei v oblasti Hebronu827.  

Jebuzejci – žili v horách v blízkosti Jeruzalema, kým neboli neboli 
podmanení kráľom Dávidom828. Amorejčania – jeden z najsilnejších 

                                                 
822 Alebo Patros. 
823 Iz 11, 11. 
824 5 Mjž 2, 23; Jer 47, 4; Am 9, 7. 
825 Jer 47, 4; Ez 25, 16. 
826 Alebo Chetejcov – 1Mjž 23, 3-5. 
827 1Mjž 23, 20. 
828 Joz 15, 8; Sud 19, 11; 1Krn 11, 4-5. 
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kanaánskych kmeňov, ktoré na východnej strane Jordánu mali dve 
mocné kráľovstvá – Esevon a Vasan829.  

Gergezejčania sú známi ako nepriatelia židov, s ktorými viedli 
vojny na západnom brehu Jordánu. Je ťažké ich stotožniť s evan-
jeliovými obyvateľmi Gerazenu830. Hevejci – obývali územie Libanon-
ských hôr831 a pred vojnou so židmi osídlili aj Palestínu. Arachejčania 
– pravdepodobne obyvatelia mesta Arki nachádzajúceho sa neďaleko 
súčasných ruín mestečka Tel-Arki na úpätí Libanonských hôr.  

Sinijci, alebo Siniti – susedia Arachejčanov, ktorí bývali v blízkosti 
pevnosti s rovnakým názvom.  

Aradovia, alebo Arvadejci žili v Arvade, alebo Ruade podľa 
Jozefa Flávia na ostrovoch. Následne vytvorili jadro Fenície, pričom 
boli vášnivými moreplavcami a obchodníkmi.  

Samarovia, alebo Cemarovia832– dva národy veľmi malo známe. 
Založili mesto v Simri v severnej Fenícii, z ktorého sú už len ruiny, 
ktoré sa nazývajú dodnes Sumra. 

 Potom, keď sa čelade Kanaánčanov rozišli – kvôli asimilácii, 
ktorá sa udiala v dôsledku vojen, obsadeniu územia, dochádzalo k 
častému presídľovaniu, čím sa neustále menili topografické hranice 
a vďaka tomuto je veľmi ťažké povedať a prakticky je nemožné jasne 
stanoviť ich bydliská.  

 

Semiti. - 21 Aj Semovi, praotcovi všetkých Heberových synov 
a staršiemu Jafetovmu bratovi, sa narodili synovia. 22 Semovi 
synovia sú Elam, Asýr, Arfaxad, Lud a Aram. 23 Aramovi synovia sú 
Us, Hul, Geter a Mes. 24 Arfaxadovi sa narodil Sale, Salemu zasa 
Heber. 25 Heberovi sa narodili dvaja synovia, jeden sa volal Faleg, 
lebo za jeho čias sa rozdelila zem, a jeho brat sa volal Jektan. 26 Od 
Jektana pochádza Elmodad, Salef, Asarmot, Jare, 27 Aduram, Uzal, 
Dekla, 28 Ebal, Abimael, Saba, 29 Ofir, Hevila a Jobab. Títo všetci sú 
Jektanovi synovia. 30 Ich sídlo siahalo od Mesy až k Sefaru, 
k východným vrchom. 31 Toto sú Semovi synovia podľa svojich 
čeľadí, jazykov, krajín a obyvateľstva. 32 To sú čeľade Noemových 

                                                 
829 4Mjž 21, 26. 
830 Mt 8, 28. 
831 Joz 9, 1, 7; Sud 3,3 a 6, 3. 
832 Alebo Chimatovia. 
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synov podľa svojich rodov a národov. Z nich sa potom po potope 
rozvetvili národy na zemi. 

 
21.-22. Tu začína genealógia semitov, z ktorej vyšiel Bohom 

vyvolený hebrejský národ, ktorý dostal svoje pomenovanie od Hebe-
ra. „Semovi synovia sú Elam“ – na asýrskych klinopisných pamät-
níkoch je táto krajina nazvaná ako Ilamtu, čo označuje „hornatú“ 
krajinu. Neskôr došlo k zámene názvu na Suzin, alebo Suzan a násled-
ne sa zmenilo na Suziana. V tejto poslednej krajine sa zachovalo veľa 
domov so semitskými menami, čo jasne svedčí o tom, že v dávnej 
Suziane, alebo Elame existovala semitská nadvláda.  

Asýr833– potomok Sema, z jeho rodu vznikli Asýrčania, jeden 
z významných národov starodávneho Východu. Obýval východnú 
krajinu stredného toku Tigrisu, medzi Arménskom, Suzianou 
a Médskom. Rozprávali semitským nárečím, ktoré bolo veľmi blízke 
hebrejskému jazyku.  

Arfaxad – jeden z priamych praotcov židovského národa.  
Lud – podľa Jozefa Flávia ide o maloazijskú provinciu Lidia, kto-

rej hlavným mestom boli Sardy. Obyvateľstvo Lidie bolo skôr 
asýrskeho než semitského pôvodu. Vedci sú názoru, že oddávna túto 
proviniciu osídľovali Semiti a neskôr ju prenechali Arijcom.  

Aram – v klinopisnej literatúre je známy pod názvami „Aramu, 
Arumu, Arimu“, čo označovalo krajinu, ktorá ležala na brehu Tigrisu 
a Eufratu. Egypťania oblasť medzi Eufratom a Chaborom pomenovali 
„Nagaraina“, odkiaľ bolo odvodené biblické označenie Mezopotámie 
ako „Aram – Nagaraina“. 

Synovia Arama: Us, Hul, Geter, Mes – všetky tieto mená sú 
veľmi málo známe.  

                                                 
833 V ruštine Accyp. 


