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Biblická archeológia 
 

Vykopávky na blízkom Východe zvlášť v Palestíne zapríčinili vznik tzv. bib-

lickej archeológie
1
 Je to veda, ktorá na základe archeologických vykopávok do-

pĺňa udalosti posvätnej histórie, ktorá je zaznamenaná na stránkach Biblie 

a ilustruje hodnovernosť biblických udalostí. Biblia i napriek tomu, ţe je nadča-

sová zaoberá sa tým čo sa stalo v minulosti a teda nabáda nás k štúdiu biblic-

kých dejín. Archeológia je študijný obor, ktorý skúma hmotné pamiatky kultúry, 

aby nám pomohol zrekonštruovať dejiny. Oba pramene t.j. biblický text 

a hmotné pamiatky objavené archeologickými výskumami svedčia o minulosti
2
. 

Pomocné vedy, ktoré napomáhajú správne definovať a interpretovať archeolo-

gické vykopávky sú:  

Epigrafika – vedná disciplína, ktorá skúma nadpisy na pevných materiáloch 

- kameň, hlinené tabuľky a pod. Ide o nadpisy, ktoré sa zachovali na stenách či 

stĺpoch chrámov, skalách, hroboch, sarkofágov, oltárov, sôch kráľov 

a panovníkov. Napríklad na stele Merneptacha sa prvý krát stretávame so 

zmienkou o Izraelskom národe
3
. Roku 2002 bol urobený pozoruhodný nález 

v Jeruzaleme a to urna s nadpisom „Jakob syn Jozefa, brat Isusa“, ktorú skúmal 

francúzsky filológ profesor zo Sorbony André Lemer
4
. Išlo o spôsob pochová-

vania, ktorý sa praktizoval u ţidov v r. 20 – 70 po Chr., keď sa pôvodne neboţ-

tík pochovával na rok do jaskyne a následne po rozklade tela sa kosti ukladali do 

urny. Charakter písma na urne svedčí o tom, ţe išlo o meno brata, ktoré malo 

umoţniť bliţšiu identifikáciu. Vieme o tom, ţe sv. apoštol Jakub, brat Pánov 

zomrel mučenícky okolo r. 63 v Jeruzaleme ako prvý biskup
5
 tohto mesta. Mená 

Jakub – Jakob, Jozef - Jossi, Isus – Jozua - Jehošua boli v tom čase u ţidov veľ-

mi beţné a často pouţívané mená. Ďalším druhom nadpisov vyrezaných, vyry-

tých, urobených farbou na úlomkoch z hlinených nádob, alebo kameňa – skúma 

vedná disciplína ostraka. Slovo οζηπακων – ostrakon je gréckeho pôvodu 

a v preklade znamená črep, úlomok.  

Papyrológia – vedná disciplína, ktorá skúma papyrusy. Tento vedný odbor 

vznikol kvôli tomu, ţe veľa starodávnych textoch bolo zapísaných na papyru-

soch, ktoré sa našli zväčša v Egypte. Išlo o akýsi prvotný druh papiera, ktorý bol 

stočený do zvitkov a pri častom pouţívaní sa veľmi ľahko opotreboval. Teplá 

a suchá klíma Nílskej kotliny uchovala mnohé vzácne písomné pamiatky, ktoré 

majú obrovský význam pre biblickú archeológiu. 

Paleografia – vedná disciplína, ktorá skúma texty na materiáloch ako je per-

gamen, koţa, drevo, stromová kôra, a pod. Pergamen vďaka svojej trvácnosti 

bol v dobe helenizmu najčastejšie pouţívaný písomný materiál. Treba zdôrazniť, 

ţe všetky knihy Starého Zákona boli napísané na pergamenových zvitkoch, pri-
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čom išlo o vypracovanú koţu z čistých zvierat. Vďaka tomu, ţe vypracovaná 

koţa bola drahým, ale zato trvácnym materiálom, bolo moţné po vymazaní pô-

vodného textu ho pouţiť na opätovné písanie. Tieto pergameny, ktoré boli opä-

tovne pouţité na písanie nazývame palimpsesty
1
. Predovšetkým sa s opätovným 

písaním na koţu stretávame v prípade kódexov, čiţe akýchsi prvotných koţe-

ných knihách. 

Najviac sa paleografické výskumy v poslednej dobe venujú rukopisom 

z Mŕtveho mora
2
 tzv. Kumránskym nálezom, ktoré okrem iných boli napísané na 

dosť netradičnom materiály a to aj na medených zvitkoch. 

Numizmatika – vedná disciplína, ktorá skúma starodávne mince. Numizma-

tika zvlášť napomáha pri datovaní vykopávok v časoch druhého Jeruzalemského 

chrámu t.j. 6. storočie pred Chr. kde bolo objavených veľa mincí ţidovských 

kráľov a panovníkov
3
. Za zakladateľa tejto vedeckej disciplíny je povaţovaný J. 

Ekkel, ktorého osemdielná práca bola publikovaná v 18. storočí vo Viedni pod 

názvom „Veda o starodávnych minciach“. Pre biblicko - kresťanskú numizmati-

ku je zvlášť zaujímavý objav tzv. Pilátovej lepty – mince, ktorá je nám známa 

skôr zo skúmania Turínskeho plátna
4
. Zvyk zatvárať neboţtíkovi oči po smrti je 

nám celkovo známy aj dnes. Takýto zvyk bol praktizovaný aj za čias Isusa 

Christa, ktorému podľa všetkého boli po usmrtení na kríţi a ukladaní do hrobu 

poloţené do oči dve medené mince na počesť Pontského Piláta, ktoré boli razené 

v r. 26 – 36 po Chr.  

Sfragistika – veda, ktorá sa venuje skúmaniu starodávnych pečatí 

a ich zachovaných odliatkov a odtlačkov. Práve pri rozpade Izraelského kráľov-

stva na juţné a severné boli v Samárii nájdené pečate, ktoré najprv majú biblické 

mená panovníkov, vlastníkov, ktoré sa postupne prestali pouţívať a boli nahrá-

dzané pohanskými menami, čo hovorí o náboţenskej situácii v Izraeli.  

Paleobotanika5
 vedná disciplína, ktorá skúma dávnu flóru. Vďaka výskumu 

skumu rastlín, z ktorého bol vyrobené Turínskeho plátno. Bolo dokázané, ţe ide 

o autentické plátno, do ktorého bol Christos pri uloţení do hrobu zabalený.  

Paleozoológia – vedná disciplína, ktorá skúma dávne ţivočíchy a zvieratá
6
. 

Vďaka tomuto výskumu si zdokonaľujeme svoje predstavy o svete, v ktorom 

kedysi ţili účastníci posvätných dejín. 

Paleoetnografia, ktorú tieţ je moţné nazývať etnografia či etnoarcheológia. 

Táto vedná disciplína skúma ţivot dávnych národov a ich kultúru, zvyky 

a morálku. Pomáha nám skúmať okolité národy, ktoré obklopovali Izrael, 

o ktorých sa dozvedáme z Biblie a porovnávať ich stupeň vývoja.  
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