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Polygamia kráľa Šalamúna1  

– morálna a náboženská kríza a rozpad Izraelského kráľovstva 

  

 

„Kráľ Šalamún miloval mnoho cudzích žien: faraónovu2 dcéru, 

Moábky, Ammónky, Edómky, Sidónčanky, Chetejky, z národov, o ktorých 

povedal Hospodin Izraelcom: Neobcujte s nimi a oni nech neobcujú s vami, 

inak obrátia vaše srdcia ku svojim bohom. Šalamún priľnul k nim láskou. 

Mal sedemsto kniežacích žien a tristo vedľajších žien3. Jeho ženy mu zviedli 

srdce. V čase Šalamúnovej staroby zviedli mu jeho ženy srdce ku iným 

bohom, takže jeho srdce nebolo celé oddané Hospodinovi, jeho Bohu, ako 

srdce jeho otca Dávida“4. Každý, kto sa dnes spätne dozvedá 

                                                 
1 Tretí Izraelský kráľ (971-931 pred Chr.) syn Davida a Batšeby. Jeho pôvodné 
hebrejské meno Šelomo znamenalo pravdepodobne pokojný. Pozri: DOUGLAS, J. 
a kol.: Nový biblický slovník. Praha 1982, s. 995; porovnaj КОВАРСКИЙ, А., Герои 
Ветхого Завета. Москва 2001, s. 137. Iní prekladajú Šalamunovo meno ako „knieža 
pokoja“ hebr. Šalóm – pokoj, mier. Pozri: BIČ, M., Ze světa Starého zákona. Praha 
1986, s. 205. 
2 Pravdepodobným svokrom kráľa Šalamúna bol niektorý z faraónov 21. dynastie Tanis, 
ktorý sa volal Psiunch Pozri: BANDY, J., Dejiny Izraela. Bratislava 2006, s. 85 – 
porovnaj ПОПОВ, Н., Священная история Ветхаго Завета. Сергиев Посад 1997, s. 
142. Ako veno dostal pri svadbe Šalamúm mesto Gezer, ktoré predtým vojensky dobyl. 
Išlo o poslednú egyptskú pozíciu v Palestíne. Týmto diplomatickým gestom uznal 
oficiálne faraón Izraelskú monarchiu. Práve tejto faraónovej dcére postavil dom, aby 
ako pohanka nežila v posvätných príbytkoch Dávida. Pozri: БОГОСЛОВСКИЙ, М., 
Священная история Ветхого Завета. Сергиев Посад 1999, s. 175.  
3 Práve týmto svojim ženám postavil veľký komplex príbytkov z libanonských cédrov. 
Po stavbe Jeruzalemského chrámu podporoval výstavbu nových miest a pevností (Milo, 
Chasór, Megiddo), ktoré boli potrebné na obranu štátnych hraníc a obchodných ciest. 
Pozri: ВЕНИАМИН, П., Священная библейская история, ч. 1- 2. Санкт- Петербург 
2004, s. 258. Jeruzalemsky chrám stával 7 rokov (6, 38) a palác 13 rokov (7, 1). Keďže 
posvätnosť čísel v židovskom národe tzv. numerológia hrala dôležitú úlohu a číslo 7 sa 
považuje za posvätné, pretože v tento deň ukončil Boh stvoriteľské dielo (1Mjž 2, 2), 
“nešťastné“ číslo 13 sa považuje za ľudské velikášstvo a vzbúru proti Bohu, ktorá 
nevedie k ničomu dobrému. Pozri: BIČ, M., cit. dielo, s. 204-205. 
4 3 Kr 11, 1-4. (Podľa evanjelickej a rímskokatolíckej Biblie 1Kr 11, 1-4) 
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o Šalamúnovom obrovskom háreme1 je zväčša prekvapený obrovským 

počtom žien, ktoré si zobral tento kráľ. Tento kráľ bol ovplyvnený vzorom 

pohanských okolitých kráľov2, ktorí svoju prestíž ukazovali aj neustálym 

zväčšovaním svojich háremov, čím ukazovali svoju moc. Išlo o ženy 

rôznych rás a náboženstiev. Šalamúnova polygamia nemá obdobu v Starom 

Zákone, i keď isté náznaky polygamie pod vplyvom okolitých pohanských 

národov vidíme už aj u starozákonných patriarchov a to Abraháma, Jákoba 

či iných. Pravdepodobne išlo o obchodné, či lepšie povedané diplomatické3 

svadby – priateľské väzby s kráľovstvami, ktoré obklopovali Izraelskú 

monarchiu. Práve takéto sobáše kráľovi Šalamúnovi ako aj celému Izraelu 

zabezpečili mier a teda pokoj tak veľmi potrebný pre hospodársky 

a obchodný4 rozmach. Čo o tomto pokoji hovorí blažený Augustín: 

„Nemúdro zmýšľa ten, kto očakáva úplný a ozajstný pokoj už na tejto zemi. 

Ani za Šalamúnových čias nebolo pravého pokoja, hoci sa Písmo vyslovuje 

o tom čase veľmi priaznivo, ale len preto, že bol predobrazom budúceho, 

omnoho vznešenejšieho pokoja. Nijaké pozemské kráľovstvo nebolo nikdy 

také silné, aby sa nemuselo obávať nepriateľov. Prisľúbené, pokojné 

a bezpečné bývanie bude večné len v slobodnom Jeruzaleme, kde bude 

prebývať pravý Izrael, to jest Izrael vidiaci Boha. Preto sa v tomto 

                                                 
11 V Oriente zväčša obrovský harém svedčil o bohatstve dotyčného kráľa, ktorý si 
mohol dovoliť postarať sa o takýto veľký počet žien. Ruský starozákonný biblista 
Alexander Meň poukazuje na to, že práve tento, pohanský zvyk zakladania harému, 
ktorý Šalamún nerozumne prevzal a realizoval vo svojom štáte, priviedol celú ríšu 
k pádu. Pozri: МЕНЬ, A., Как читать Бибпию. Кaлининград 2002, s. 366. 
2 KOSIDOWSKI, Z., Čo rozprávali proroci. Bratislava 1985, s. 213. 
3 JOHNSON, P., Dějiny židovského národa. Rozmluvy 1995, s. 67. 
4 Kráľ Šalamún bol dobrým obchodníkom a obchodoval s okolitými národmi. V Cilicii 
nakupoval kone a predával ich do Mezopotámie a Egypta. Z Egyptu kupoval bojové 
vozy a predával ich okolitým národom. Zaviedol daňový systém, aby mohol financovať 
všetky svoje stavebné aktivity a získal tak peniaze na chod monarchie. Moslimské 
legendy spomínajú rôzne podrobnosti o mocnom kráľovi Sulejmanovi (t.j. Šalamúnovi), 
ktorý bol pánom i démonom (pozri Rozprávky z Tisíc a jednej noci), kde sa zmieňujú 
o kráľových námorných plavbách.  
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pozemskom putovaní vyplatí viesť zbožný život vo viere a nádeji na večnú 

odplatu.“1 I napriek vyššie spomenutým dôvodom práve ženy 2zapríčinili 

nábožensky úpadok izraelského kráľa, ktorý bol až tak pod ich vplyvom, že 

im zaviedol v Jeruzaleme kult cudzích bohov3 a dokonca na samotnom 

Jahveho nádvorí sa prinášali obete ich modlám. Ako udáva predrevolučný 

ruský profesor Lopuchin4, Šalamún nielenže v teokratickom zriadení 

dovolil prinášanie pohanských obiet, ale tieto obetišťa aj sám staval, aby sa 

jeho ženy mohli duchovne vyžívať vo viere, aká im bola blízka. Obrovské 

materiálne bohatstvo kráľa Šalamúna bolo svojím spôsobom príčinou jeho 

morálneho úpadku a duchovnej schizofrénie, čo na konci jeho života viedlo 

k rozpadu 5jeho ríše. Na konci svojho života kráľ Šalamún činil zo 

                                                 
1 AUGUSTÍN, B., Boží štát. II. zväzok. Bratislava 2005, s. 145. 
2 Stretnutie s kráľovnou zo Sáby 3 Kr 10, 1-13 (podľa evanjelickej a rímskokatolíckej 
Biblie (1 Kr 10, 1-13) podľa interpretácie etiópskych teológov okrem toho, čo opisuje 
Biblia, bolo to, že kráľovná počala dieťa s kráľom, prišla domov do Etiópie a zo sebou 
ako vzácny dar priniesla jednu z kamenných dosiek Mojžišovho dekalógu, ktorá je 
uschovaná v jednom zo starobylých monastierov. Táto vzácna relikvia však nie je 
vystavená verejnosti. Aj český starozákonný biblista Miloš Bič spomína túto etiópsku 
legendu. Pozri: BIČ, M., cit. dielo, s. 206. „Obchodná cesta spájajúca Sábu s Izraelom 
dostala meno Tymianová cesta. Izrael bol dôležitou tranzitnou krajinou, lebo 
karavánové cesty viedli ďalej do Egypta, resp. Fenície a Sýrie. Z hľadiska Sáby bol 
Izrael jedinou tranzitnou krajinou smerom na sever, a preto bolo v záujme jej 
panovníčky mať so Šalamúnom priateľské vzťahy.“ (BÁNDY, J., cit. dielo, s. 87). Kráľ 
Šalamún kontroloval arabský obchod hlavne čo sa týkalo myrhy, kadidla a korenia.  
3 Na výšinách dal postaviť chrámy Aštarte, Baalovi, Molochovi a moabskemu bohovi 
Kamóšovi. Keďže iba v Jeruzalemskom chráme sa mohli prinášať obete pravému Bohu, 
toto bolo neskoršie príčinou náboženského napätia, ktoré vzrástalo. Práve rechabejci sa 
začali separovať, čo bolo príčinou toho, že mnoho ľuďom zo severu sa nepáčilo, že 
museli prinášať obety iba v Jeruzaleme.  
4 ЛОПУХИН, А., Толковая Библия. Т. 1. Петербург 1904 -1907, s. 418. 
5 Čo hovorí blažený Augustín: „U ostatných hebrejských kráľov po Šalamúnovi sotva 
nájdeme nejaké proroctvo, či už v ich výrokoch alebo činoch, ktoré by sa vzťahovalo na 
Christa alebo Cirkev, a to ani u kráľov júdských ani izraelských. Tak sa totiž menujú 
dve časti toho národa, ktorý sa za trest za Šalamúnovu neprávosť za čias jeho syna 
Roboama, ktorý nastúpil na trón po otcovi, rozdelil. Preto desať pokolení, ktoré dostal 
Jeroboam (Šalamúnov sluha ustanovený za kráľa v Samárii), sa nazývalo vlastne 
Izraelom, hoci predtým sa tak volal celý národ. Dve pokolenia, Júdovo a Benjamínovo, 
aby celkom nevyhynulo kráľovstvo z pokolenia Dávidovho, zostali aj naďalej poddané 
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všetkého svojho poblúdenia pokánie, o čom svedčí kniha Kazateľ, kde 

poukazuje na to, že jediné dobro pre človeka je spoznávať a plniť Boží 

zákon. „Na záver všetkých rečí počuj: Boha sa boj a jeho prikázania 

zachovávaj, lebo to je povinnosť každého človeka. Lebo Boh každé dielo 

privedie na súd a každú tajnú vec, či je dobrá alebo zlá1“. Kráľ Šalamún, 

ktorý vládol 40 rokov, je predobrazom viditeľnej pozemskej Cirkvi, 

z ktorej vytekajú múdrosť, bohatstvo, česť i moc2. Slávne Izraelské 

kráľovstvo sa po smrti kráľa Šalamúna, ktorý bol pochovaný v Jeruzaleme3 

okolo r. 922 pred Chr.4, rozdelí na Severné a Južné. Príčinou rozdelenia ríše 

bola nevernosť Bohu a zákonu, ktorý zakazoval sobáše s cudzinkami.5 

Príslovie, ktoré je tak veľmi známe a to, že „účel svätí prostriedky“ sa 

opätovne na príklade kráľa Šalamúna nepotvrdilo. Porušovanie Božieho 

zákona ohľadne manželstva malo síce za následok relatívne dlhý 

diplomatický mier s okolitými národmi a z toho vyplývajúcu hospodársku 

prosperitu, ale zapríčinilo rozpad Izraelskej ríše. Budovanie ríše na 

nedobrých základoch porušovania Božích prikázaní vedie vždy k jej pádu. 
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