
12 

 

NIEKOĽKO POZNÁMOK O STVORENÍ  UNIVERZA 

 

Mgr. Pavol KOCHAN, PhD. 

Katedra praktickej a systematickej teológie PBF PU 

 

Topic of the rise of all was interesting people since ancient times. Article is looking to the 

ideas and views of the oldest civilizations that we know. We also included to them one of the 

later, we compared the similarity and difference between the first and the later ideas and 

thinking of the individual nations. 

 

Človeka už od počiatku zaujímalo, ako vznikol tento svet, prečo je človek na 

zemi, aký je jeho zmysel a čo sa s ním stane v budúcnosti. Na tieto otázky sa snažili 

odpovedať už ľudia starovekých civilizácií, ktoré napriek dnešnej modernej dobe, 

kedy technické pokroky značne rozšírili možnosti pozorovania všetkého, čo človeka 

obklopuje, častokrát nie sú až tak veľmi vzdialené súčasným „laickým“  metódam 

pozorovaní, ovplyvňovaným občas dojmom a predstavám, vychádzajúcim zo 

senzácie chtivosti bez racionálneho uvažovania. 

Ak sa pozrieme niekoľko sto až tisícročí späť, len ťažko si vieme predstaviť 

každodenný život človeka, ktorého fascinovali prírodné úkazy na zemi aj vysoko na 

nebi. A práve z tohto pozorovania sa nám zachovali rôzne predpoklady, či tvrdenia 

o vzniku všetkého. V krátkosti sa pozrieme na niekoľko vytypovaných národov, 

ktoré priamo i nepriamo ovplyvnili aj európsku civilizáciu. 

Prvým z nich je staroveký Egypt, ktorého slávu nám dodnes pripomínajú 

veľkolepé monumenty, nepokorené ani Napoleonovými výpravami, ani svetovými 

vojnami. Egyptská mytológia je príznačná hlavne svojím zoomorfným kultom 

v náboženskom živote. Ako polyteistické náboženstvo poznala zástupy bohov, ktorí 

sa tešili úcte podľa preferencií v jednotlivých oblastiach horného a dolného Egypta. 

Aj keď existovali miestne skupiny uctievaných bohov a v niektorých častiach 



13 

 

výkladu sa predstavy vzniku sveta jemne odlišovali, všeobecne by sme mohli zhrnúť 

starovekú egyptskú predstavu vzniku všetkého v nasledujúcich myšlienkách: 

 Na počiatku, keď neexistovalo nič1, 

bol Nun, pomenovanie pre temné vody 

chaosu a neporiadku. Nun bol jedinou 

vecou, ktorá existovala na Zemi skôr, 

než bola zem. Niekedy bol Nun tiež 

spájaný s chaosom, ktorý existoval na 

okraji vesmíru. Prvá súš, prvá zem 

vyrástla z Nun. Bol to akýsi 

kužeľ/kopec zeme, ktorý sa vynoril z vody a nazýval sa Ben-Ben. Potom, ako tento 

kopec vyrástol, na jeho vrchole sa objavuje prvý boh Atum. Ten vyvrhol z úst ďalších 

dvoch bohov – Shu (boha vzduchu, ktorý predstavoval život) a Tefnut (bohyňu 

vlahy).2 Keď sa Shu a Tefnut odtrhli od svojho otca, Atum prepadol plaču a zo sĺz, 

ktoré dopadli na zem, vzišli mnohí ľudia. Shu a Tefnut spolu postupne splodili dve 

deti – Geba, ktorý sa stal bohom zeme a Nut, ktorá sa stala bohyňou neba. Ich otec 

Shu nadvihol Nut ponad Geba a tá sa stala nebeskou klenbou nad zemou (Gebom). 

Cez takéto spojenie Geb a Nut splodili štyri deti: Osiris, Isis, Seth a Nephthys. Osiris 

sa stal vládcom zeme a Isis vládkyňou. Osiris ako dobrý vládca vládol na Zemi 

mnoho rokov. Seth, ktorý žiarlil na svojho brata a chcel vládnuť na Zemi, po nejakom 

čase zabil Osirisa a stal sa vládcom Zeme. Osiris zostúpil do podsvetia. Osiris a Isis 

ešte pred vraždou splodili syna menom Horus. Ten neskôr, po vražde svojho otca, 

bojoval so Sethom, ktorého porazil a získal späť trón Osirisa. Horus sa stal vládcom 

sveta a Osiris vládcom podsvetia. Horus stratil v boji jedno oko. To mu bolo 

                                                           
1 Staroveká predstava ničoho sa odlišuje od neskoršieho kresťanského chápania. Napríklad pre 

helénskych (rozumej gréckych) filozofov existuje niečo a nič. Zatiaľ čo niečo je konkrétnym niečím, aj 

nič je niečo, ale odlišné od niečoho. Až v kresťanskom myslení vidíme absolutizovanie ničoho 

v plnom zmysle slova, ako protiklad niečoho existujúceho. 
2 Pozri The Gods and goddesses of ancient Egypt (online). [cit. 2014-01-30]. Dostupné na internete: 

<http://www.ancientegypt.co.uk/gods/home.html>. 

Obrázok 1: Shu dvíha Nut nad Geba a vytvára nebeskú klenbu nad zemou. 

Zdroj: http://www.ancientegyptonline.co.uk/geb.html 
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obnovené a stalo sa symbolom ochrany3 nad pravidlami života Egypťanov. Nephthys 

bola sestrou a manželkou Setha, spolu mali syna Anubisa. Ten pomáhal 

mumifikovať telo Osirisa, keď bol zavraždený.4 Ide o jednu zo štyroch rôznych verzií 

stvorenia známu podľa oblastného mesta, tzv. Heliopolisu. Okrem toho existujú ešte 

verzie ďalších veľkých miest: Hermopolis, Memphis a Thebes.5 

Na rozdiel od egyptskej mytológie helénsky polyteizmus bol postavený hlavne 

na antropomorfnom kulte. Čo sa týka pohľadu na vznik všetkého, helénsku 

kozmogóniu môžeme zhrnúť takto: 

 Na počiatku bol Chaos, prázdnota zahrňujúca celý vesmír, ktorá bola 

obklopená nekonečným prúdom vody, ktorému vládol Okeanos. Všetkému vládla 

Eurynomi, v preklade „ďaleko vládnuca“. Táto bohyňa vládla všetkým veciam 

a túžila po usporiadaní chaosu. Spojením s hadom Ophionom zrodila Erosa, boha 

lásky, ktorý sa nazýval tiež aj ako Protogenos 

(prvorodený).6 

Eurynomi oddelila nebo od mora tancom na 

vlnách Okeana. Tak vytvorila súš, po ktorých 

mohla chodiť. Súš obývali rôzne bytosti ako Furia 

a Charita a ďalšie zvieratá a príšery. Z chaosu 

bola zrodená aj Gaia (Zem) a Uranos (Nebo). 

Rovnako bol zrodený aj Tartaros, boh oblasti 

pod Gaiou. Gaia a Uranos splodili titánov, 

obrov, medzi ktorými bol najdôležitejší Kronos. 

                                                           
3 Dnes sa s týmto symbolom môžeme stretnúť na severe takmer celej severnej Afriky a Stredomoria. 

Príznačným znakom je oko v modrých odtieňoch. Dnes sa objavujú rôzne tézy o prepojení tohto 

symbolu s tzv. „vševidiacim okom“ ako symbolom ochrany. 
4 Pozri WALLIS BUDGE, E. A.: Legends of the Gods. The Egyptian Texts, edited with translations (online). 

London 1912. [cit. 2014-02-13]. Dostupné na internete: http://www.sacred-texts.com/egy/leg/leg13.htm 
5 Viac o egyptskom pohľade na stvorenie všetkého pozri LESKO, L. H.: Ancient Egyptian 

Cosmogonies and Cosmology. In: SHAFER, B. E. and other: Religion in Ancient Egypt: Gods, Myths, and 

Personal Practice. Cornell University Press 1991, s. 88-122. 
6 Pozri Eurynome's Creation Myth (online). [cit. 2014-03-04]. Dostupné na internete: 

<http://www.paleothea.com/Myths/Eurynome.html>. 

Obrázok 2: Eurynomi tancuje zmyselný tanec na vlnách 

Okeana, pri ktorom vytvára Ophiona a s jeho pomocou 

vzniká tzv. Ophionovo vajce – budúci svet. 

Zdroj: http://www.paleothea.com/Gallery/EurynomeJanto.html 
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Gaia a Uranos varovali Kronosa, že ho raz jeho deti pokoria. Preto Kronos pojedal 

svoje deti, ktoré splodil s Rheou. To nahnevalo Gaiu, ktorá splodila najmladšieho 

syna menom Zeus. Namiesto neho zabalila do plienky kameň, ktorý Kronos prehltol. 

Gaia ukryla Dia (v nom. Zeus) na Kréte. Po nejakom čase sa Zeus vrátil a postavil sa 

proti Kronovi. Diovi pomohla Metis, ktorá podala Kronovi dávidlo a ten vyvrhol 

späť päť predchádzajúcich detí: Hestiu, Dimitra, Héru, Hádesa a Poseidona. Tí sa 

pridali k Diovi, porazili Kronosa a uvrhli ho do podzemia – Tartaru. Zeus zvíťazil 

nad svojím otcom Kronom a dominoval aj svojím súrodencom, preto sa stal 

najvyšším bohom po porazení titánov.7 Postupne usporiadal celý vesmír z chaosu do 

poriadku. Vybudoval Olymp, kam sa usadil a vládol blesku a mraku. Hestia sa stala 

bohyňou krbu, Poseidon bohom mora, Dimitra sa stala bohyňou plodnosti, Héra 

bohyňou manželstva a plodnosti a Hádes sa stal vládcom podsvetia. Zeus neznášal 

tých, ktorí neboli podľa neho krásni. Na Olympe vlastnil oheň, ktorý nechcel dať 

tým, ktorí žili pod Olympom. Prometeus, jeden z neporazených titánov, vytvoril 

človeka z hliny. Prometeus ukradol iskry z ohňa bohov a dal ich ľuďom. Zeus sa 

rozhneval a dal Prometea uväzniť o skalu... Medzitým Athéna a Hephaestos na 

pokyn Dia stvorili ďalšieho človeka, ženu menom Pandora. Zeus jej dal skrinku, 

z ktorej po otvorení vypustila všetko zlo do sveta. Paradoxne v skrinke ostala Nádej.8 

Napokon trochu „novším“ mytologickým pohľadom na vznik všetkého je 

kozmogónia (ak ju tak môžeme nazvať) Vikingov. Pri štúdiu tejto mytológie sme 

osobne zaznamenali skutočnosť, že táto  oblasť vedeckého bádania v našom prostredí 

nebola dostatočne vedecky spolularizovaná, aj preto sme boli nútení použiť 

elektronické zdroje, ktoré nám poskytli pomerne relevantné podklady. Na základe 

ich preskúmania môžeme myšlienku vzniku u Vikingov vyjadriť nasledovne: 

                                                           
7 Pozri WUDKA, J.: Greek cosmology (online). [cit. 2014-02-27]. Dostupné na internete:  

<http://physics.ucr.edu/~wudka/Physics7/Notes_www/node30.html#SECTION0223100000000000000>. 
8 Pozri Greek cosmology (online). [cit. 2014-03-04]. Dostupné na internete:  

<http://www.physics.umd.edu/courses/Phys117/Liberati/Support/cosmology.pdf>. 
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Pred úsvitom času a predtým, než vznikol svet, bolo miesto zvané Niflheim. 

Niflheim bolo najtemnejšie a najchladnejšie miesto a pozostávalo z ľadu, mrazu a 

hmly. Niflheim bolo v severnej časti Ginunngagap. Na juh od Ginunngagap bolo 

miesto zvané Muspelheim, krajina ohňa. V Muspelheim bol obor menom Surt, vládca 

krajiny. Muspelheim bolo domovom ohnivých démonov a obrov ohňa. Medzi 

Niflheim a Muspelheim bola obrovská prázdnota nazývaná Ginnungagap. V 

Nilfheim na mieste zvanom Hvergelmir bolo miesto, kde pramenili všetky chladné 

rieky, bol to zdroj jedenástich riek. Hvergelmir bol pôvodom všetkého bytia 

a zároveň miesto, kam sa všetko navráti. Elivagar "ľadovej vlny" sú rieky, ktoré 

existovali v Niflheim na počiatku sveta. Boli to toky plávajúce z Hvergelmir. Voda z 

Elivagar tiekla dole z hôr na pláne Ginnungagap, kde sa spevnila do ľadu.9 

Z juhu, kde je Muspelheim, prichádzala láva a iskry do veľkého a prázdneho 

Ginnungagap. Vo vzduchu od Niflheim a Muspelheim sa oheň a ľad stretli uprostred 

Ginnungagap, oheň roztavil ľad a ten začal kvapkať. Tak z neho vyrástlo prvé 

humanoidné stvorenie. Bol to Jotun, ktorý sa dnes nazýva Ymir. 

Kým Ymir spal, z jeho potu v podpazuší vyrástli ďalší dvaja obri, jeden muž a 

jedna žena. Z jeho nôh vznikol tretí syn Thrudgelmir. Boli to prví z rodiny chladných 

obrov nazývaných tiež Jotuni. Živili sa mliekom od obrej kravy Audhumla, ktorá 

,rovnako ako Ymir, vznikla z topiaceho sa ľadu v Ginnungagap. V prvý deň sa 

vynoril nejaký ľudský vlas zo skaly. Druhý deň Audhumla olízala skalu a z kameňa 

vyrástla hlava. Na tretí deň vyšiel aj zvyšok tela. Muž, ktorý vyrástol zo slanej skaly 

bol Buri, prvý z bohov. Buri bol obrovský, veľký a pekný. Mal syna menom Borr, 

ktorý sa oženil s Bestlou, Jotunovou ženou. Borr a Bestla mali troch synov: Odin, Vili 

a Ve.10 

Odin a jeho dvaja bratia sa trápili, že Jotun nepripočítal aj Aesira. Obrí trol bol 

počatý ako nový Jotun. Jediným riešením bolo zabiť Ymira. Traja bratia vyčkali až 

                                                           
9 Pozri Creation of the World in Norse Mythology (online). [cit 2014-01-16]. Dostupné na internete: 

<http://www.viking-mythology.com/theCreation.php>. 
10 Pozri The Story of Creation (online). [cit. 2014-01-17]. dostupné na internete: 

<http://www.hurstwic.org/history/articles/mythology/myths/text/creation.htm>. 
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Ymir zaspí a potom ho napadli. V desivej bitke sa im 

podarilo zabiť Ymira. Krv, ktorá tryskala von so zúrivou 

silou v každom smere utopila väčšinu Jotunov. Iba dvaja 

Jotuni prežili, Bergelmir a jeho manželka. Pár našiel azyl 

v krajine hmly. Všetci budúci Jotuni pochádzali z tejto 

dvojice. Z jednotlivých častí tela Ymira vznikol celý 

svet.11 

Uviedli sme tri z mnohých starovekých, ale aj 

mladších predstáv, ako naši predkovia vnímali svet 

okolo seba a ako odpovedali na otázky vzniku 

všetkého. Pri štúdiu týchto mytológií si môžeme 

všimnúť aj určité podobnosti na jednotlivých miestach dochovaných textov. 

Príkladom by mohli byť aj Sumeri a Semiti v Mezopotámii, ktorých texty diel Epos 

o Gilgamešovi a biblické texty o potope sveta alebo o utrpení Jóba sú obzvlášť veľmi 

blízke. To si však vyžaduje hlbšie a obšírnejšie štúdium so spracovaním 

a komparáciou rozsiahleho aparátu dokumentov starovekých civilizácií. 
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