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Abstrakt 

 

Tatiana Votroubeková – Eschatológia zoroastrizmu: od vzniku po stredoperzské 

obdobie 

Vedúci práce: doc. Dalibor Antalík 

Cieľom práce je zmapovať predstavy o smrti, osude duše po smrti, konečnom údeli ľudstva a 

vieru v posmrtný ţivot podľa učenia zoroastrizmu. Jadrom práce je poukázať na hlavné 

vývojové tendencie v literatúre, pokúsiť sa identifikovať najstaršie ústredné motívy, sledovať 

ich vývoj od ich pomyselného vzniku po ukončenie vývoja hlavného myšlienkového prúdu 

v stredoperzskom období. Základnou metódou je práca s pramennými textami a syntéza ich 

obsahu v chronologickom slede. 

 

 

Abstract 

 

Tatiana Votroubeková – Eschatology of Zoroastrianism: From it’s Origin to Middle 

Persian Era 

Supervisor: doc. Dalibor Antalík 

The thesis aims to map Zoroastrian thoughts about death, fate of the soul after death, the 

ultimate destination of mankind and beliefs about afterlife. The main goal is to show the most 

notable evolutional tendencies in literature, identify the key motives and follow them from a 

hypothetical beginning to the end of the development in the Middle Persian Period. The basic 

method is analysis of source texts and their synthesis in chronological order. 
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ÚVOD 

 

V predkladanej práci si stanovujeme za cieľ zmapovať a načrtnúť vývoj predstáv o duši, 

smrti, konečnom údeli ľudstva a vieru v posmrtný ţivot podľa učenia zoroastrizmu. 

Eschatológia je dôleţitou a neoddeliteľnou súčasťou celého systému predstáv tohto 

náboţenstva. Jadrom práce je identifikovať najstaršie ústredné motívy, sledovať vývoj 

predstáv od ich pomyselného vzniku cez jednotlivé historické obdobia a poukazovať pritom 

na hlavné vývojové tendencie, inovácie a vplyvy, ktoré prispeli k formovaniu podoby 

eschatológie ako ju poznáme v jej ucelenej podobe zo stredoperzských prameňov. Vedľajšie 

vývojové prúdy a tendencie zoroastrizmu ako zurvanizmus a iránskym náboţenským 

prostredím inšpirované mladšie kulty (manicheizmus, mithraizmus) nebudem rozoberať, 

nakoľko by ich spracovanie bolo príliš veľkou odbočkou od témy. Avšak jednu odbočku si 

predsa len dovolíme v závere práce, kde podávame stručný prehľad riešenia otázky 

o vzájomnom vplyve medzi eschatológiami zoroastrizmu, judaizmu a kresťanstva. 

 

   Základnou metódou je práca s textami a syntéza ich obsahu v chronologickom slede. 

Nezaoberáme sa v prvom rade lingvistickou analýzou textov, ani prekladom prameňov. Na 

miestach, kde si to výklad pojmov vyţaduje, uvádzame pojmi v pôvodnom jazyku s 

prekladom. V celej práci vychádzame z prekladov do angličtiny a češtiny, s prihliadnutím na 

pôvodné podoby jednotlivých termínov a textov v avestskom a stredoperzskom jazyku. 

Presné pravidlá pre zjednodušený prepis avestských a stredoperzských slov nie sú v českej ani 

slovenskej literatúre pevne stanovené. Vytvoril sa akýsi úzus, ktorý však vo väčšine prípadov 

nezodpovedá presnej transliterácii. Transliterované slová a názvy uvádzam v kurzíve, tak ako 

sú zauţívané v anglicky a nemecky písanej odbornej literatúre. Pre zachovanie jednotnosti, 

v celej práci vychádzam z transliterácie ktorú pouţíva Encyclopædia Iranica prístupná na 

internetovej adrese www.iranicaonline.org, ktorej hlavným vydavateľom je Ehsan Yarshater a 

do ktorej prispievajú najvýznamnejší moderní odborníci okrem iného práve na problematiku 

zoroastrizmu. Materiál epigrafickej a ikonografickej povahy pochádzajúci zo zoroastrijských 

hrobiek a pohrebísk, funerálna architektúra, reliéfna výzdoba, fresky a ostatné funerálne 

umenie dostáva oproti literárnym prameňom menej priestoru. 

 

   Eschatologické predstavy sú prítomné v celom zoroastrijskom svetonázore, sú dôleţitou a 

neoddeliteľnou súčasťou celého systému predstáv tohto náboţenstva, preto ich budeme v tejto 

práci predstavovať v rámci výkladu kozmogónie, kozmológie a etiky – preferovaného 

spôsobu správania a ţivota jeho stúpencov. Rozlišujeme eschatológiu na individuálnu (osud 

jednotlivca po smrti) a kolektívnu (osud celého spoločenstva veriacich a sveta ako celku).  

Ten sa stal terčom polemík a porovnávaní s rovnakým ţánrom u ostatných náboţenstiev 

predovýchodného pôvodu. Tejto téme je venovaná záverečná časť práce. 

 

   Aby sme lepšie vyzdvihli rozdiely medzi pôvodným iránskym náboţenstvom a zmenami 

ktoré sú prisudzované Zarathuštrovi, v prvej kapitole sa budeme venovať jeho indoeurópskym 

koreňom. Najstaršie predstavy Indoeurópanov sa môţeme pokúsiť rekonštruovať na základe 

archeologických nálezov a komparatívnej mytológie. Archeológia nám môţe poskytnúť 

hmotné doklady pristupovania k telu zosnulého človeka, zo spôsobu ako bol prevedený 
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pohreb. Komparatívna mytológia nám môţe byť nápomocná pri hľadaní a určení najstarších 

prvkov spoločných v rôznej miere pre všetky indoeurópske národy.  

   Podobe náboţenstva po vydelení indoiránskej jazykovej vetvy z indoeurópskej jazykovej 

rodiny, zmenám po rozdelení iránskej a indickej vetvy a ich následnému samostatnému 

vývoju aţ po Zarathuštrovu reformu sa venuje druhá kapitola. 

   Nasleduje tretia kapitola zaoberajúca sa podobou eschatológie ako ju pravdepodobne chápal 

sám Zarathuštra. Prechod od starého náboţenstva k forme presadzovanej Zarathuštrom nebol 

rýchly a úplný, počas tohto procesu sa vytvorila syntéza so starým náboţenstvom ktoré sa 

snaţila zachovať hlavne pôvodná kňazská vrstva. Niektoré prvky pôvodnej teórie a praxe boli 

opätovne začlenené do zoroastrijského systému a pretvorili ho. 

   Ďalší vývoj týchto predstáv v stredoveku a novoveku aţ po súčasnosť je načrtnutý v štvrtej 

kapitole. Veľké mnoţstvo zoroastrijských prameňov pochádza práve zo stredoveku z obdobia 

po arabskom vpáde a nastolení islamu ako oficiálneho náboţenstva ríše a sú dôleţitou 

nenahraditeľnou pomôckou pri rekonštruovaní starovekých predstáv. V tejto časti a poslednej 

časti je širšie rozpracovaná kolektívna eschatológia. 

   V piatej kapitole posudzujeme moţné vzájomné vzťahy a ideologické pôsobenia medzi 

zoroastrizmom a inými náboţenskými systémami s ktorými prichádzal do kontaktu. Hlavne 

kolektívna eschatológia v podobe, do ktorej dospela v stredoperzskom období, sa stala terčom 

polemík a porovnávaní s rovnakým ţánrom u ostatných náboţenstiev predovýchodného 

pôvodu. Hlavný dôraz je kladený na porovnanie s eschatologickými predstavami 

obsiahnutými v Tanachu. Podávame výber  náboţenských tém, ktoré sú najčastejšie 

identifikované ako analogické v zoroastrizme a judaizme. 

    Hlavnou komplikáciou pri pokuse o seriózne spracovanie tejto témy je pramenná základňa. 

Zmienky o tejto téme v pramennej literatúre z najstaršieho obdobia tohto náboţenstva sú 

veľmi fragmentárne, nerozvedené do podrobností a navyše veľmi zle dochované, veľké 

mnoţstvo starovekých prameňov sa nezachovalo do dnešných čias. Aţ oveľa neskôr v období 

raného stredoveku dospievajú eschatologické predstavy do svojej konečnej systematicky 

prepracovanej podoby. Tento problém nedostatku pramenných zdrojov pre najstaršie obdobie 

väčšina odborníkov vo svojich výkladoch rieši ich spojením s mladšími predstavami do 

jednoliateho celku.
1
 V tomto kompozitnom popise eschatológie zväčša málo poukazujú na to, 

ktoré predstavy pochádzajú z najstaršieho obdobia a ktoré sú výsledkom niekoľko storočí aţ 

tisícročí trvajúceho vývoja. Stredoperzské texty sú spoľahlivejšie datované a odborníci neradi 

opúšťajú túto pevnú pôdu a nezachádzajú často do chronologicky neistého najstaršieho 

obdobia. 

 

 
 
 
 

                                                             
1 Ako napríklad uvádzajú: Shaul Shaked, „Eschatology I. In Zoroastrianism and Zoroastrian Influence“, in 

Ershan Yarshater, Encyclopaedia Iranica, Online Edition; Anders Hultgård, „Persian Apocalypticism“ in B. 

McGinn, J. J. Collins and S. J. Stein (eds.), The Continuum History of Apocalypticism, New York – London: The 

Continuum International Publishing Group Inc., 2003, s. 30–62 



11 

 

1 Eschatologické predstavy Indoeurópanov 

 

Analógie niektorých eschatologických predstáv, ktoré rozvíjali Indoiránci a po nich 

zoroastrijci nájdeme i v náboţenských systémoch iných ide. kultúr. Na základe predpokladu, 

ţe podobné mytémy vyskytujúce sa u rôznych ide. tradícií vychádzajú z pôvodného 

spoločného substrátu vznikla teória o spoločnom ide. náboţenstve či súbore náboţenských 

predstáv, ktorý sa dá rekonštruovať do pôvodnej podoby pomocou komparatívnej metódy 

v mytológii a lingvistike.
2
 Pri pokuse rekonštruovať staršie, v literárnych textoch 

nedochované fázy vývoja, musíme mať na zretely, ţe komparácia etymologicky príbuzných 

termínov nemusí nutne znamenať, ţe majú v jednotlivých náboţenských systémoch identickú 

úlohu. A naopak, fenomény s etymologicky nepríbuznými názvami (napr. mená bohov či 

iných mytologických postáv) môţu mať v rôznych náboţenských systémoch identickú rolu.
3
 

Pre časť akademickej obce nie dôkaz zaloţený na komparácii ide. tradícií dostatočne 

hodnoverný. Pre ich oponentov je to nespochybniteľný dôkaz starobylosti a pôvodnosti oveľa 

neskôr zaznamenaných zoroastrijských predstáv. Medzi tieto predstavy patrí motív cesty duše 

na onen svet, predstava o posmrtnej destinácii duší v nebi či pekle, o významných 

jednotlivcoch ktorí v budúcnosti obnovia dobré pomery na svete a o veľkom boji dvoch 

opozitných princípov, po ktorom nastane na svete ideálna večná blaţená existencia.
4
 

V nasledujúcom výklade uvedieme závery komparatívnej mytológie a lingvistiky doplnené 

archeologickými dokladmi funerálnych praktík ide. národov. Poukáţeme na moţné korene 

predstáv ktoré neskôr nachádzame v zoroastrijskej náboţenskej literatúre. 

 

1.1 Pochovávanie, rituály spojené so smrťou a uctievanie predkov 

 

    Podľa archeologických nálezov v najstaršom ide. období (4. aţ 3. tisícročie pred n.l.) bol 

prevládajúci spôsob pochovávania inhumácia, mladším okrajovým javom bola incinerácia.
5
 

Niekedy inhumáciu predchádzalo odstránenie mäkkých častí tela od kostí. Kosti boli následne 

druhotne pochované. Indoeurópania vytvárali rôzne formy hrobov. Od jednoduchých hrobov, 

megalitických hrobiek, po pozdĺţne alebo centrálne mohyly, ale bez jazykových dokladov je 

nemoţné stanoviť, ktorý z týchto druhov preferovali najstarší Indoeurópania. Tak ako sa líšili 

od seba hroby, mohli sa líšiť aj pohrebné rituály. Do hrobov sa vkladali zbrane, nástroje, 

oblečenie, šperky, objekty domácej potreby, jedlo a nápoje, aristokratickí členovia spoločnosti 

boli pochovaní so svojimi sluhami a slúţiacimi zvieratami, či manţelkami. Členovia rodiny 

zosnulého oplakávali.
 
Po pohrebe sa vykonávali ďalšie rituály u rôznych ide. skupín v 

špecifických intervaloch najčastejšie tri, deväť, tridsať a štyridsať dní po smrti a potom 

kaţdoročne počas sviatkov venovaných mŕtvym. Na hroboch sa robili libácie a obetovalo 

jedlo pre mŕtveho. O posmrtný kult sa starali potomkovia mŕtveho, preto kaţdý túţil mať čo 

                                                             
2 Mallory – Addams, The Oxford Introduction to Proto-Indo-European and the Proto-Indo-European World, s. 

426 
3 Petr Vavroušek, „K védské literatuře, mytologii a kultu“, in Védske hymny, s. 125 
4 Daryaee, „Indo-European Elements in Zoroastrian Apocalyptic Tradition“, s. 206 
5 Nasledujúci stručný zovšeobecňujúci popis čerpáme z monumentálneho diela Encyclopedia of Indo-European 

Culture, niektoré závery z nej tamer doslova preberá i Ara Mitra v 1. kapitole Eschatology in the Indo-Iranian 

Traditions, avšak málokedy udáva odkaz na tento prameň. 
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najviac potomkov, a ak nemal vlastných v niektorých prípadoch si ich radšej ešte za ţivota 

adoptoval, aby si zaistil starostlivosť o seba a svojich predkov v posmrtnom ţivote.
6
 

1.2 Pojatie smrti, cesta na onen svet a ríše mŕtvych 

 

    Podľa lingvistických rekonštrukcií môţeme usúdiť, ţe Indoeurópania ponímali smrť ako 

rozdelenie častí ktoré spolu tvoria úplnú ţivú ľudskú bytosť. Nemateriálna zloţka človeka – 

duch, či duša súvisí s dychom *nsu-,
7
 dych sa navráti späť do vzduchu, telo zemi. 

V predstavách rôznych ide. kultúr sa oddelila od tela buď v momente smrti, po dokončení 

pohrebných rituálov, po zničení tela ohňom alebo prirodzeným rozkladom. Doklady o tom, ţe 

smrť bola chápaná ako dochod, výprava či cesta, nachádzame v slangových či 

eufemizovaných výrazoch odvodených od rekonštruovaného slova v ide. prajazyku 

znamenajúceho „ísť“ *leit(hx)-.
8
 V nasledujúcej kapitole spomíname v iirán. Období „cesty 

mŕtvych“ či „cesty predkov“, rovnako pri védskom rituále sraddhā sa zosnulým do hrobov 

vkladala potrava „na cestu“ v určitých intervaloch aţ dva roky po smrti. Po pohrebe teda 

podstúpila duša cestu do miesta posmrtnej existencie. Na nej musela prekonať nebezpečnú 

rieku alebo horu. Dušu mohla sprevádzať boţská či poloboţská bytosť.
9
 V gréckych mýtoch 

pomáha pri ceste psychopompos Hermés, v indických Púšan. Obe boţstvá získali túto rolu aţ 

sekundárne, v iránskych prameňoch je to ţenská bytosť daéna.
10

 Pravdepodobne starým ide. 

prvkom je postava prevozníka cez rieku – „starého muţa“ *ĝerhaont-,
11

 ktorý mohol 

predstavovať personifikovanú smrť a ktorý sa zachoval najjasnejšie v gréckej mytológii ale 

i germánskej (Volsunga Saga 10). Jima v iránskej mytológii postavil chránený priestor 

zahĺbený v zemi.  Jeho indický ekvivalent Jama sa stal kráľom mŕtvych, no zmienky 

v pramennej literatúre ho situujú do nebeských výšin i pod zemský povrch. Mallory 

a Addams rozpoznávajú typ ohraničeného územia mŕtvych, ktorý je pravdepodobne odvodený 

od vzozrenia samotného hrobu zosnulého, viac špecificky tumulového hrobu.
12

 Podľa 

mnohých ide. predstáv na onom svete vládlo boţstvo alebo zboţštelý človek a bolo obývané 

ďalšími hierarchicky niţšími bytosťami, ktoré dušu súdili. Duše tu ďalej naveky existovali 

v akejsi tienistej meravosti, príleţitostne sa vracali na zem. V časti o eschatológii mladšej 

Avesty poukáţeme na moţný súvis medzi takto chápanou ríšou mŕtvych a iránskou 

predstavou hamistakánu. Do indoeurópskeho substrátu siaha i úloha psa ako stráţcu vchodu 

do podsvetia. V gréckej mytológii je to „Hádov pes“
13

, neskôr zvaný Kerberos *Kerbero- 

„škvrnitý“.
14

 U Iráncov majú škvrnité psy so „štyrmy očami“ úlohu pri posmrtnom obrade 

odohnávania démonov od tela. V rôznych variantách je pes jeden alebo je ich viac, čo mohlo 

                                                             
6 Mallory – Adams, Encyclopedia of Indo-European Culture, s. 151 
7 Mitra, Eschatology in the Indo-European Traditions, s. 34 
8 Mallory – Adams, Encyclopedia of Indo-European Culture, s. 151 
9 Ibid. 
10 Rekonštruovaná podoba jej mena je *Kolyo „Zakrývačka“ a Lincoln tvrdí, ţe jej meno sa zachovalo 

v staronórskom mene bohyne Hel, a gréckej Kalypso a indického boha Śarva (av. Saurva). 
11 Mallory – Addams, The Oxford Introduction to Proto-Indo-European and the Proto-Indo-European World, s. 

439 
12 Mallory – Addams, Encyclopaedia of Indo-European Culture, s 152 
13 Homér, Ílias 8.368, Odysseia 11.623 
14 Hésiodos, Theogonia 4.310–312 
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viesť k znásobeniu počtu hláv alebo očí.
15

 Dva psy stráţia v iránskej tradícii most, po ktorom 

duša prejde do neba alebo spadne do pekla (Vd 13.9; 19.30). 

 

1.3 Kozmogonická prvá obeť 

 

   Komparatívna mytológia zachytila v keltskej, germánskej, slovanskej, iránskej a indo-

árijskej tradícii ozveny kozmogonického protomýtu, v ktorom zohráva hlavnú úlohu prvotná 

obeť, vďaka ktorej vznikli všetky prírodné elementy a sociálne triedy.
16

 Bruce Lincoln
17

 

porovnával mýty starých Germánov, Iráncov, Indov a Rimanov a rekonštruoval dve verzie 

tohto protomýtu: jeden európsky a druhý indoiránsky na základe údajov z nasledujúcich 

pasáţí: Rgvéd 10.90.6–16, GB 35.55, Poblúznenie Gylfiho, Y 30.4, Yt 19.30 – 39, Šatapatha 

Bráhmana 1.1.4.14 – 17, Tacitovu Germaniu kap. 2 a Líviov 1.6.3–7.3. V oboch jestvujú na 

počiatku dvojčatá: *Manu – „Muţ“ a *Yemo – „Dvojča“. Yemo je prvý kráľ a Manu prvý 

kňaz. *Manu obetuje *Yema ako prvú obeť. Z jeho tela je vytvorený celý pozemský svet, 

nebo a zem a tri spoločenské triedy.
18

 

   Rozdiely medzi dvoma verziami Remusovej smrti sú zrejme výsledkom neskorších 

konfliktov rímskych politikov. Základný mytologém je takýto: jeden z dvojičiek je zabitý, aby 

mohlo byť zaloţené mesto. Romulus tu má rolu *Manua, prvého obetníka, hoci ich mená nie 

sú etymologicky príbuzné. Meno Remus je priamo odvodené z praide. *Yemo, Remus je 

doslovne nazvaný dvojčaťom (geminus) a význam mena *Yemo je „dvojča“. Druhý dôkaz je 

rola vlčice ako matky. Tá ich kŕmila svojim mliekom a zachránila pred smrťou. Je to priama 

korešpondecia ku krave Auðhumle z germánskeho mýtu. Rímska národná hrdosť vymenila 

pasívnu kravu za dravú vlčicu, ktorá má zdôrazniť rímsku vojenskú silu, ale staronórske a 

indoiránske paralely nás uisťujú, ţe pôvodnou zvieracou matkou bola krava. 

   V indoiránskej verzii je spolu s *Yemom obetovaný býk, a z jeho tela sú vytvorené všetky 

ostatné zvieratá a rastliny. V európskej verzii figuruje krava, poskytujúca mlieko 

a starostlivosť pre dvojčatá pred stvorením. Hlavná úloha kravy vyplýva z jej dôleţitosti 

v ţivote Indoeurópanov, ktorí sa ţivili hlavne pasením hovädzieho dobytka a od neho závisela 

ich obţiva a všetko ich bohatstvo. V Európe usadení pastiery zčasti poľnohopodáriaci 

vyuţívali kravy na mlieko, kdeţto u kočujúcich Indoiráncov bol dobytok zdrojom všetkej 

obţivy a stavaný čo do dôleţitosti na úroveň ľudských bytostí. Lincoln povaţuje iirán. verziu 

mýtu za bliţšiu pôvodnej ide. verzii, pretoţe poľnohospodárenie u Európanov je doloţené 

neskôr neţ závislosť na kočovnom chove dobytka.
19

  

 

                                                             
15 Mitra, Eschatology in Indo-Iranian Traditions, s. 35; polykefálneho gréckeho Kerbera vzťahujú komparatívni 

mytológovia i k ide. protomýtu o drakovi ktorého zabíja hrdina: Mallory – Addams, The Oxford Introduction to 
Proto-Indo-European and the Proto-Indo-European World, s. 437 
16 Mallory – Addams, The Oxford Introduction to Proto-Indo-European and the Proto-Indo-European World, s. 

435, Táto teória bola spochybňovaná - tvrdilo sa, ţe mýtus nepramení v spoločnej minulosti Germánov 

a Indoiráncov, ale bol prenesený z Indie ku Germánom prostredníctvom manicheistov, kresťanov alebo 

Ostrogótov 
17 Lincoln, The Indo-European Creation Myth, s. 
18 Mallory – Adams, Encyclopaedia of Indo-European Culture, s. 129; Vavroušek, „K védské literatuře, 

mytologii a kultu“, in: Védské hymny, s. 134 
19 Lincoln,  
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1.4 Kolektívna eschatológia 

 

   Ďalším spoločným ide. motívom je veľká bitka boţských bytostí ktorá zachvacuje svet a má 

dopad i na jeho ďalší vývoj. Ozveny tohto motívu nájdeme v írskej, germánskej, rímskej, 

gréckej a indoiránskej tradícii. Poňatie udalostí konca sveta ako vojenského stretu môţe 

prameniť z bojovnej nátury Indoeurópanov. Rovnako ako na ľudskej rovine, i na boţskej 

úrovni riešenie konfliktu dvoch zásadne si odporujúcich strán podľa tejto teórie nemohlo byť 

iné ako so zbraňou v ruke a potlačením „tej zlej/druhej strany“. V gréckej a germánskej 

mytológii sa zachoval i motív bojov medzi generáciami či triedami boţských bytostí predtým 

neţ bol ustanovený svet ako ho poznáme. V iránskej tradícii máme o boji na počiatku sveta 

literárne doklady aţ v stredoperzskom období, kde Ahriman plánuje násilný útok na Ahuru 

Mazdu a jeho stvorenien. Veľký otvorený súboj sa však odkladá na koniec veku a presúva sa 

na úroveň kaţdodenného ľudského snaţenia o oslabenie Ahrimanovho pôsobenia vo svete.
20

 

Veľký súboj - Ragnarök v nórskej tradícii sa odohrá na pláni Vigridr, írska tradícia uvádza 

druhý boj Mag Tured, švédsko-dánska tradícia má pole Bravellir, indická Mahábhárata má 

svoje bojové pole Kurukšétru, rímska tradícia boj o jazero Regillus, v arménskej mytológii 

pláň Ervandavan. Tieto veľké súboje buď ukončujú predchádzajúci zlatý vek alebo z pohľadu 

danej tradície vek v ktorej sa nachádza. 

Keď sa začne schyľovať k poslednej bitke, začnú sa objavovať prírodné katastrofy, podľa 

germánskej a iránskej tradície pohltí svet krutá zima (nórska fimbulvetr a Vd  Jimova vara. 

Podľa T. Daryaeeho je významnejšia korešpondencia medzi rímskym a iránskym mýtom 

o troch bojoch pred koncom sveta (BYt 2.11-15).
21

 

 

Problém identifikácie prehistorických archeologických kultúr s ide. jazykovými skupinami je stále 

diskutovaný. Archeologické doklady nemôţeme spoľahlivo priraďovať k určitej ide. kultúre kým u nej 

nemáme doloţený epigrafický materiál. Uvedený popis ide. mytológie a pohrebných zvykov je veľmi 

zovšeobecňujúci, nechceme tvrdiť, ţe motívy v ňom popísané sú spoločné úplne všetkým tradíciám 

s ide. koreňmi. Je však pravdepodobné, ţe niektoré spoločné motívy existovali uţ v tomto období, 

a mnoho kultúr si zo spoločného náboţenského a kultúrneho substrátu odnieslo svoj diel, ktorý sa 

ďalej vývíjal  a prispôsoboval aktuálnym potrebám. Ide. jazyková skupina sa v období XXX začala 

deliť na skupiny ktoré sa postupne rozširovali na západ do Európy a Kaukaz, a na juh na územie 

dnešného Iránu a Indie. Táto juţne smerujúca skupina bola identifikovaná z jazykového hľadiska ako 

indoiránska a jej existencia sa kladie pribliţne do obdobia 5000 – 2000 pred n.l..
22 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
20 Mallory-Adams, Encyclopedia of Indo-European Culture, s. 180 
21 Daryaee, „Indo-European Elements in Zoroastran Apocalyptic Tradition“, s..  
22 Boyce, Textual Sources for the Study of Zoroastrianism, s. 8 
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2 Eschatologické predstavy Indoiráncov 

 

Náboţenské predstavy Indoiráncov sú vývojovým medzistupňom, ktorý je mladší neţ 

spoločný indoeurópsky, ale ešte nie je diferencovaný na iránsky a indoárijský (védsky). 

Pravdepodobný obraz eschatologických predstáv v tomto období môţeme rekonštruovať 

pomocou komparácie najstarších védskych a iránskych textov, doloţených rituálov a 

archeologických nálezov. Rovnako ako pri rekonštrukcii ide. predstáv sa predpokladá, ţe to, 

čo je spoločné alebo podobné u iránskej a indickej tradície, vychádza z ich pôvodného 

spoločného kultúrneho a náboţenského povedomia. 

   V období presunu a usádzania Indoárijcov postupne vykryštalizovali podoby textov 

védskych zbierok. Najstaršia z nich – Rgvéd, začala vznikať vo svojej ústnej podobe krátko 

po rozdelení, okolo roku 1700 pred n.l. a svoju finálnu podobu nadobúdala aţ po usadení na 

severe územia dnešnej Indie pribliţne v rokoch 1500 aţ 1000 pred n.l. spolu s druhou 

najstaršou zbierkou Atharvavédou.
23

 Rgvéd i Atharvavéd boli kodifikované vo svojej finálnej 

podobe aţ v 1.tisícročí pred n.l. a redakciu uskutočnilo niekoľko škôl. 

   Prvky starého náboţenstva Iráncov pred vystúpením Zarathuštru, častokrát nazývaného 

v odbornej literatúre „iránske pohanstvo“
24

 nájdeme v Jaštoch, ktoré sú súčasťou korpusu 

Avesty. Sú to oslavné hymny venované jednotlivým boţstvám a boţským bytostiam. 

   V tomto období sa naďalej ako spôsob pochovávania vyuţívala inhumácia aj incinerácia.
25

 

Podľa Mary Boyce pohrebný rítus ktorý praktizovali Indoiránci bola inhumácia, a tak isto 

bola rozšírená u tzv. pohanských Iráncov. Iránsky výraz daxma, ktorý neskôr začal označovať 

miesto vystavovania mŕtvych tiel, pochádza z ide. základu *dhmbh „pochovať“. 

 

2.1 Jima – kráľ zlatého veku, Jama – kráľ ríše mŕtvych 

 

   Významnou postavou v mytológii Iráncov i Indoárijcov bol av. Jima, stind. Jama. 

V iránskej tradícii syn Vīvaŋhvanta, v indickej Vivasvanta. Jima bol kráľom počas zlatého 

veku, Jama vládcom mŕtvych v podsvetí. Jamovi je Rgvéde venovaný celý hymnus. V 

nasledujúcom úryvku z neho je Jama ten, kto ako prvý mŕtvy šiel napred do nebeských výšin, 

stanoviac tak cestu ďalším generáciám, ktoré zhromaţďuje na onom svete a vládne im: 

 

„We bring gifts with libation to King Yamá, gatherer of mankind, son of Vívasvat, 

Who went forth to the great heights, who showed the path to many. 

Yamá first found the way for us; this cattle pasture is not to be borne away from us; 

Where our fathers of old [have gone], by this path those who are born after, themselves 

should go“ 

 

                                                             
23 dialo sa tak v prostredí odlišnej domorodej náboţenskej tradície, ktorá mohla indoeurópske predstavy do 

určitej miery ovplyvniť (napr. rozšírené uctievanie falu, ktoré je jeden z mála doloţených prvkov). Keďţe 

náboţenstvo pôvodných obyvateľov bolo Indoárijcami úplne asimilované, nemáme o ňom spoľahlivé 

informácie. 
24 Boyce, A History of Zoroastrianism, Cambridge History of Iran 
25 Gnoli, „Indo-Iranian Religion“ 
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RV 10.14, do angličtiny preloţil Bruce Lincoln
26

 

 

Jama je prvá bytosť ktorú postihla smrť a zvolil si ju  sám a slobodne (RV 10.10.3, AV 

18.3.13). Bruce Lincoln priznáva, ţe presné okolnosti jeho smrti nie sú vo védskych textoch 

doslova popísané, no z porovnaní s iránskymi textami môţeme vydedukovať, ţe bol rituálne 

obetovaný svojim bratom Mánuom.
27

 Vo Védach Jama nie je bohom. Má titul kráľ, ktorým 

bol uţ pred smrťou. Po smrti sa stal kráľom v nebi, kde vládol dušiam zosnulých (RV 

9.113.8, AV 18.2.25, 46). Termín „Jamova cesta“ – pathá yamásya (RV 10.14.1, 1.38.5) 

označuje smrť a odchod z pozemského ţivota do najvyššieho (tretieho) neba (RV 1.35.6, 

9.113.8, 10.123.6). Ríša Jamu sa nachádzala na juhu (Taittirīja Samhitā 1.8.7, Brhadāranjaka 

Upanišad 3.9.21, Mahābhārata 3.42.16), rovnako „ríša otcov“ sa nachádzala na juţnej 

svetovej strane a jej vchod bol orientovaný na juhovýchod (RV 10.15.6, 10.17.9), podľa 

popisu bola plná pôţitkov, svetla, krásy a šťastia (RV 10.14.9, 10.135.1, AV 18.4.31–32) 

a nachádzal sa v nej Jamov nebeský palác (Mahābhārata 2.8). Jama v Rgvéde vystupuje 

v príbehu o prvom ľudskom páre, ktorý tvorí so sestrou Jamí (RV 10.10), tento príbeh uţ 

v iránskej tradícii nemá obdobu. 

 

2.2 Posmrtné destinácie 

 

U Iráncov i Indoárijcov máme doloţené dve predstavy o tom, kam mieria duše zosnulých. 

Jedna predstava situuje toto miesto pod zemský povrch, druhá do nebeských výšin. Mary 

Boyce interpretuje pasáţe z Hérodota a Šatapatha bráhmany ako stopy predstavy o podsvetnej 

ríši mŕtvych v iránskej tradícii. Spája s ňou i praktizovanie inhumácie, ktorá v iránskom 

prostredí pretrvala do obdobia vlády Achajmenovcov. Pasáţ v Hérodotových Dejinách 

(7.114) hovorí o perzskej kráľovnej Amestris, ktorá obetovala pri príleţitosti Xerxovho 

pohrebu štrnásť detí bohu, o ktorom sa hovorí, ţe sídli pod zemou. V indickej Šatapatha 

Bráhmane (13.8.1.20) sa píše, ţe zosnulí predkovia odchádzajú do svojho sveta ku koreňom 

rastlín, a v ďalších textoch sú cesty predkov charakterizované ako „hlboké“, či „dolné“.
 28 

Rgvéd prirovnáva pohreb zosnulého do zeme k návratu syna do náručia matky, a Jama mu 

v podzemnom novom dome chystá lôţko (RV 10.18.10–13). Uţ v Rgvéde však nachádzame 

obraz, podľa ktorého nie je podzemná časť sveta len miestom ríše mŕtvych predkov ale 

i miestom, kde duše zosnulých trestujú boţstvá ze ich zlé skutky. 

 

„Indra and Soma, throw forth the evil-doers into the enclosure, into the anchorless darkness, 

So that no tone may ever get out of there, bo may your fierce might prevail over them (...).“ 

 

RV 7.104.3, preklad do angličtiny Michael Stausberg
29

 

 

                                                             
26 Lincoln, „Lord of the Dead“, s. 225–226 
27 Lincoln, „Lord of the Dead“, s. 225; Vavroušek, „K védské literatuře, mytologii a kultu“, s. 134n44 
28 Boyce, A History of Zoroastrianism I, s. 110 
29 Stausberg, „Hell in Zoroastrian Tradition“, s. 220 
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   Alternatívnou destináciou duší po smrti boli vyššie úrovne atmosféry. Podľa védskych 

zbierok sa duše mŕtvych odoberali na vysoko poloţené miesto na oblohe. Praktizovanie 

kremácie by sa tak dalo interpretovať ako snaha pomôcť duši i telu mŕtveho vystúpiť nahor 

prostredníctvom stúpajúceho dymu z plameňov pohrebnej hranice.
30

 U Iráncov je kremácia 

doloţená len veľmi ojedinele. Gh. Gnoli usudzuje, ţe podľa najstarších predstáv bola blaţená 

existencia v nebi rezervovaná len elitnej skupine kňazov a bojovníkov, kďeţto obyčajní ľud 

odchádzal cestou vyšliapanou duchmi predchádzajúcich generácií a musel sa uspokojiť 

s tienistou existenciou v podsvetí. Podľa jeho interpretácie bolo podsvetie zárodočnou 

predstavou neskoršieho zoroastrijského hamistakánu, a osud elity vyústil v predstavu neba do 

ktorého sa dostanú všetci bez rozdielu, len na základe ţivota nasledujúceho princíp pravdy.
 31

 

 

Ako sme spomenuli v kapitole o ide. eschatologických predstavách, obraz psa stráţiaceho 

prechod do posmrtnej existencie sa vyskytuje v prameňoch indickej i iránskej tradície. Psy 

stráţiaci cestu do podsvetia patria v indickej tradícii Jamovi (RV 10.14.11–12), v iránskej 

tradícii je doloţená predstava o dvoch psoch aţ v mladšej Aveste (Vd 8.16–19). Tieto dva psy 

majú štyri oči – interpretuje sa to rôzne, napríklad ţe vidia všetkými smermi.
32

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
30 Boyce, A History of Zoroastrianism I, s. 113 
31 Gnoli, „Indo-Iranian Religion“, Gnoli vo svojej interpretácii princípu pravdy, ktorý človek uplatňuje v celom 

svojom ţivote k mystickému poznaniu, akémusi duchovnému naplneniu ktoré umoţňuje nielen vstup do blaţenej 

posmrtnej existencie, ale ešte pred smrťou  vstup do novej dimenzie ţitia. 
32 Vavroušek, „Učení nejstaršího mazdaismu“, s. 84 
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3 Zarathuštrova reforma a eschatológia v staršej a mladšej Aveste 

 

3.1 Zarathuštrova reforma 

 

„Staré pojmy dostávají v mazdaismu nový obsah, jsou přizpůsobeny potřebám nového 

náboţenství, které záhy vytváří své vlastní kategorie, jeţ posléze rozvíjí do sloţitého 

systému.“
33

 Aša – pravda a drudţ – loţ pochádzajú ešte z indoiránskeho obdobia. 

V Zarathuštrovom učení nadobúdajú ústredné miesto a určujú celé ponímanie sveta. Daēvovia 

- pôvodne skupina boţstiev rovnako uctievaných ako Ahurovia, si podľa nového výkladu 

zvolila nasledovanie princípu drudţ, stali sa stúpencami strany lţi. Tento Zarathuštrovi 

prisudzovaný zásah pretvoril hierarchiu a štruktúru starých boţstiev a uviedol do popredia 

nové princípy, respektíve staré princípy v nových kontextoch. 

   Mary Boyce tvrdí, ţe Zarathuštra bol prvý, kto vytvoril a zaviedol predstavu podsvetia ako 

miesta trestu – pekla, v ktorom tresty vykonávajú Daēvovia, staré boţstvá 

predzarathuštrovského panteónu.
34

 Toto prvenstvo by platilo len v prípade, ţe sa vo védskej 

literatúre, presnejšie v Rg Véde, ktorý je najbliţší príbuzný Avesty z literárneho, poetického 

a historického hľadiska, nevyskytuje ţiadna predstava podobná peklu.
35

 V celej Aveste, tak 

ako sa nám dochovala dodnes, sa nevyskytuje ţiadny ucelený systematický výklad 

kozmogónie ani kozmológie. Neznamená to, ţe by v tejto dobe prepracovaná koncepcia 

vzniku, usporiadania a konca sveta neexistovala, dokonca to môţeme pokladať za veľmi 

nepravdepodobné, no stretávame sa s ňou aţ v pahlavských knihách sásánovského obdobia – 

hlavne v Bundahišne a Zādspramovej Antológii. V samotnej Aveste, v jej najstarších častiach 

ide iba o zmienky, ktoré predpokladajú znalosť systému predstáv na ktorý odkazujú. 

 

3.2 Predstavenie prameňov 

 

Pramene pre obdobie najstaršieho zoroastrizmu, spájaného priamo s postavou Zarathuštru 

a obdobie nasledujúce po jeho pôsobení, kedy začala vznikať orálna tradícia nadväzujúca na 

jeho odkaz, môţeme rozdeliť do dvoch skupín podľa jazyka, v ktorom boli skomponované 

a oveľa neskôr aj písomne zaznamenané. 

  Jedná sa o tzv. staroavestský dialekt v ktorom sú základné texty korpusu Avesty (tzv. staršia 

Avesta): Gāthy (av. „Spevy“) a Jasna haptanhāiti (av. „Obeť v siedmych kapitolách“) (Y 

35–41), a sú zaradené to časti zvanej Jasna. Obsah týchto textov vznikol pravdepodobne 

počas ţivota Zarathuštru. V rámci korpusu Avesty sú zaradené do časti Jasna (av. „Obeť“) 

spolu so štyrmi „Najsvätejšími modlitbami“ (Jathá Ahú Vairijó (Y 27,13) – tá nesie znaky 

mlado i starovestského dialektu. Ašəm Vohu (Y 27,4), Jenghé Hátám (Y 27,15), a Ā Airijémá 

Išijó (Y 54,1) sú v staroavestskom dialekte. Autorstvo Gáth a najposvätnejších modlitieb 

(Jenghé Hátám je sporná) je prisudzované priamo Zarathuštrovi a Jasna haptanhāiti prvým 

následovníkom Zarathuštru. 

                                                             
33 Vavroušek, „Učení nejstaršího mazdaismu“, s. 20 
34 Boyce, History of Zoroastrianism, s. 84 
35 Stausberg, „Hell in Zoroastrian History“, s. 219 



19 

 

   Následne na ich základe v zoroastrijskej obci vznikali ďalšie skladby. Proces vzniku bol 

pravdepodobne ukončený okolo polovice 1. tisícročia pred n.l.. Z týchto skladieb, ktoré sa 

nám dochovali v tzv. mladoavestskom dialekte (mladšia Avesta) nás o eschatologických 

témach informujú najmä: Jašty, Vidēvdād, Hādōxt nask a Aogəmadaēčā. Jašty (av. 

„Vzývania“) sú oslavné hymny venované jednotlivým boţstvám a boţským bytostiam. 

Z pomedzi 21 Jaštov sa eschatologickej téme najviac venuje Jašt 19 zasvätený bohyni Zeme, 

preto nazývaný aj Zamjád Jašt. Má 97 veršov, z ktorých prvých osem oslavuje bohynu Zeme 

a zvyšok chvarenu. Spis Vidēvdād (av. „Nariadenia proti daévom“) obsahuje príkazy, ako sa 

mali zoroastrijci náleţite zachovať podľa dogiem ich učenia v praxi v rôznych kaţdodenných 

situáciách ich súkromného ţivota. Vymeriava tresty za ich porušenie či nesplnenie. Veľká 

časť textu pojednáva o purifikačných pravidlách, informuje nás o spôsoboch akými malo byť 

v rôznych situáciách nakladané s mŕtvymi telami. V úvode popisuje príbeh o Jimovi, vládcovi 

zlatého veku podľa zoroastrijských predstáv. Eschatologickej téme sú venované dva 

významné spisy: Hādōxt nask a Aogəmadaēčā, ktoré sú pre nás bohatým zdrojom predstáv, 

ktoré sa rozvíjajú i v stredoperzskej literatúre. 

 

3.3 Predstavy o pôvode smrti 

 

V najstarších vrstvách Avesty nachádzame zdôvodnenie, ako si zoroastrijci vysvetľovali 

fenomén smrti. Smrť začala existovať, keď si jeden z dvoch duchov na počiatku času vybral 

nasledovanie princípu lţi, temnoty a smrti. Aţ v stredoperzskej literatúre nachádzame popis 

ako sa tento princíp mohol uplatniť v stvorení Ahuru Mazdu. Ahriman prenikne k stvoreniu 

a zabije prvého človeka a prvého býka. V Aveste nachádzame moţné zdôvodnenie v Jašte 19 

a doslovné zdôvodnenie aţ v spise Vidēvdād. Smrteľnosť bytostí v hmotnom svete zavinil 

Jima, avšak z pramennej literatúry nie je jasné ako. Niektoré naráţky snaď poukazajú na to, 

ţe klamal, podľahol princípu Lţi a tak stratil chvarenu - boţskú ochranu a kráľovský mandát. 

Okrem týchto dvoch zmienok nemáme inak doloţenú predstavu o pôvode smrti. Smrť 

kaţdopádne nie je prirodzená ani daná ľudstvu od počiatku, ale pochádza od princípu lţi: 

 

„Na počátku byli dva duchové, dvojenci, 

kteří se podle snového zjevení jmenují Dobro a Zlo 

v myšlení, řeči a činech. 

Mezi nimi správně zvolili ti, kdoţ jednají správně, 

ne ti, kdoţ jednají špatně. 

A kdyţ se tito dva duchové po prvé sešli, 

Určili Ţivot a Smrt 

a ţe na konec má nevěřícímu býty určeno nejhorší bytí, 

pravověrnému však odplata za dobré smýšlení.“ 

Y 30. 3–4, český preklad Otakar Klíma
36

 

 

Na počiatku stvoril boh Ahura Mazda „dokonalý svet“ (av. fəraša- dā, Y 34.15, Y 50.11). 

Ahura Mazda je „stvoriteľ ţivota” (av. dātā aŋhəuš) ktorý prostredníctvom dobrého 

                                                             
36 Klíma, Oběti ohňům, s. 42 
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zmýšľania vytvoril to čo je najdokonalejšie, podľa svojej vôle. Je v záujme Ahuru Mazdu aby 

sa stvorenie stalo opäť dokonalým (av. fəraša- kar, Y 30.9). Princíp pravdy a lţi sú 

nestvorené, existovali odjakţiva. Ahura Mazda stvoril dvoch duchov ktorí si sami podľa 

svojej vlastnej slobodnej vôle vybrali, ktorý princíp budú nasledovať. Existencia zla vo svete 

nie je dielom Ahuru Mazdu. Z dvojice duchov si jeden zvolil pravdu, svetlo, a dobro, stal sa 

z neho Spenta Mainju („Blahodárny duch“). Druhý si zvolil klamstvo, temnotu, zlo a smrť a 

stal sa Angra Mainjuom („Zlý duch“). Následne dostali na výber bohovia. Časť starých iirán. 

bohov sa priklonila na stranu Lţi k Aéšmovi. Rovnako majú na výber ľudia. Na základe ich 

voľby, činov, zmýšľania a reči sa bude po smrti odvíjať ich osud. Človek sám slobodne 

rozhoduje o svojom údeli. Takýto dôraz na morálku sa objavuje v dejinách náboţenstva 

zrejme po prvý krát u Zarathuštru. V indických náboţenstvách sa kládol najväčší dôraz na 

detailne presné prevedenie rituálu. Správne prevedený rituál mal takú moc, ţe bohovia museli 

splniť účel pre ktorý bol vykonaný. Zarathuštra presunul dôraz zo správneho vykonávania 

obetí a rituálov na etiku a slobodnú voľbu človeka. Tá sa prejavuje ako ţivotný štýl, ktorým 

človek pomáha odstraňovať zlo zo sveta, dokonca i strihanie nechtov a ich náleţité 

zneškodnenie je bojom proti princípu lţi – drudţ. 

   Smrť je v mladšej Aveste personifikovaná do podoby démona menom Astwihād (av. 

Astō.vīδōtu). Jeho meno doslova znamená „ten, čo rozptyľuje kosti, kostilámač, rozdeľovač 

tela“.
37

 Avesta ho zmieňuje v časti Vidēvdāt 4.49, 5.8–9 a vystupuje i v neskorších 

zoroastrijských textoch. Spolu so zlým Vājuom ničí ţivot. Nedá sa pred ním uniknúť   

 

„(...)ten, kdo byl stvořen, i ten, kdo existoval, je smrtelný, (...) kaţdého dostihne Astvihát, 

klamatel s tajemnými pohyby“. „(...) neboť dokud saošjantové nepřijdou, nikdo není s to se 

před Astvihátem zachránit.“ 

 

Aogəmadaēčā 57.73, český preklad Otakar Klíma
38

 

 

 Smrť je nezvratná,  a podliehajú jej i najväčší hrdinovia minulosti. Smrť bude odvrátená aţ 

pri renovácii sveta. Pozemské hmotné bohatstvo stád i kovov je pominuteľné a nemá skutočnú 

hodnotu. Jedinou moţnosťou, ako nezmeniť svoj ţivot v márnu existenciu, je preţiť 

plnohodnotný dobrý ţivot pomocou zoroastrijského návodu: 

 

„V prach se změní skot, v prach se změní kůň, v prach se změní zlato a stříbro, v prach se 

změní statečný bojovník, veškerá lidská těla se smísí s prachem, ale jedno se s prachem 

nesmísí – člověk, který velebí spravedlnost nebo spravedlivým a dobrým rozdává.“  

 

Aogəmadaēčā , český preklad Otakar Klíma
39

 

 

 

                                                             
37 Kanga, M. F., „Astwihād“ 
38 Klíma, Oběti ohňům, s. 302 
39 Klíma, Oběti ohňům, s. 303 
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3.4 Jima 

 

Ako sme spomenuli, skutočnosť smrti bola zdôvodňovaná pochybením prvého človeka Jimu. 

Vláda Jimu je v Aveste popisovaná (Vd 2; Y 9.4; Yt 9.9–10; Yt 15.16; Yt 19.32–33) ako doba 

všeobecnej prosperity, daévovia boli zbavení svojich túţieb, svojho dobytku a slávy (Yt 5.26, 

Yt 19.32). Doba jeho vlády trvala tisíc zím (Yt 9.10), podľa Vidēvdādu tri krát tristo zím. 

Jimovmu príbehu je venovaná celá druhá kapitola Vidēvdādu, začína tým, ako si Ahura 

Mazda vyvolil Jimu ako prvého človeka, s ktorým komunikoval a poţadoval od neho 

zaznamenanie a šírenie jeho nariadení. Jima túto úlohu odmietol, a preto ho Ahura Mazda 

poveril zveľaďovaním a ochranou materiálneho sveta. Jima prijal a sľúbil, ţe počas jeho 

vlády nebude ani zima, ani prílišné teplo, choroby ani smrť a následne mu Ahura Mazda 

daroval zlatý pluh a zlatú kopiju. Jima vládol na zemi šesťsto rokov a zem sa zaplnila ţivými 

tvormi do takej miery, ţe uţ na nej nezostal priestor pre rodenie ďalších tvorov. Po 

upozornení Ahuru Mazdu sa Jima vydal na cestu k hviezdam, k poludniu, k ceste slnka. 

Prihovoril sa Spenta Armaiti a s modlitbou rozryl zem zlatým pluhom, zabodol do nej tri krát 

zlatú kopiju a zem sa zväčšila vţdy o jednu tretinu. Následne Ahura Mazda oznámil Jimovi, 

ţe svet pohltí krutá zima, ľad a sneh, preto mal postaviť rukami a nohami v zemi zahĺbené 

ohraničenie  – „pevnosť“ (av. vara-), ktorého štyri strany budú mať dĺţku závodiska (Vd 

2.25–26), a provedal mu ako vyrobiť a pouţiť tehly z hliny (Vd 2.31–32). Do tej stavby mal 

priviesť kusy najväčšieho, najlepšieho a najkrajšieho dobytka, ťaţných zvierat a ľudí – tisíc 

muţov a ţien, psov, vtákov a horiacich ohňov, semená najvyšších a najvoňavejších stromov a 

zdroje najlepšej potravy. To všetko v pároch, aby sa mohli ďalej mnoţiť a tak boli 

nevyčerpateľné. Mal zaistiť, aby v pevnosti neboli roztrţky a mrzutosti, ţobranie a podvody, 

chudoba a choroba, teda ţiadne znamenia Angra Mainjua ktoré vniesol medzi ľudí na svete. 

Pevnosť mala byť vybavená zvláštnym osvetlením a okrem toho tam svietilo slnko a hviezdy, 

ale čas plynul tak ţe jeden deň trval v skutočnosti rok.  

    

3.5 Dva typy existencie vo svete 

 

„Dejte mně podle Řádu blaţené dary obou světů, tělesného i duchovního...“ 

 Y 28.2, do češtiny preloţil Otakar Klíma
40

 

   

   V Gáthach a mladšej Aveste sa všetko bytie vo svete rozdeľuje trojakým spôsobom podľa 

materiálnej či duchovnej povahy a morálnej kvality. Prvé delenie odlišuje „materiálna 

existenciu”, doslova „existenciu obsahujúcu kosti“ (av. ahu-astvat- ), „kostenú existenciu“ a 

„duchovnú existenciu“ (av. ahu- manaŋhō), t.j. existenciu vo svete myšlienok, mentálna 

existenciú (Y 40.2, 43.3, 53.6, 57.25; Hn 2.16). 

   Ďalšie delenie rozpoznáva „prvý ţivot“ (av. paouruyō ahu-) a druhý (budúci) ţivot (av. 

daibitya ahu-) (Y 28.11; 45.1). „Prvý ţivot“ sa interpretuje ako súčasný pozemský ţivot, 

alebo ako preexistujúci stav bytostí pred ich stvorením v hmotnom svete. 

   Tretí typ delení, ktorý charakterizuje „najlepšiu existenciu“, ekvivalent raja monoteistických 

náboţenstiev (av. vahišta- ahu-) a „najhoršiu existenciu“ – peklo monoteistických 

                                                             
40 Klíma, Oběti ohňům, s. 39 
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náboţenstiev (av. ačišta ahu-) (Y  30.4, 44.2). Obe tieto póly existujú len v nehmotnej forme. 

Historicky, vahišta- ahu- vymenilo indoiránske *ásu- (védske asu-) „existencia” ( presnejšie 

„existencia v zásvetí“, ktorá nie je hodnotená ako zlá alebo dobrá). Vahišta- ahu- 

(stredoperzsky wahišt) sa dochovalo do dnešného perzského označenia raja – behešt. 

 

   Prostredníkom medzi nehmotnou existenciou – svetom bohov a boţských bytostí a hmotnou 

existenciou – svetom ľudí a ţivých bytostí je boh ohňa, ktorý je podľa mladšej Avesty synom 

Ahuru Mazdu. Doručuje ľudské prosby bohom, a dary od bohov ľuďom.
41

 

 

3.5.1 Pojatie tela a duše 

 

   V Aveste rozpoznávame dve základné zloţky z ktorých sa skladajú ľudské bytosti 

materiálne telo – doslova „kosti“ a nemateriálny „ţivotný dych“ alebo „ţivotnosť“ (av. -

uštâna). Pred vznikom tela existuje duša v duchovnom svete vo forme fravaši. Fravaši je v 

zoslaná do telesného sveta v prípade človeka pri počatí do plodu.  

3.5.2 Urwan 

 

„Kdyţ jsi nám, Mazdo, svou myšlenkou stvořil jako to nejprvnější věci světské a mravní 

zaujetí i moudrost, kdyţ jsi ţivotní sílu tělem opatřil...“ 

Y 31.11, český preklad Otakar Klíma
42

 

 

V Klímovom preklade „ţivotná sila“ je v avestskom texte výraz urwan, a jeho etymológia je 

dvojaká, vţdy úzko súvisiaca s dychom: (1.)– av. „(z tela) sa uvoľňujúci“, stará derivácia od 

indoiránskeho participia *ruuan- , (2.) av. uruuan- – „dych“. Urwan prekladáme našim 

výrazom „duša“, ktorý je takisto etymologicky príbuzný s výrazom „dych“. Táto „(dychová) 

duša“ opúšťa telo pri smrti a putuje do zásvetia. 

   Niektorí bádatelia povaţujú i Daēnu za druh duše prítomný v človeku, za druh duše ktorý 

„vidí“ a je schopný pohybu.
43

 Jean Kellens Fravaši a Daēnu majú len ľudia, jazatovia a duša 

pradobytčaťa. Urwan majú aj zvieratá (Y 39.1,2,3). O dušu po prechode na onen svet sa 

naďalej starala rodina zosnulého. Nosili jej obetiny tridsiaty deň po smrti, potom v deň prvého 

výročia smrti, a potom kaţdý rok v tento deň po ďalších tridsať rokov. Aţ potom bola duša 

definitívne prijatá medzi duše mŕtvych. Všetkým duchom zosnulých sa prinášali obetiny raz 

ročne počas sviatku Hamaspaθmaēdaja o ktorom je najstaršia zmienka v Aveste v Jašte 13 

k pocte fravaší (Yt 13.49–13.52), ďalej (Y 23, Y 26). Fravaše prichádzajú o jarnej 

rovnodennosti a lietajú cez mesto, v ktorom zotrvajú desať nocí. Chcú sa presvedčiť ţe na 

nich a na ich mená, teda individuálnu totoţnosť ich blízki nezabudli a darujú im obetiny vo 

forme mlieka a odevov, spievajú piesne na ich počesť.  Ţijúci potomkovia týmto dosahujú ašu 

a priazeň fravaší. Pe fravaše je obeta a chvála nepominuteľnou chutnou potravou (Yt 13.49–

51). Fravaše majú moc ovplyvňovať ţivot svojich ţijúcich blízkych. Priaznivo vplývajú na 

                                                             
41 Skjaervo, Introduction to Zoroastrianism, s.18. 
42 Klíma, Oběti ohňům, s. 44 
43 Skjaervo, Introduction to Zoroastrianism, s. 21.; duša ktorá je schopná vidieť a pohybovať sa: Kellens, 

„Hādōxt nask“ 
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plodnosť stád i ľudí, kvalitu koní a vozov, u ľudá výrečnosť a oddanosť. Výsledkom ich 

priazne je vlastne to, ţe im pozostalí stále obetujú (Yt 13.52).  

Ďalej oslovuje Zarathuštra Ahuru Mazdu a pýta sa ho, odkiaľ pochádzajú fravaše mŕtvych 

Spravodlivých. Ich základ je od Ţivotodarného ducha a najlepšieho zmýšľania.(Hn) 

3.5.3 Géuš urvan 

 

Ďalším zvláštnym „druhom“ duše je duša pradobytčaťa (av. gəuš uruuan-) (Y 29.1). Tento 

pojem má mnoho interpretácií - mohol symbolicky označovať sakrálnu poéziu, alebo 

zoroastrijskú obec alebo byť symbolickým ekvivalentom pojmu vanuhī Daēnā, tj. „dobrá 

Daēnā“. Pravdepodobne však ide doslovne o akúsi spoločnú dušu dobytka, ktorý si 

zoroastriáni nadovšetko cenili a závisel od neho ich ţivot aj spoločenské postavenie. Duša 

pradobytčaťa (v literatúre i duša kravy/býka) a jej tvorcu a duše domestikovaných zvierat sú 

hodné uctievania spolu s dušami nasledovníkov princípu pravdy (Y 39,1). Uctievania sú 

hodné i duše divokých zvierat, ktoré sú neškodné a duše spravodlivých muţov a ţien 

kdekoľvek boli narodení (Y 39,2). 

   Podľa spisu Hadocht Nask, duša po stretnutí s Daēnou urobí tri kroky. Prvým krokom 

prekoná sféru Dobrého zmýšľania, druhým krokom sféru Dobrej reči a tretím krokom sféru 

Dobrých skutkov. Štvrtým krokom sa ocitne vo sfére Nekonečných svetiel. Duši 

spravodlivého sa za odmenu dostane najlepšieho jedla, jarného ghí, ktoré je posmrtným 

pokrmom duše a odmenou za dobré myšlienky, reči a činy za ţivota.  

   Duša nespravodlivého ustrašene behá okolo hlavy postele mŕtveho, recituje Kamnamaêza 

z Gáth (Hn 2.46.1) a zakúša v týchto chvíľach toľko nešťastia koľko ho zaţila za celý svoj 

ţivot. To sa opakuje druhú i tretiu noc. Na úsvite tretej noci sa duši zdá, ţe sa stáva ľahšou a 

ţe je ťahaná cez nepreniknuteľné miesta a zápachy, ţe proti nej fúka vietor zo severu ktorý 

páchne tak zle, ako ţiadny iný ktorý kedy v ţivota cítila. Dýchajúc ho troma krokmi prejde 

sférami Dobrých činov, Dobrej reči a Dobrého zmýšľania, a štvrtým krokom sa ocitne 

v Nekonečnej temnote. Za trest dostane ako pokrm jed a zápach. 

 

3.5.4 Činvatō peretu 

 

„Ať je to muţ či ţena, s tím, Mazdo Ahuro, kdo mi poskytne, v čem ty spatřuješ pro ţivot to 

nejlepší, podíl na Řádu a moc skrze Dobré smýšlení, s tím, ke komu se uchýlím, abych vás 

velebil, s těmi všemi chci přejít Most Rozhodčího.“ 

Y 46.10, český preklad Otakar Klíma
44

 

 

(av. činuuatō pərətu-), „most rozlišujúceho“, Zmienky o ňom nájdeme v Gáthach (Y 46.10, 

46.11, 51.13) i v mladšej Aveste (Vd 19.29, 19.30). Podľa Gáth ho prekročia  len duše 

zoroastrijcov za doprovodu Zarathuštru (Y 46.10), ale duše kaviov a stúpencov klamstva 

nemôţu prejsť (Y 46.11; Y 51.13). V mladšej Aveste uţ nie je prevádzačom Zarathuštra ale 

Daēnā, doprevádzaná dvoma psami (Vd 13.9, 19.28 a nasledujúce verše). Leţí na vrchole 

kozmickej hory Harburz (Alborz), zvanej tieţ Čagād ī Dāitī, jeden koniec má na juhu a vedie 

                                                             
44 Klíma, Oběti ohňům, s. 60 



24 

 

do raja, druhý koniec má na severe a pod ním sa rozprestiera peklo.
45

 V Aveste má epitetá: 

„stvorený Mazdom” (mazda-’āta-, Vd 19.29,19.36), „zďaleka známy” (dūraē.srūta, Wištāsp 

Yt. 42), „silný” (amauuant-, Wištāsp Yt. 42), „dobre stráţený” (hu-pāta-, Wištāsp Yt. 42), a 

„chránený spravodlivosťou” (aša pāta-, Wištāsp Yt. 42). 

 

Cesta do nehmotnej existencie je popisovaná ako dlhá, kľukatá, hrôzostrašná, krvavá, ktorá 

vytrhuje z kosti a vedomia (Hn ). 

 

3.5.5 Posmrtná odmena a trest 

 

Uţ v najstaršej časti Jasny, ktorá je prisudzovaná samotnému Zarathuštrovi nachádzame silný 

záujem o udalosti, ktoré čakajú človeka po smrti. Gáthy sú formulované ako osobný rozhovor 

Zarathuštru s Ahurom Mazdom, v ktorom sa Zarathuštra pýta Ahuru Mazdu na osud 

jednotlivca po smrti. Zarathuštra formuluje základné podmienky, na základe ktorých sa odvíja 

osud človeka po smrti. Kaţdý človek je sám zodpovedný za svoje činy (Y 31,14). Ak ţil 

a konal v súlade s princípom pravdy: 

 

„(...) zaslíbenou odměnu dostanou v domě Dobrého smýšlení, Mazdy a Řádu, kdo si vybojují 

dobrou pověst.“ 

Y 30.10, český preklad Otakar Klíma
46

 

 

„Ahura Mazda ze své hojné svrchovanosti dá trvalé spojení Zdraví a Nesmrtelnosti a Řádu 

a Moci a Dobrého smýšlení tomu, jenţ je mu přítelen duchem i činy.“ 

Y 31.21, český preklad Otakar Klíma
47

 

 

Duša stúpenca princípu aši pokračuje v existencii na mieste nazývanom „dom piesne” (av. 

garō.dəmāna-) (Y 50.4, 51.15), „dom dobrej mysle” (av. dəmāna- vanhəus mananho) (Y 

32.15) 

 

„(...) Tito budou odneseni k oběma pramenům do domu Dobrého smýšlení.“ 

Y 32.15, český preklad Otakar Klíma
48

 

 

„najlepšia existencia” (av. anhəuš vahišta-) (Y 46.10, 15–17), „svetlo nemajúce počiatok“ 

(av. Anagra Raoča), „svetlo ktoré je hore“ (Vd 2.40), je i „príbytok Rašnua“ (Yt 12.35), a je 

personifikované a uctievané i v podobe boţstva (Y 16.6), vzýva ho i Zarathuštra (Vd 19.35) 

a všetci nasledovníci princípu pravdy (Yt 13.57). 

   Rovnako ako na posmrtnú odmenu, pýta sa Zarathuštra Ahuru Mazdu na posmrtný trest 

a zároveň klasifikuje trestuhodné správanie: 

 

                                                             
45 Taffazoli, „Činwad puhl“ 
46 Klíma, Oběti ohňům, s. 43 
47 Klíma, Oběti ohňům, s. 45 
48 Klíma, Oběti ohňům, s. 47 
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„Na to se tě táţi, jaká bude odplata toho, kdo se snaţí rozmnoţit pro stoupence Lţi moc, pro 

zlosyna, který nenachází ţivobytí bez násilí na zvířatech a muţích patřících pastýři, jenţ není 

lhářem.“ 

Y 31.15, český preklad Otakar Klíma
49

 

 

Ako sme ukázali v predchádzajúcej časti, spravodlivých čaká „ţiara šťastia“ (Y 31.20), 

nespravodlivých: 

 

„(...) Dlouhé přebývání v temnotě, špatný pokrm a slovo „beda“ – to je ţivot, k jakému vás, 

lháři, povede pro vaše skutky vaše špatná náklonnost.“ 

Y 31.20, český preklad Otakar Klíma
50

 

 

Človek a všetky stvorenia so slobodnou vôľou sú sústavne ohrozované pôsobením Angra 

Mainjua a Aka Manaha, ktorí ich zvádzajú k zlým myšlienkam, slovám a skutkom: 

  

„Tím člověka připravujete o zdraví a nesmrtelnost, protoţe i vás, daévy, o to připravují zlý 

duch se zlým smýšlením a skutky spjaté se zlým slovem, podle nichţ poznává vládce stoupence 

Lţi.“ 

Y 32.5, český preklad Otakar Klíma
51

 

 

Zarathuštra sa často pri popise činov hodných konca v pekle kriticky vyjadruje ku vládnucej 

vrstve jeho doby: 

 

„Vyuţívajíce svých mocí spřahují karapanové a kaviové smrtelníka se zlými díly, aby zkazili 

svět. Jimi však bude otřásat jejich vlastní duše a mysl, aţ přijdou k Mostu Rozhodčího, aby 

navěky byli hosty v domě Lţi.“ 

Y 46.11, český preklad Otakar Klíma
52

 

 

 „Pro tyhle věci je zasvěceno záhubě sdruţení karapanů a sdruţení kaviů, a to právě 

působením těch, kteří je chtějí připravit o svobodné rozhodování nad vlastním ţivotem(...).“ 

Y 32.15, český preklad Otakar Klíma
53

 

 

 

3.6 Kolektívna eschatológia 

 

Jeden z jasne eschatologických termínov je Saošjant, budúci dobrodinec, tento titul bol moţno 

pre samotného Zarathuštru. (Y 46.3). Uţ v najstaršej vrstve Avesty v Jasne sa stretávame 

s roztrúsenými zmienkami o udalostiach, ktoré nastanú na konci veku, v ktorom sa podľa 

                                                             
49 Klíma, Oběti ohňům, s. 45 
50 Klíma, Oběti ohňům, s. 45 
51 Klíma, Oběti ohňům, s. 46 
52 Klíma, Oběti ohňům, s. 60 
53 Klíma, Oběti ohňům, s. 47 
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svojho svetonázoru zoroastrijci nachádzali. Tento zásadný „posledný obrat existencie“ (Y 

43.5, 51.6) sa nazýva avestsky frašō.kərəti- a jeho doslovný preklad je „učiniť znova 

dokonalým“. Svet nadobudne dokonalosť ktorú mal na počiatku stvorenia a ktorú stratil 

zásahom Angra Mainjua. Obnove sveta tesne predchádza súd. So súdom je spájaný jazata 

Sraoša („Poslušnosť“) (Y 33.5, 43.12) 

 

„Nález, který svým rudým ohněm a roztaveným kovem vydáš, Mazdo, oběma straná, vtiskni 

bytostem jako znamení! Abys vyhubil stoupence Lţi, prospívej stoupenci Řádu! 

Y 51.9, český preklad Otakar Klíma
54

 

 

3.7  Pochovávanie a pohrebné rituály 

 

Popis pohrebných rituálov nachádzame v korpuse Avesty hlavne v spise Vidēvdād a môţeme 

ho doplniť zmienkami zo spisu Hādōxt nask. Text spisu Aogəmadaēčā nás informuje o tom, 

ako zoroastrijci pristupovali k umierajúcemu členovi komunity. V dielach klasických autorov 

nájdeme pasáţe hovoriace o pohrebných zvykoch Perţanov, nemôţeme ich však brať ako 

historické fakty. Častokrát sa totiţ jednalo o skreslené informácie, podmienené neznalosťou či 

zaujatosťou autorov. Sprostredkujú nám však súdobý pohľad na zoroastrizmus ako bol 

vnímaný mimo jeho vlastných radov a môţeme z nich vyťaţiť istú informačnú hodnotu. 

Nespochybniteľné sú fakty archeologickej povahy, problematická však môţe byť ich 

interpretácia. Konzervatívny charakter zoroastrizmu nám umoţňuje pouţiť pri rekonštrukcii 

pravdepodobnej podoby rituálov záznamy z obdobia stredoveku a dnešné zoroastrijské 

praktiky. Pri lôţku umierajúceho človeka sa mala recitovať modlitba Ašəm Vohū (Hn 1.14-

15). Aogəmadaēčā (av. „A my sa vyznávame“) je text recitovaný pri pohrebe neboţtíka, akési 

odprevádzanie duše z hmotného sveta a vyslovené prianie za priaznivý priebeh udalostí pre 

dušu odoberajúcu sa do nehmotnej existencie. Je charakteristický veľmi emotívnym 

a hlbokým tónom. Hlavným motívom je zmierenie sa s faktom nevyhnutnosti smrti.  

 

 

3.7.1 Pohrebný rítus v literatúre a praxi 

 

   Archeologické dôkazy a správy klasických autorov
55

 svedčia o tom, ţe navzdory dôleţitosti 

a výlučnosti expozície ktorú predpisuje Vidēvdāt, okrem expozície sa súčasne praktizovalo 

niekoľko ďalších spôsobov pochovávania: kremácia, pohreb priamo do zeme, zhromaţdenie 

kostí po expozícii do ossuária (astōdān), pochovanie tela v rakvi, pochovanie kostí do zeme, 

rozptýlenie kostí, pochovanie tela do pohrebných komôr vytesaných do skaly (taktieţ 

nazývaných astōdān), expozícia tela v špeciálnych k tomu účelu vybudovaných stavbách 

(daxma-), ktoré sa pouţívajú dodnes (tzv. „veţe mlčania“).
56

 Ďalším sporným bodom je 

                                                             
54 Klíma, Oběti ohňům, s. 67 
55 K ďalším metódam pochovávania ako ich zaznamenali klasickí autori: Jong, Traditions of Magi, s. 438 
56 V súčasnosti expozíciu v dakhmách praktizujú uţ len pársovia v Indii a Pakistane. V Iráne bola zakázaná 

v rokoch 1936-37 a nahradila ju inhumácia a kremácia. Väčšina zoroastrijcov vo svete vyuţíva kremáciu, 
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oplakávanie mŕtveho, Vidēvdāt zakazuje oplakávanie mŕtveho, klasickí autori ho zmieňujú 

v opisoch pohrebov Perţanov často, v ikonografii je jeho zobrazenie neisté. 

   Nariadenia Vidēvdādu stáročiami nestrácali na dôleţitosti, jeho obsah sa často opakovane 

vyskytuje v stredoperzskej literatúre. 

   Slovo daxma- sa vyskytuje jedine v spise Vidēvdād. Jeho pôvodný význam je „pohrebisko“. 

I na základe tejto etymológie sa badátelia zhodujú, ţe Indoiránci praktizovali inhumáciu, 

neskôr v indickej vetve prevládla kremácia a v iránskej expozícia. Expozíciu pravdepodobne 

prebrali od iných etník stredoázijskej oblasti, pretoţe viac vyhovovala ich vierouke, moţno 

bol za týmto výberom sám Zarathuštra.
57

 Starý zvyk pochovania tela do zeme, odkiaľ sa 

mohla podľa pôvodných predstáv dostať duša zosnulého z tela do podsvetnej ríše mŕtvych, 

nahradila predstava pekla v podsvetí, kde bola duša v prípade inhumácie nútená zostať 

a trpieť. I to mohol byť dôvod, prečo bola inhumácia Vidēvdādom odmietaná.
58

 Podľa 

Vidēvdādu sa kremácia trestá smrťou. Inhumácia sa trestá fyzickým trestom ktorý môţe byť 

nahradený zaplatením pokuty a závisel od doby ktorá uplynule od inhumácie do exhumácie 

(Vd 3.36–42). Exhumácia sa hodnotí ako chválihodný skutok (Vd 3.12). 

 

   Z achajmenovskýho obdobia sú archeologicky doloţené v Iráne i Malej Ázii hrobky 

vytesané do vertikálnych skalných stien, napríklad hrobka Dárea a ďalších panovníkov 

v lokalite Naqš-i Rustam, ktoré obsahovali kamenné sarkofágy.
59

 Druhým typom sú 

samostatne stojace mauzóleá – vyvýšené hrobky z kamenných blokov, napríklad Kýrova 

hrobka v Pasargadách. Týmto typom funerálneho monumentu sa pravdepodobne inšpirovali 

i architekti slávneho mauzólea v Halikarnáse.
60

 Z funerálnych stavieb achajmenovského 

obdobia sú v Malej Ázii doloţené zdobené náhrobné stély, tumuli a mauzóleá – lýkijské 

sarkofágové hrobky a stĺpovité hrobky, tie však nemajú v Perzii obdobu a vznikli 

pravdepodobne pod vplyvom architektonických tradícií miestnych kultúr.
61

 V dielach 

starovekých gréckych a rímskych autorov sa najčastejšie stretávame s popisom inhumácie. 

Podľa najstaršieho svedectva Hérodotovho a ďalších klasických autorov (ktorí moţno len 

prevzali jeho tvrdenia), Mágovia praktizovali expozíciu, ale Perţania pokrývali telo zosnulého 

voskom a pochovali ho.
62

 Xenofón o expozícii a voskovaní mlčí a vkladá Kýrovi do úst 

pranie vlastnej inhumácie, ktoré je v priamom rozpore s nariadeniami Vidēvdādu.63 V ďalšej 

zmienke o pohrebe kráľa Sús píše Xenofón o lamentácii vdovy, vztýčení hrobky a drahých 

daroch umiestnených do nej, a o samovraţde vdovy a troch eunuchov ktorí sú následne 

                                                                                                                                                                                              
a hrozbe zneuctenia ohňa sa vyhýbajú tak, ţe telo v podstate spáli elektrický prúd či teplo ním generované, nie 

priamo plamene ohňa. 
57 Boyce, A History of Zoroastrianism I, s. 325  
58 Boyce, A History of Zoroastrianism I, s. 328 
59 Shahbazi, „Astōdān“ 
60 Neistý je účel stavieb známych ako Zendān-i Sulaymān v Pasargadách a Ka‛bah-yi Zartušt v Naqš-i Rustam. 

Sú to veţe s otvormi v stenách a jediným vnútorným priestorom vo vrchnej časti, prístupný schodiskom. Sú 

rôzne interpretované ako ohňové chrámy, sklady kráľovských insígnií, kráľovské archívy či pohrebné veţe pre 

niţších achajmenovských aristokratov – viď Jong, Traditions of the Magi, s. 435 
61 Basirov, „Zoroastrian Funerary Laws Part III“ 
62 Hérodotos, Histoires 1.140.1–2, telá zosnulých panovníkov pokrývali voskom i Skýti, no tí im okrem toho 

vybrali vnútornosti, a do tumulovej hrobky okrem iného uloţili telá panovníkovej druţiny a zlaté predmety – 

Histoires 4.71.1; Strabo, Geography 15.3.20; Cicero, Tusculanae Disputationes 1.45.108 
63 Xenofón, O Kýrovej výchove 8.7; Jong, Traditions of the Magi, s. 437 
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pochovaní s kráľom.
64

 Podľa väčšiny svedectiev klasických autorov sa k telám panovníkov 

neukladali predmety z drahých kovov, ojedinelé popisy zlatých rakiev a bohatstva v hrobkách 

sú skutočne dielom literárnej fikcie neskorších období.
65

 

   Parthskí panovníci boli podľa správ klasických autorov
66

 pravdepodobne pochovávaní, no 

nevieme, či boli pochované ich celé telá alebo len sekundárne kosti. Literárne svedectvá boli 

archeologicky potvrdené len v Nise. U Parthov máme doloţené keramické sarkofágy spájané 

z niekoľkých do seba zapadajúcich dielov a otvorom v oblasti tváre a hrudi zosnulého, 

zdobené reliéfnou ornamentálnou a figurálnou výzdobou, s lesklým povrchom zelenej farby, 

pre dospelé osoby i deti.
67

  

  Sásánovskí vládci presadzovali expozíciu ako jediný dovolený spôsob pohrebu do takej 

miery, ţe ak ich spojenci prevzali tento spôsob pohrebu, boli povaţovaní za konvertitov 

k zoroastrizmu
68

. Panovníci a ich rodinní príslušníci boli pochovávaní zabalzamovaní v rakve 

umiestnenej v hrobovej komore s osobnými vecami. Tieto hrobky nazývali daxma alebo 

astōdān.
69

 Literárne zmienky máme len od arabských autorov, klasickí autori sa k tejto téme 

nevyjadrovali. Sásánovské hrobky archeológovia dodnes nenašli. Tento spôsob pohrebu bol 

zrejme zo zoroastrijského pohľadu tolerovateľný, pretoţe telo neprichádzalo do priameho 

kontaktu s pôdou. 

  Expozícia je archeologicky zdokumentovaná vo východnom Iráne pre 5. aţ 4. storočie pred 

n.l. v Chorézme. V západnom Iráne aţ od sásánovského obdobia, hoci u klasických autorov je 

známa uţ v achajmenovskom období.
70

 Za určitých okolností, napríklad počas vojenského 

ťaţenia Perţania pochovávali svojich mŕtvych.
71 Príkazy Vidēvdādu sa netýkali panovníka a 

jeho rodiny, respektíve při ich pochovávaní bolo pouţité kompromisné riešenie, bolo 

zachované aj telo panovníka aj pôda bola uchránená od znesvúcujúceho kontaktu s mrtvým 

telom. Vidēvdād pouţíva slovo daxma v niekoľkých významoch. Vo význame umelo 

vytvoreného hrobu či mauzólea ktoré má telo ochraňovať a doporučuje ich ničenie, rovnako 

označuje otvorený priestor určený na expozíciu. Podľa Vidēvdādu sa môţu očistené kosti 

umiestniť do uzdāna-, tento sa pravdepodobne transformoval do výrazu astōdan, označujúci 

hrobky vytesané do skalnej steny a zároveň kamennú urnu.
72 

Prvý krát sa termín astōdān objevuje na začiatku 4. storočia pred n.l v nápise nad vchodom do 

hrobky nájdenej na území starovekej Lýkie, neistý je výskyt tohto výrazu v nápise na hrobke 

Dárea Veľkého. V hrobových komorách nazývaných astōdān je do podlahy vytesaná 

priehlbeň, príliš malá aby do nej bolo uloţené telo dospelej osoby, preto môţeme 

predpokladať, ţe do nej boli poukladané len kosti zosnulého. Takéto vytesané hrobky pre 

uloţenie kostí sú archeologicky doloţené na území celej Perzie a hlavne v okolí Perzepole do 

                                                             
64 Xenofón, O Kýrovej výchove 7.3 
65 Jong, Traditions of the Magi, s. 440 
66 Isidorus Characenus, Mansiones Parthicae 12; Dio Cassius 78.1 
67 Middleton, Andrew, St John Simpson  and Antony P. Simpson, „The manufacture and decoration of parthian 

glazed „slipper coffins‟from Warka“, The British Museum Technical Research Bulletin, 2 (2008): 29–37 
68 Procopius, 1.12.3–4 
69 Shahbazi, „Astōdān“ 
70 Grenet, „Burial ii. Remnants of Burial Practices in Ancient Iran“ 
71 Shahbazi, „Astōdān“ 
72 Boyce, A History of Zoroastrianism I, s. 327 
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takej miery, ţe podľa Alirezu Sh. Shahbaziho dostatočne potvrdzujú rozšírené praktizovanie 

expozície podľa nariadení Vidēvdādu.
73

 

   Malé mnoţstvo archeologických dokladov expozície ju môţe práve nepriamo potvrdzovať. 

Ak sa telá odnášali na expozíciu mimo obývané miesta do neúrodnej pustiny, tieto miesta boli 

bez architektonických stavieb či iného umelého označenia miesta, bez zbraní, šperkov, 

keramiky či iných funerálnych darov po dlhšej dobe prakticky nezamerateľné. Sama povaha 

expozície teda nepraje zachovaniu stôp po pohrebe a archeologicky sa dá ťaţko doloţiť. Ak 

by sa očistené kostry z týchto miest odnášali a ukladali do ossuárií, mali by byť archeologicky 

doloţené vo veľkom mnoţstve. 

   Oric Basirov vyvinul teóriu, podľa ktorej nezrovnalosti medzi zákazmi Vidēvdādu a 

mnohosťou funerálech praktík spôsobil nepresný preklad Vidēvdādu do stredoperzštiny
74

.  

Mary Boyce pripúšťa, ţe je nemoţné presne úplne popísať históriu zoroastrijských 

funerálnych obradov, no nebráni sa ich rekonštrukcii podľa súčasnej podoby obradov 

kombinovanej s pramennou literatúrou stredoperzskou či ešte staršou, ako napríklad spis 

Hadoxt nask.
75

 

 

   Telo zosnulého sa k miestu expozície prenášalo vţdy len za denného svetla,  v deň úmrtia 

alebo nasledujúci deň. Konkrétne úkony boli sprevádzané recitovaním pasáţí z Avesty. 

K rituálom predchádzajúcim transport tela významne prispieval zoroastrijcami vysokoctený 

tvor – pes. 

 

3.7.2 Úloha psa v pohrebných rituáloch 

 

   Pes, podobne ako človek, bol pokladaný za morálneho tvora. Kvôli tomu po smrti jeho 

mŕtvolu, rovnako ako mŕtvolu spravodlivého človeka, obkľúčili zlé sily a preto bolo jeho telo 

rituálne znečisťujúce. Zem najviac trpí znesvätením tam, kde sú pochované telá ľudí a psov 

(Vd 3.8). Mŕtve telo psa i človeka môţe znečistiť iné ţivly a tvory kontaktom s nimi. Ak pes 

zomrie v dome, z domu sa musí vyniesť oheň, rovnako ako keď zomrie človek (Vd 5.39–40). 

Telo psa čaká expozícia (Vd 8.14). Cesta po ktorej sa mŕtvola psa odnášala k miestu expozície 

bola rituálne znečistená a mala byť očistená tak,  ţe sa ňou previedol ţivý pes, aby odohnal 

démonku Nasu. Pre tento účel sa mal ideálne pouţiť pes zlatohnedej farby so „štyrmi očami“ 

alebo biely so zlatohnedými ušami (Vd 8.16). Tu sa zrejme odráţa predstava o štvorokom 

psovi védskeho Jamu. „Štyri oči“ znamenajú označenie pre špecifickú farebnú kresbu srsti 

psa, ktorý má tesne nad kaţdým okom škvrnu pripomínajúcu veľkosťou a tvarom oko. 

Schopnosť psa odohnať znečisťujúcich démonov sa vyuţívala i pri očistnom rituály neskôr 

známom ako barašnom-e nō šaba (Vd 8.37, 8.38). Táto schopnosť mohla pochádzať z faktu, 

ako Avesta mnohokrát uvádza,  ţe psy často ţrali mŕtvoly a robili to bez akejkoľvek ujmy od 

démonov. Nič sa im nestalo a z toho bolo vyvodené, ţe mŕtvolný démon im nemôţe ublíţiť. 

Typ psov, ktorý ţrali ľudské mŕtvoly sa nazýval „vohunazga“, tieto psy pravdepodobne 

nasledovali sprievod s mŕtvolou aţ na miesto jej vystavenia.  Podľa (Vd 13.19) pes vohunazga 

                                                             
73 Shahbazi, „Astōdān“ 
74 Basirov, Zoroastrian Funerary Laws 
75 Boyce, A History of Zoroastrianism I, s. 328 
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omračuje drudţ Nasu. Transport neboţtíka by nemal zaisťovať jednotlivec, pretoţe keď 

niekto nesie mŕtveho sám, vniká do neho drudţ Nasu všetkými prirodzenými otvormi (nosom, 

očami, ústami, ušami, prirodzením, análnym otvorom a prilieta na povrch nechtov) a uţ nikdy 

nemôţe byť očistený (Vd 3.14; 5.10; 7.49; 8.1). 
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4 Eschatológia podľa stredoperzských (pahlavských) prameňov 

 

4.1 Predstavenie prameňov 

 

Obdobie, kedy sa začala schyľovať ku koncu vláda sásánovskej dynastie a pár prvých storočí 

vlády islamu v Perzii – 6. aţ 11. storočie n.l., sa nazýva z literárneho hľadiska stredoperzským 

obdobím, podľa jazyka v ktorom bola komponovaná väčšina literatúry. Písomné pramene pre 

toto obdobie môţeme rozdeliť do dvoch skupín. Jednu tvoria preklady Avesty do 

stredoperzštiny (pahlavštiny) nazývané Zand. Druhou skupinou sú nové náboţenské texty, 

z ktorých najbohatším prameňom eschatologických predstáv sú: 

   Bundahišn („Prvotné stvorenie“) je pomenovaný podľa obsahu, v ktorom okrem iného 

pojednáva aj o pôvodnom stave stvorenia. 30. kapitola sa venuje eschatológii(Bd 30), 

o obnove sveta (Bd 34.16-21). Bundahišn sa zachoval vo dvoch recenziách, kratšia je z Indie 

a staršia a obsiahlejšia z Iránu, nazývaná Iránsky alebo Veľký Bundahišn (Great Bundahišn – 

GB). Podoba Bundahišnu ktorá sa nám dodnes zachovala je aţ z islamskej doby. Ardā Wīrāz-

nāmag („Kniha o spravodlivom Virázovi“) vykazuje veľké mnoţstvo podobností  zo spisom 

Hādōxt nask ktorý bol pre nás bohatým zdrojom informácií pre predchádzajúce obdobie. Ardā 

Wīrāz-nāmag obsahuje popis cesty mravne a náboţensky bezúhonného Viráza, ktorý bol 

zvolený zhromaţdením zoroastrijskej obce a potvrdený losom, aby odišiel do duchovného 

sveta overiť pravdivosť náboţenských náuk a účinnosť rituálov ktoré v tej dobe praktizovali. 

Pochybnosti o ortodoxii a ortopraxi, ktoré bolo treba odstrániť nariadeniami „priamo 

z duchovného sveta“, nastali v zoroastrijskej obci zrejme v čase všeobecného chaosu a 

destabilizácie po páde ríše Achajmenovcov. Základný námet bol pravdepodobne zloţený po 

4. storočí pred n.l., konečnou redakciou a zápisom v ktorom sa nám dochoval však prešiel aţ 

v dobe krátko po dobití Perzie moslimami v 7. storočí n.l.. To znamená, ţe pribliţne tisíc 

rokov mohol podliehať rôznym úpravám. Dādestān ī Mēnōg ī Xrad („Mudrc a nebeská 

múdrosť“/ „Rozhodnutia Ducha Múdrosti“) sa datuje do neskorého sásánovského obdobia. Je 

spísaný vo forme 62 otázok fiktívnej postavy Dānāga („múdreho, vedúceho“) poloţených 

„Duchovi Múdrosti“. Zmienky o eschatológii nájdeme roztrúsené v kapitolách 2.93–95; 8.11–

16; 27.27–31; 57.6–7 a 57.30–31. Dādestān ī Dēnīg („Náboţenské rozhodnutia“) je 

pahlavský spis z 9.storočia n.l. písaný formou otázok a odpovedí. Otázky zodpovedal 

predstavený zoroastriánskeho kléru v Párse a Kermáne - dastur Manuščihr I Gošnajaman. 

Kapitoly 16–38 pojednávajú o eschatológii, 34–38 konkrétne o zmŕtvychvstaní a obnovení 

sveta. Pahlavi Rivājāt z rane islamského obdobia pojednáva v 48. kapitole o posledných 

dvoch svetových miléniách a konci a renovácii sveta. Spis  Dēnkard („Skutky náboţenstva“) 

vznikol v 10. storočí n.l. na základe čiastočne nedochovanej práce z 9.stor.nl. a môţe byť 

charakterizovaný ako encyklopédia či summa zoroastriánskej teológie a vedenia v 10.stor.n.l. 

a zároveň apológia zoroastrizmu pred islamom. Pôvodne obsahoval deväť kníh, z ktorých 

prvé dve sa nedochovali. Okrem apokalyptických a eschatologických fragmentov 

roztrúsených po celom diele je systematický popis apokalyptických udalostí od pádu 

sásánovskej ríše do obnovy sveta hlavne v 7. knihe v kapitolách 7 aţ 11. Táto kniha obsahuje 

i hagiografický „Ţivot Zarathuštru“ v kapitolách 1. aţ 5., 6. kapitola hovorí o zázrakoch za 

vlády Vištaspu a o jeho ceste na onen svet. Ďalšie texty z ktorých môţeme čerpať 
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eschatologický materiál sú: Šāyest-nē-Šāyest („Čo sa smie a čo sa nesmie“), Bahmán Jašt je 

stredoperzský apokalyptický text ktorý pravdepodobne čerpal zo staršieho avestského textu 

ktorý sa nezachoval, Ph. Gignoux jeho existenciu dokonca popiera. 

   Tieto novo vzniknuté texty sa odvolávajú na „autoritu tradície“. Ako od vzniku 

zoroastrizmu stále platilo, literárna činnosť bola takmer výhradne kňazskou záleţitosťou, 

mala konzervatívny charakter, jej úlohou bolo ochraňovať pôvodný nezmenený obsah učenia 

Zarathuštru. Tento obsah bol orálne tradovaný a písomne zaznamenaný aţ koncom 

sásánovského obdobia (5. – 6. storočie n.l.). Táto tradícia písaná aj ústna sa zmieňuje 

v textoch pod názvom dēn – „náboţenstvo“, āgāhīh („vedenie“), zand („komentár posvätných 

textov“) a abestāg („Avesta“). Kozmologické a eschatologické časti často začínajú úvodnou 

formulou, ktorou sa odvolávajú na autoritu starého učenia alebo zjavenia od Ahuru Mazdu, 

napr. pad dēn paydāg kū („bolo zjavené ţe...“) alebo andar dēn ōgōn nimūd ēstēd kū („bolo 

ukázané v náboţenstve ţe...“).
76

 

   Po ustanovení arabskej nadvlády začali vznikať hnutia odporu proti kálífátu. Vodcovia 

týchto hnutí často legitimizovali svoju činnosť napĺňaním apokalyptických scenárov 

proroctiev, obzvlášť aktualizovaných v období spoločenskej krízy. V 10. storočí odišla 

skupina zoroastrijcov pred útlakom islamu do Indie, kde mali lepšie podmienky a začali viac 

prosperovať neţ ich súverci v pôvodnej vlasti. Medzi zoroastrijskými obcami v Iráne a v Indii 

pokračovala korešpondencia v nevyjasnených otázkach vierouky, vznikali rivájáty a handarzy 

– mravné rukoväte, v ktorých môţeme nájsť roztrúsený eschatologický materiál. 

   Okrem spisu Bahman Yašt nemáme z iránskeho prostredia samostatné texty analogické 

ţidovským a kresťanským apokalypsám. Apokalypticko-eschatologické predstavy sú 

obsiahnuté uţ v kozmogónii a kozmológii. Pasáţe pojednávajúce o eschatológii sa vyskytujú  

fragmentárne alebo po celých kapitolách vo väčšine pahlavských spisov a zvyčajne sa 

objavujú na konci ich obsahu.
77

 

   V prameňoch zo stredoperzského obdobia sa stretávame s plne prepracovanou 

eschatológiou, individuálnou i kolektívnou. Základné schémy sú v zásade vo všetkých 

prameňoch jednotné. Líšia sa rozpracovaním niektorých tém do väčších a bohatších detailov, 

niektoré motívy splývajú alebo zanikajú. 

 

4.2 Individuálna eschatológia 

 

Stvorenie sveta v pahlavských textoch má dualistický charakter. Podľa Bundahišnu existovali 

dva princípy v čase bez začiatku a konca, dobrý Óhrmazd prebývajúci vo výšinách, 

nekonečných svetlách a zlý Ahriman v hlbinách nekonečnej temnoty. Óhrmazd bol vševedúci 

a preto vedel o existencii Ahrimana i o jeho činoch skôr neţ na ne Ahriman pomyslel. Zlý 

duch spozoroval dobro a zatúţil ho napadnúť aby sa s ním zmiesil a tak zničil jeho čistotu. 

Óhrmazd si vo svojej neobmedzenej múdrosti uvedomil, ţe Ahrimana nemôţe premôcť inak 

neţ bojom a preto si na pomoc v tomto boji vytvoril „stvorenie“ (dâm-dahishnîh). Óhrmazd 

dal Ahrimanovi šancu ustúpiť od svojho zámeru tak, ţe bude obetovať Óhrmazdovmu 

stvoreniu, ale Ahriman to odmietol. Aby Óhrmazd zabránil Ahrimanovi vládnuť na svete 
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77 Hultgård, „Persian Apocalypticism“, s. 31–32. 
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večne, vytvoril „časový rozvrh“ pre nadchádzajúci beh sveta a ponúkol Ahrimanovi dohodu. 

Podľa nej sstanovil dátum konečného súboja na deň presne o 9000 rokov. Ahriman to prijal, 

ale nebol natoľko dôvtipný aby tušil, aké dôsledky z toho plynú. Podľa dohody mal 

nasledujúcich 3000 rokov vládnuť na svete Óhrmazd, ďalších 3000 rokov mal byť svet 

v stave „zmiešania“ podľa vôle Óhrmazda aj Ahrimana. Óhrmazd potom zarecitoval modlitbu 

Ahunwar (Ahuna vairió), čo Ahrimana ochromilo desom a upadol do nečinnej meravosti späť 

do temnôt. Úplné stvorenie sveta trvalo teda 6000 rokov. Počas prvých 3000 rokov bolo 

ustanovené vo „svete myšlienok“ – mēnōg. Počas ďalších 3000 rokov bolo ustanovené druhé 

stvorenie do „sveta ţijúcich bytostí“ – gētīg. Zároveň počas tohto obdobia vytvoril Ahriman 

svoje vlastné bytosti deštruktívnej povahy, aby pomocou neho napadol Óhrmazdovo stvorenie 

po tom, ako bolo „vloţené“ do „sveta ţivých bytostí“. Obdobie ďalších 3000 rokov sa 

nazývalo „Zmiešanie“ – Gumēzišn. Ahriman prenikol do sveta a jedným z pvých činov bolo 

usmrtenie Gayō-mərətana a prvotného býka. Obaja zanechal pri svojej smrti semeno. Toto 

semeno bolo mocou slnečného svetla vyčistené a jedna jeho časť bola odovzdaná pod ochranu 

Nerjósanga a druhú časť si vzala bohyňa zeme Ármaiti. Po štyridsiatich rokoch v mesiaci 

mihr na sviatok Mihragán vyrástli zo zeme ľudia v podobe pätnásťročného kra révásu 

(rebarbory). 

   Podľa emeritného profesora Hebrejskej univerzity Shaula Shakeda sa individuálna 

eschatológia odohráva v stave mēnōg, zatiaľ čo kolektívna eschatológia sveta ktorý sa 

nachádza v stave gētīg , ktorá je popísaná v pahlavských knihách je na pomedzí oboch, ba 

priam ich spojením vzniká nový druh existencie.
78

 

   V stredoperzskej literatúre je delenie nemateriálnej zloţky človeka oveľa viac prepracované 

a rozšírené. Pri smrti sa od seba oddeľujú duša (ruwān), telo (tan), vedomie (av. baodah, phl. 

bōy) a „duch ţivota/ţivotný duch“ (gyan). Pri vzkriesení bude opäť zjednotené telo 

s ţivotným duch (tan a gyan). Gyan a baodah sa zdrţiavajú pri tele zosnulého a preţívajú 

všetky pohrebné procedúry, pričom  baodah má i ochrannú funkciu, odháňa démonov ktorí 

chcú duši ublíţiť počas troch dní, kedy dlie na svete pokým odíde na onen svet. Duša má 

i niektoré ţivotné funkcie a zmysly ako telo: cíti bolesť, príjemné pocity, zakúša radosť a sú 

ekvivalentné fyzickej bolesti a príjemným pocitom. Dokáţe rozoznávať vôňu a zápach, 

vidieť, počuť, komunikovať, prijímať potravu. Môţe dokonca  znova zomrieť, či byť zabitá, 

ale táto „smrť po smrti“ nie je úplnou anihiláciou, môţe sa totiţ donekonečna opakovať ako 

trest v pekle. Podľa spisu Dēnkard (Dk 416) duše stvoril Ahura Mazda v duchovnom svete, 

v tomto štádiu sú fravašami. Ahura Mazda posiela fravaše zrodiť sa v materiálnom svete do 

ľudského tela,v ktorom sa rozdelia na dve zloţky - oţivujúceho ducha a dušu. Po smrti tela sa 

vracajú do svojho pôvodného domova duchovného sveta a stávajú sa opäť fravašami. 

 

„S rozumností a lidskými fravašemi vnesl Óhrmazd do lidí lásku a vševědoucí rozum. Řekl 

fravaším: ‘Co se vám zdá prospěšnější: abych vás stvořil do světa, utvořil vám těla, aby ste 

bojovaly s drudţemi a drudţe hubily, pak abych vás opět učinil dokonalými a nesmrtelnými 

a abych vás konečne znovu stvořil do světa, abyste se staly nesmrtelnými, nestárnoucími, bez 

protivenství, nebo abyste byly stále nuceny potřebovat pomoc proti nepříteli?’ – Nato fravaše 

lidí, poznávajíce vševědoucím rozumem nepatřičnost, která přijde do světa skrze Ahrimanovy 
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drudţe, a konečně kvůli nesmrtelnému bytí v budoucím ţivotě, zbaveném klamu a protivenství, 

byly srozuměny s tím, aby byly stvořeny do tvorstva.“ 

 

Bd, český preklad Otakar Klíma
79

 

 

 

4.2.1 Smrť 

Astwihād je v Bundahišne (Bd 186.12) identifikovaný so Zlým Wājom, ktorý odnáša preč 

dychovú dušu. Astwihādovo pôsobenie nie je obmedzené len na smrť, prejavuje sa i iným 

oslabením tela. Keď sa dotkne človeka svojou rukou, padá na neho spánok, keď naňho nechá 

dopadnúť svoj tieň zachváti ho horúčka, a keď sa naňho zahľadí svojim očami, zbaví ho 

dychovej duše. Smrtiaci nie len jeho pohľad, ale i slučka, ktorou spútava a uchvacuju dušu. 

V niektorých prípadoch koná priamo na pokyn Ahrimana, napríklad dostal príkaz zabiť 

Gajōmarda.  

Astwihād je rozpad materiálnych bytostí (DīD 36.38) Smrť je oddelenie duše a tela (DīD 

22,4). 

 

4.2.2 Súd, daéna 

 

Duša spravodlivého človeka sedí po oddelení od tela tri dni a noci pri jeho hlave. Buď recituje 

s radosťou Gāθu uštavaiti. Démon Wīzarš (Av. Vīzarəša) tam sedí tieţ so svojimi 

spoločníkmi. Prvú noc k nej príde uspokojenie z jej dobrých myšlienok a trápenie z jej zlých 

myšlienok. Druhú noc príde potešenie z dobrých slov a bolesť a trest zo zlých slov. Tretiu noc 

príde velebenie z dobrých skutkov a trest zo zlých skutkov. V tomto čase sa snaţí Ahriman 

stiahnuť dušu do pekla, zatiaľ čo Srōš (av. Sraoša) dušu bráni. Duša skazeného človeka tieţ 

sedí pri hlave mŕtvoly ale s nárekom recituje verše Y 46. Je trýznená výčitkami a bázňou 

z toho čo ju čaká. Po troch nociach sa duša spravodlivého cíti obklopená príjemnými vôňami 

a voňavým vetrom prichádzajúcim z juhu. Prichádza k nemu nádherná ţiariaca pätnásťročná 

dievčina. Duša sa jej spýta kto je a ona mu odpovedá ţe je jeho daēnā, „náboţenstvo“. 

Predstavuje úhrn myšlienok, slov a skutkov za celý jeho ţivot, čím viac ich bolo dobrých 

a spravodlivých, tým je krajšia. Duši nespravodlivého sa zjaví jeho daēnā ako škaredá nahá 

ţena. Podľa spisu Sad-dar Bondaheš 99 sa duša s daénou stretáva aţ pri prechode cez most 

Činwad. Na úsvite tretej noci ide duša na miesto zúčtovania na Alburze, potom ako podajú 

správu o svojom počínaní za ţivota postúpia k mostu. 

 

Duša toho, kto bol uznaný spravodlivým prejde cez most na výstup k nebeským výšinám 

vahištô. Ak okrem prevahy dobrých skutkov a správnych zvykov ešte aj spieval posvätné 

hymny, ide do najvyššieho neba garodman. Ak boli zlé a dobré stránky v rovnakom pomere 

ide do „vţdy-stáleho“ miesta hamistagan. Duša toho, ktorý je skazený padá z niţšieho konca 

mosta alebo z jeho prostriedku dole napred hlavou do pekla, na stupeň zodpovedajúci jeho 

skazenosti. 
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4.2.3 Most – Činwad Puhl 

 
80

 „zďaleka známy” (av. dūraē.srūta, Wištāsp Yt. 42; phl. dūr-nāmīg Dk 809.9), „silný” (phl. 

amāwand AWN 4.7), „dobre stráţený” (av. hu-pāta-, Wištāsp Yt. 42), a „chránený 

spravodlivosťou” (av. aša pāta-, Wištāsp Yt. 42). 

Je dlhý deväť dĺţok kopií a pripomína ostrý meč (Bd), podľa nápisu Kerdíra je ostrý ako 

ţiletka (phl. dār-ēw; Kerdírov nápis KNRm 65, KSM 41 Skjaervo s. 299 par. 21).  

 (Bundahišn, TD2, p. 199.7-8), ako ostrie ţiletky s mnohými stranami (dār-kirb ī was pahlūg: 

Dīd 1,21.3). 

Vstup na most stráţi len jeden pes (Bd). Most Činwad je spájaný s horou Alburz - Hara 

bərəzaiti. Zúčtovania na moste sa nazýva āmār ī ruwān (Dīd 1,7.6), a odohráva sa na vrchole 

hory Alburz (Dīd 20.3). Sudcami sú jazatovia Mihr, Srōš, a Rašn (Dk 9, 20.4; DīD 1,14.30), 

v niektorých pasáţach k nim pribúdajú Ohrmazd a Wahman (DīD 1,31.11). Keď duša 

prekračuje most, stane sa širokým a pohodlným pre spravodlivého, a úzky a nebezpečným pre 

nespravodlivého. 

Pri prechode mosta dušu ochraňujú Srōš, Wahrām, a dobrý Wāy a rovnako ohrozujú démoni 

(Dīmīx 2.115–16), hlavným ochrancom je Srōš (Bundahišn TD2, PR I). Pri vchode zasadá 

súd tvorený Mihr, Srōš a Rašn (Dīmīx 2.118), podľa Rašn, Aštād a Zamyazd (Bd TD2, Dk) 

Rašn váţi dobré a zlé skutky (DīMīX 2.119–22, KSM a KNRm Skjaervo str. 282, pars. 15-

17). Krásna Daéna pomôţe prekročiť most (DīMīX 2.124, Kerdírov nápis), spolu so Srōšom 

a Ādurom (AWN 5.1-2), jedine Srōš (DīMīX 2.124) , Ādur je stotoţňovaný s Ādurfarnbagom 

(Bd TD2) alebo v podobe ohňa (ātaxš-kirb Zádspram 30.52).  Pod dušou spravodlivého sa 

most rozšíri (DīD 1.21.5, Dk p. 809.2-8, DīMīX 2.123). Pod dušou skazeného sa zúţi na 

ostrie ţiletky (DīD 1.21.5, Dk. P. 809.2-8) a duša spadne dole do pekla. Podľa interpretácie P. 

O. Skjaervoa sa tak deje po súdení pred vstupom na most v závislosti od jazýčka váh.
81

 Pri 

prechode duša spravodlivého cíti jemný vánok (DīD 1.21.6) zatiaľčo duša nespravodlivého 

zápach (DīD 1.21.8)  ; zlý Wīzarš, Astōwihād, Ēšm, a zlý Wāy. Prechod pre spravodlivého je 

o štyroch krokoch , prvé tri zodpovedajú správnemu zmýšľaniu, slovám a konaniu. 

Srōš vedie dušu cez most (Bundahišn, TD2,  169.12-13; Persian Rivayats I, 148). 

 

4.2.4 Súd 

 

Pri vchode na most súdia dušu jazatovia Mihr, Sróš a Rašn (DīMīX 2.118). 

Rašn, Aštād, a Zamyazd (Bundahišn, TD2, 37.12–14, 180.6–8) Aštād a Mihr (Dk 809.9–12). 

Wáju je boh vetra ktorý vanie cez medzipriestor a personifikovaný medzipriestor, cez ktorý 

urwan a Daēnā musia prejsť aby sa dostali k mostu Činwad. Preto je spájaný s nezvrátiteľným 

osudom a má dobrú i zápornú stránku. Jeho prísna stránka povahy je vylíčená v niektorých 

veršoch Aogəmadaēčā. 

                                                             
80 Taffazoli, „Činwad puhl“ 
81 Skjaervo, Introduction to Zoroastrianism, s. 21. 
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Rašnu (phl. Rašn) je boh priameho a korektného správania a na onom svete je sudcom ktorý 

váţi skutky mŕtvych na váhach. (DīMīX 2.119–22; Persian Rivayats I, 148; Kerdírov nápis 

KSM and KNRm, Skjærvø, pp. 282, 296-97, 15–17). 

   Dobré skutky sa uchovávajú (DīMīX 2.96–97, 22.6; Aogəmadaēčā 83). Daéna je 

uchovávateľkou, doslova „pokladníčkou“ (ganzwar) týchto skutkov (DīD 1.24.5). Duša 

nespravodlivého stretne škaredú daénu ktorá nesie uloţené jeho hriechy (DīD 1.25.5; Škand-

gumānīg wizār 4.84–99). 

 

4.2.5 Príhovor pozostalých, pokánie 

 

Dobré skutky jeho príbuzných a priateľov po jeho smrti môţu zmierniť jeho trápenie (DīD 

kapitoly 1, 7, 8) Zákaz hovenia si v lamentácii a oplakávaní mŕtveho – zo sĺz vyronených sa 

tvorí rieka a prekáţa jeho postupu (AWN 16.7–10). Pahlavské spisy kladú dôraz na pokánie 

ako prípravu na individuálny súd ŠnŠ 8.8, 4.14; DīD 41.5; DīMīX 52.3, 53.8; Pahlavi Vd. 

7.51), a na odčinenie (ŠnŠ 8.15; DīD 1,11.2; Pahlavi Vd 7.53). Hriechy ktoré boli odpykané 

(pokáním) nezaváţia pri konečnom zúčtovaní.(DīD 1,12.2–3). Ak neboli odpykané, budú 

potrestané (DīD 1,23.5). je rozdiel medzi zlým skutkom ktorý sa dotýkal a ranil aj iných ľudí 

a tými ktoré sú proti vlastnej duši, prvé nemôţu byť odpustené inak neţ získaním odpustenia 

od postihnutej osoby (ŠnŠ 8.1, 14–17; DīD 14.3; Pahlavi Vd 3.35, 42, 13.2). 

 

4.2.6 Posmrtná odmena 

 

Stredoperzská verzia Hādōxt nasku (Hn 2.27–33) prekladá avestské anaγra- raoca ako asar 

rōšnīg „Nekonečné svetlo“ – jedno z mien pre nebo v pahlavských knihách. Pre nebo a raj sa 

v pahlavštine pouţívali dva výrazy: garōdmān, ktorý bol odvodený zo staroavestského 

garō.dəmāma- (doslova „dom piesne“) a synonymum wahišt. Prvý výraz väčšinou označoval 

špecifickú časť neba – raj, kde prebýval Ahura Mazda a Ameša Spentaovia, a druhý výraz 

označoval väčšinou nebo, ako priestor v nebeskej klenbe všeobecne. Rôzne úrovne raja 

zmieňuje Vd 19.36 : vahišta ahu (phl. pahlom axwān), garō nmāna- (phl. garōdmān), a 

misvan- gātu- (phl. hamēšag sūd gāh; DīD 1.25, 37.2). Rozdelenie na tri časti (DīMīX 12.13–

15): raj (wahištaxw); prostredná časť  (hamistagān) “miesto tých ktorí zostávjú stáli“; a peklo 

(dušaxw). Podobne sú zobrazené v AWN 6.9–11. Nebo sa charakterizuje ako vysoko 

postavené, najvyššie, najskvelejšie, najvoňavejšie, najviac vybavené krásnym bytím, 

najvytúţenejšie, najlepšie, je to príbytok posvätných bytostí yazatov, v ktorom je pohodlie, 

blaho, radosť, šťastie, prosperita – viac a lepšia neţ najväčšia prosperita a blaho vo svete, nie 

je tam túţba, bolesť, núdza, alebo hocijaké nepohodlie, jeho blahodárnosť a záujem anjelov sú 

zo „stále-blahodárneho“ miesta. Je to plný a nezmenšiteľný priestor, dobrý a neohraničený 

svet. Táto prosperita a blaho duchovnej existencie je väčšie neţ to pozemské (Dk 26, 1–5). 

 

4.2.7 Posmrtný trest 
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Podľa Zadsprama je najväčším sprievodcom do pekla nevedomosť (Zadspram 30.38). Preto 

bolo potrebné ţivým pripomínať pekelné muky, aby kontrolovali a riadili svoje správanie 

podľa pravidiel aši uţ za ţivota. 

Výraz pre miesto, ktoré môţeme prekladať slovom „peklo“ sa v stredoperzských textov 

nenazývalo podľa staršieho av. anaγra- təmah- v stredoperzštine asar tārīkīh nie je beţné. 

Namiesto neho sa pouţíva výraz phl. dušox, z avestského daoţaŋ ha-. Prvý spoľahlivo 

datovateľný výskyt výrazu pre „peklo“ je v Kerdírových nápisoch v Sar mašhad a Naqš-i 

Rustam kde popisuje cestu na onen svet. Zhoduje sa s popisom aký udáva spis Ardā Wirāz-

nāmag. Štvrtým krokom duša vstúpuje do pekla. Jazatovia Sróš a Atar vzali Arda Viráza za 

ruku, takţe sa mu cestou nestala ţiadna ujma, a poľahky prechádzali extrémnou zimou 

a horúčavou, suchom a zápachom. pekelnú jamu zvaţujúcu sa v úzke miesto, vládla tam 

temnota ktorá sa dala chytiť, omračujúci zápach a tak úzky priestor ţe v ňom nebolo moţné 

existovať. Duše strácajú pojem o priestore a čase, kaţdá duša má dojem ţe je v pekle úplne 

sama, trýzeň ktorú zaţíva je taká veľká, ţe si myslí ţe prešlo deväť tisíc rokov, ale ešte prešiel 

len jeden deň. Všade sú škodlivé tvory gigantických rozmerov, ktoré trhajú a trápia duše 

skazených. Potom ho Adar a Sróš vzali k Čakat-i-Daitih, pod mostom Činvad, pod ktorým sa 

rozprestierala púšť. A v zemi uprostred púšte bolo peklo, z ktorého sa ozýval rev a náreky 

Ahrimana, démonov a démoniek a duší skazených, najtemnejšie peklo, zhubné, strašlivé, 

desivé, veľmi bolestivé, zlomyseľné, skazene páchnuce. Priepasť, kde bol taký zápach, ktorý 

by nevznikol ani keby všetko drevo sveta sa spaľovalo na hranici. Tak blízko ako je oko 

k uchu, tak veľa ako je vlasov v konskej hrive, tak blízko a tak veľa je ľudských duší, ktoré 

však nič nevidiac a nič nepočujúc myslia si: „som sám. Pre popis pekla sú pouţité tie 

najexpresívnejšie výrazy. Peklo sa nachádza pod zemou, je hlboké, najtemnejšie, 

najpáchnucejšie, najstrašnejšie, zaplnené úbohými existenciami, najhoršie miesto, jaskyňa 

démonov a zloduchov. Vládne tam zápach, špina, bolesť, trest, bieda, nesmierne zlo, ktorým 

sa na svete nič nevyrovná. Zlo je horšie neţ hociktoré zlo na svete, duchovný teror duše horší 

neţ telesný. Dušu trestajú démoni a temnota ktorých pánom je Ahriman (Dk 27, 1–7). 

 

4.2.8 Hamistakán 

 

Neskorším, zrejme aţ stredovekým doplnkom je Hamistakán, miesto medzi nebom a peklom, 

často nesprávne prekladaný ako „očistec“. V Hamistakáne totiţ nedochádza k odpykávaniu 

hriechov. Sem sa dostanú duše tých ľudí, ktorých mnoţstvo dobrých skutkov sa rovná 

mnoţstvu zlých a teda na pomyselnej váhe sú obe misky v rovnakej polohe. Analogicky si 

predstavovali pobyt na tomto mieste. Duše tu zotrvávajú v akomsi beztiaţovom stave meravej 

nečinnosti, nepociťujú ţiadne príjemné ani nepríjemné pocity. Jedinou zmenou je ojedinelý 

závan trochu studeného alebo teplého vzduchu. Nietorí bádatelia mu prisudzujú starobylý 

pôvod, pretoţe ho odvodzujú od starej predstavy podsvetia, kde sa dušiam mŕtvych nedeje nič 

výrazne pozitívne ani negatívne a podobne zotrvávajú v nečinnosti. 
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4.2.9 Pohrebné rituály 

 

Rituál za dušu jednotlivca trvajúci tri dni po smrti sa v stredoperzštine nazýva sedōš. Spis 

Nērangestān odkazuje na pahlavský komentár k stratenému Huspārām Nasku. Podrobnejší 

opis je aţ z textov posásánovskej doby (Šājest nē Šājest, Pahlavský Rivājat, Saddary, Perzské 

Rivājaty) a z komparácie z dnešnými rituálmi. Existujú síce zmienky u gréckych autorov 

z achajmenovského obdobia, ale sú nespoľahlivé. Rituál sedōš, v preklade „posledná stráţ“ - 

ušahin gāh, pri mŕtvom sa ďalej skladal z jašt-e šavgīre, pribliţný preklad je „sluţba na 

úsvite”. Tá sa skladala zo súboru sluţieb jašt-e keh. Posledná z nich je dedikovaná fravašiam 

spravodlivých - ašaonąm fravašajo (pahl. ardā frawaš alebo fraward). Počas nej sú posvätené 

šaty a jedlo pre zosnulého, takţe môţu slúţiť duši i po smrti v zásvetí. Zasväcované šaty sa 

nazývajú iránskymi zoroastrijcami sedra. Ich súčasťou je posvätná košeľa. Zosväcované jedlo 

môţe byť akékoľvek, s výnimkou mäsa. Rodina zosnulého nesmie jesť mäso po tri dni. Pri 

zasväcovaní sa recituje text (Y 26), v ktorom sú chválené fravaše, medzi nimi i fravaše 

najbliţších príbuzných zosnulého (Y 26.7). Stojí za to spomenúť, ţe v oblasti Jazdu sa 

posväcuje aj minca alebo kúsok striebra. Tento zvyk pochádza pravdepodobne zo 

seleukovských čias a pripomína starý grécky zvyk vybaviť mŕtveho obolom aby mohol pri 

prechode do podsvetia zaplatiť prievozníkovi Cháronovi. Ďalšie dve jašt-e keh sa konajú pred 

tou ktorá je zasvätená fravašiam. Prvá z nich je venovaná jazatovi Rašnovi, ktorý drţí váhy a 

jazatovi spravodlivosti Aštádovi. Druhá je venovaná jazatovi Vajuovi. Zdôvodnenie nájdeme 

v Bundahišne, kde sa píše, ţe potom, ako duša prejde cez most Činvad, Vaju vezme dušu za 

ruku a odvedie ju na miesto ktoré jej na onom svete patrí. Tieto tri zloţky tvoria jašt-e 

Šavgīre. (ŠnŠ, dodatok17.4; DīD 21.2; Pahlavský Rivājat Āturfarnbaga 128.2; a Saddar Naṯr 

87.2). K týmto trom bola neskôr pribliţne v 16.storočí pripojená štvrtá jašt-e keh, dedikovaná 

Sraošovi. Jašt-e keh venovaná spravodlivým fravašiam bola stále recitovaná ako posledná v 

poradí, najbliţšie úsvitu a odchodu duše. Dnešní zoroastriáni stále veria, ţe duša zosnulého 

zotrváva tri dni na mieste kde opustila telo i po jeho odnesení. Počas tejto doby, ak sa náleţite 

vykonávajú rituály, dušu ochraňuje pred útokmi a posmechom démonov jazata Sroš, bez jeho 

ochrany je duša nahá a vystavená im napospas. Trikrát denne sa duši obetuje jedlo, a toto 

jedlo dajú zoţrať psovi.  

 

4.2.9.1 Úloha psa v pohrebnom rituály 

 

Telá zosnulých neboli ponechávané priamo na zemi, ale boli ukladané na vyvýšené podstavce 

daxmy. V 19.stor. akýsi anglický úradník popísal tieto funerálne stavby a nazval ich „veţe 

mlčania“, tento názov sa ujal a pouţíva sa dodnes. Psy uţ na ne nedosiahli a nemohli ich 

napadnúť, boli ponechané len napospas vtákom ţiviacimi sa mršinami. Úloha psa odháňať 

démona Nasu sa pri rituále barašnom-e nō šaba zachovala. Taktieţ sa vyvinul ďalší rituál - 

sagdīd (doslova „videný psom“). Pri tomto rituály sa vyuţíval pes - samec starší neţ štyry 

mesiace. Pes bol dovedený k mŕtvole, aby sa na ňu pozrel predtým neţ bude odnesená k 

daxme, a tak zmenšil rituálne znečistenie. Tento rituál je prvý krát doloţený v sásánovskom 

spise Šāyest nē Šāyest (kap. 2) s vloţkou zo spisu Vidēvdād sāde (7.2 a 7.3; Avesta, tr. 

Darmesteter, II, p. 97). Neskôr sa musel zopakovať trikrát pri kaţdej mŕtvole – pri zomieraní, 
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pri uloţení na máry, a mimo daxmy. Ak sa pohreb predĺţil, prevádzal sa počas kaţdej gāh. 

Pes bol k mŕtvole prilákaný troma kúskami chleba umiestnenými na, alebo pri mŕtvole. Pre 

Iráncov chlieb dlho nahrádzal mäso ako základnú potravinu. Tri kúsky chleba začali byť 

známe ako porcia pre psa. V Perzskom Rivájate sa píše, ţe kto dá psovi tri kúsky chleba vţdy 

keď sám je, bude v pekle ochránený pred trápením (AWN 48,4). Duša trpí za to, ţe za ţivota 

nedávala psom dostatok potravy, bila ich alebo zabíjala. Ten, kto psovi daroval jedlo, mohol 

po smrti dúfať v pomoc psov stráţiacich most Činvad (Saddar naṯr 31.5) Jedlo obetované pre 

mŕtvych sa dávalo zoţrať psovi. Počas troch dní po smrti človeka, ak nebol v dome ţiaden 

domáci pes, priviedli psa z ulice a priviazali ho na dvore alebo na verande. Vţdy keď sa v 

dome jedlo, nakŕmil sa i pes jedlom obetovaným duši mŕtveho. A potom po štyridsať dní 

jeden krát do dňa.  

 

4.3 Kolektívna eschatológia 

 

Jednou z najvýraznejších inovácií bolo ztrojenie konečného času a jeho udalostí. Posledné 

obdobie dejín bolo podrozdelené na tri miléniá, z ktorých kaţdé má svoju kľúčovú postavu. 

Prvé tisícročie – Zarathuštrovo uţ začalo, podľa zoroastriánov v ňom v súčasnosti ţijeme, 

a pomaly sa chýli ku koncu. Počas prechodu do ďalšieho milénia nastane úpadok a 

následne opätovné zlepšenie situácie na svete. Pôvodná apokalyptická tradícia ktorá sa 

objavuje v Jašte 19 a je stále aktuálna v helenistickom období ako vieme z Theopompa 

a Hystaspových orákul, bola reinterpretovaná a jej obsah rozdelený do troch časových období 

konca sveta. Stopy prearanţovania tradícií môţeme nájsť v niektorých pahlavských knihách. 

Pôvodne bol jedným zo spoločníkov Astvatarta, ale jeho vystúpenie bolo presunuté ku koncu 

Zarathuštrovho milénia, kde on a jeho nasledovníci sa objavujú ako predchodcovia Ušēdara, 

prvého saošjanta. Bahman Yašt uvádza ţe Ahura Mazda a Ameša Spentaovia sa zjavia na 

zemi a poveria Pišyōtana obnovou mazdajského náboţenstva (BYt III. 25 – 31). Podľa 

Dēnkardu Pišyōtan porazí Zlého Ducha a démonov (Dk. 7.8.47). Bahman Jašt aj Dēnkard 

umiestňujú tieto udalosti medzi koniec Zarathuštrovho a začiatok Ušēdarovho milénia. 

Napriek tomu, zároveň sa očakáva príchod Ahura Mazdu a Ameša Spentaov na zem a poráţka 

Ahrimana jasne aţ na konci svetovej histórie a svet bude opäť dokonalý. 

   Neskôr po vpáde Alexandra Macedónskeho do Perzie, dostal vývoj eschatologických 

a apokalyptických predtáv nový stimul. Začiatkom helenistického obdobia vznikali nové 

proroctvá ţánrovo podobné Sibylliným proroctvám aby posilnili vieru Iráncov 

v znovunadobudnutie suverenity, koniec zlých čias a príchod dobrých. Vznikali 

protimacedónske a neskôr protirímske hnutia vo východných provinciách. Vychádzali 

predovšetkým zo spisov Bahman Yašt, Dţāmāsp Nāmag a Hystaspových Orákul. Tieto 

rozvinuté tradície neskôr v sásánovskom období podliehali ďalším interpretáciám  

a nabaľovali sa na ne. Po arabskom vpáde zrazu zoroastrizmus stratil svoje výsadné 

postavenie perzského štátneho náboţenstva a apokalyptické tradície znova oţili. Zmeny 

môţeme badať v pahlavských spisoch – Bundahišn v kapitole 33 načrtáva históriu iránskych 

zemí retrospektívne do ich osídlenia Iráncami podľa mileniálnej schémy. Medzi prvé udalosti 

patrí víťazstvo Iráncov nad Tāzīgmy, smrť Jazdagirda a let jeho syna do Chórasánu aby 

podnietil povstanie armády. Potom prichádzajú na rad proroctvá nastávajúcich udalostí 
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vedúcich k príchodu Pišjōtana a začiatok Ušēdarovho milénia. Rolu Tāzīgov však vystriedali 

moslimskí Araby. 

 

4.3.1 Saošjanti 

V pahlavských textoch sa postavy troch saošjantov, s ktorými sme sa po prvýkrát stretli 

v Zamyad Yašte objavujú opäť ako ústredné postavy troch milénií pred finálnym súbojom 

dobra a zla. Sú synmi Zarathuštru, ktorí sa zrodili z jednej panny či podľa iných prameňov 

z troch panien. Zarathuštra zanechal svoje semeno v jazere Vourukaša kde sa zachovalo do 

doby, kým nadíde jeho čas. Vtedy sa šli do jazera kúpať nič netušiace panny, ktoré otehotneli 

a priviedli na svet kaţdých tri krá po uplynutí tisíc rokov tri význačné postavy. Sú to Ušēdar, 

Ušēdarmah a Sōšans. Meno posledného samo znamená „Obnoviteľ“, táto postava zodpovedá 

za skutočné prevedenie zmiešaného stavu sveta do dokonalosti. Jeho dvaja predchodcovia len 

pripravujú cestu, postupnou zmenou ţivota ľudí a prírody. 

 

   Ušēdar je skôr duchovný vodca, neţ vojenský veliteľ zabíjajúci démonov a nepriateľov, pod 

jeho záštitou sa svet mení k lepšiemu kým nenastane frašgird. Ahura Mazda mu zjaví zásady 

správneho náboţenstva, tak ako kedysi Zarathuštrovi. Počas jeho vlády začne morálka 

ľudstva stúpať (Dk VII, 9.6). Zlé sily však ešte nestratili moc úplne – démon Malkūs zapríčiní 

silné zimy trvajúce niekoľko rokov (Dk VII, 9.3; PR 48.10–17; Bd 33.30; AJ 17.4). Podľa 

(Dk VII, 9.3; PR 48.10) tieto zimy prídu v 5. storočí milénia, druhý variant, pravdepodobne 

pôvodnejší je
82

, ţe prídu ku koncu (Bd 33.30). Ţivé tvory nájdu útočisko v Jimovej pevnosti. 

Tento motív patrí podľa starších predstáv (Vd kap. 2) na začiatok svetových dejín, no 

v pahlavských knihách bol prenesený ku ich koncu. Potom ako ustanú Malkūsove zimy zídu 

z hôr a z divočiny divoké zvieratá a budú hľadať útočisko u zoroastriánov, mysliac si, ţe 

s nimi budú zaobchádzať ako s vlastnými deťmi. Podobnú myšlienku skrotnutia divých 

zvierat situujú iné spisy na koniec Zarathuštrovho milénia, čas vlkov pominie a čas ovce 

nadíde (BYt III,40 a JN 105). Podľa siedmej knihy Dēnkardu zoroastriáni budú zabíjať a jesť 

len tie zvieratá, ktoré ich o to sami poţiadajú. Pri vzkriesení zvieratá a zoroastriáni nadobudnú 

duchovnú formu, stanú sa priateľmi zabíjajúci a zabité, tí čo jedli s tými čo boli zjedené, 

pretoţe zvieratá po tom, ako boli obetované, ich duch odišiel k Ahurovi Mazdovi a Duši 

pradobytčaťa – praotcovi všetkých zvierat.  

 

   Po Ušēdarovi, prichádza milénium Ušēdarmaha, ktorý sa zrodí za rovnakých zázračných 

okolností. Na svete sa začnú diať ďalšie zázraky, predstavujúce postupný prechod do 

dokonalého stavu – napríklad jedna krava nasýti mliekom tisíc ľudí, hlad a smäd zoslabnú 

(Dk 10.2, Bd 34.2), rastliny vydrţia šesť rokov zelené (Bd 33.32, PR 48.24). Ľudia uţ nebudú 

prijímať mäso, len rastliny a vodu (Dk VII, 10.8–9), zomrú len v prípade ţe sú zranení 

mečom alebo vyprší im pridelený čas (Dk VII, 10.7, BYt III,53). Časť démonov a zlých 

stvorení bude zničených alebo oslabených (Dk VII, 10.3). Ku koncu tohto milénia sa oslobodí 

z hory Dumwand drak Azdahág a spoločne so svojimi démonmi zoţerie tretinu ľudstva 

a tretinu zvieratstva. Jeho pôsobením budú trpieť i oheň, voda a rastlinstvo. Ich sťaţnosti 

vypočujú Ahura Mazda a Amahraspandovia (Ameša Spentaovia) a na zemi zobudia hrdinu 
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Karsáspa (av. Keresáspa), ktorý draka zabije (Bd 33.33 BYt III,55–59 PR 48.30–36, Dk VII 

10.10, AJ 17.5–7). 

 

Posledný prichádza Sōšans (av. Saošjant) ktorého príbeh o zrodení je analogický s jeho 

dvoma predchodcami.  

 

4.3.2 Finálny súboj dobra a zla 

 

Najprv nastane svetová bitka medzi silami dobra a zla, je analogická prvotnému zápasu medzi 

Ahurom Mazdom a Ahrimanom v kozmogónii, tento krát sa však svet napraví a zostane uţ 

navţdy dokonalý. Hlavnou údernou zbraňou strany dobra nie je hrubá sila ale správne 

prevedenie rituálu jasny (WZ 34.53; PR 48.73–85, 89), ktoré zlé sily oslabí. Potom dôjde 

s jednotlivým súbojom medzi partnermi-protivníkmi. Dôjde tak k zjednoteniu protikladov (Bd 

34.27; WZ 34.44,35:37; PR 48.94–95; Dīmīx 8.10). Ahura Mazda bude súperiť s Ahrimanom,  

(WZ 34.44; PR 48.94–95; MX 8.10) Mihr vyzradí Ahrimanovi ţe uplynulo deväť tisíc rokov 

vlády zla Mihr porazí démona Héšma (av. Aéšma) (BYt. III,33–35, JN 77) Ahriman a jeho 

démoni sa stanú bezmocní (Dīmīx 8.10; PR 48.96; Bd 1.26–28) a budú zatlačení naspäť do 

hlbín temnoty (Bd 34.30–32; PR 48.94). Podľa niektorých prameňov dôjde i ku konfliktu 

v tábore zla. Démonka Az nemajúc uţ moţnosť ţiviť sa stvorením Ahuru Mazdu obráti sa 

proti vlastným démonom a dokonca sa pokúsi zoţrať Ahrimana. Sily dobra ju zneškodnia 

a ľahšie potlačia stranu zla (WZ 34.34–45; PR 48.90–93). 

Po víťazstve princípu aši Saošjant spôsobí vzkriesenie mŕtvych pomocou niekoľkých 

asistentov (Bd 34.3, 7–8; PR 48.54). Proces zmŕtvychvstania bude trvať 57 rokov ( Dk VII, 

11.1, 4, 7; PR 48.49; WZ 34:46). Táto doba je totoţná s tým, koľko rokov trvalo rozšírenie 

zoroastriánskej viery po siedmych kontinentoch mýtickej geografie (WZ 34:47–48). 

Zmŕtvychvstanie sa týka celého ľudstva, spravodlivých i nespravodlivých. Kaţdý vstane 

z toho miesta, na ktorom ho zastihla smrť. Aţ kaţdá duša opäť obýva svoje telo, ľudia 

nadobudnú vedomie a spomienky, a spoznajú v ohromnom dave svojich príbuzných 

a známych.  

   Duše sa znova spoja so svojimi telami, a vytvoria obrovské zhromaţdenie všetkých ľudí 

ktorí kedy ţili. Podľa niektorých prameňov ich telá znova vytvorí podľa pôvodného vzoru 

Ahura Mazda (Bd. 34:4–9; WZ 34:1–20; 35:18–30; PR 48:53–65) z prvkov ktoré boli po 

smrti rozdelené medzi prírodné elementy.  „Aţ pak všechny bytosti hmotného světa budou 

opět ve svých tělech a podobách, budou utvorěny i jejich druhy; ta světlá polovina se sluncem 

bude Gajómartova, a ta druhá bude zvěstovat ostatním, ţe duše pozná tělo: „Toto je můj otec, 

to je má matka, to je můj bratr a to je má ţena a to je můj nejbliţší příbuzný.“ Pak nastane 

shromáţdění Satvástrán. Je zjeveno, ţe tam budou všichni lidé na této zemi. V tom 

shromáţdení kaţdý spatří své dobré a špatné jednání.83 

Ľudia ţijúci v dobe zmŕtvychvstania budú ţiť ďalej v novom svete bez potreby prijímať 

potravu. Mŕtvi oţijú na základe spoločenskej hierarchie v piatich etapách – najprv hrdinovia 

minulosti a na ich čele Prvý muţ – Gayōmart, a prvý ľudský pár Maše a Mašene za ním 

Zarathuštra a Kavi Wištāspa (Bd. 34:6; WZ 34:18–19; 35:19–30; PR 48:56). Spravodliví 
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budú oddelení od nespravodlivých, spravodliví pôjdu na tri dni do raja a nespravodliví do 

pekla. Spravodliví v raji uvidia utrpenie svojich blízkych v pekle. Odmena je nielen mentálna 

ale aj fyzická. Zdá sa, ţe rozdelenie na tri časti - nebo, peklo a stred medzi nimi uţ neexistuje, 

len dve – nebo a peklo, nespravodliví si odpykajú svoje hriechy a pripoja sa k spravodlivým. 

Medzipriestor nie je potrebný. Potom sa začnú topiť všetky kovy v zemi, a rieka topiaceho sa 

kovu pokryje zem. Celé ľudstvo bude musieť prejsť cez tento prúd, ktorý je ďalšou fázou 

mechanického súdu. Spravodliví budú mať pocit, ţe prechádzajú kúpeľom teplého mlieka 

zatiaľ čo nespravodliví budú spaľovaní hrozným teplom. (DīD1.31.10). Všetci sa zjednotia v 

chválení Ohrmazda, a Saošjant urobí obeť spolu so svojimi pomocníkmi a pripraví nápoj 

haomu pre celé ľudstvo a tak ich obdarí nesmrteľnosťou. Ohrmazd zvíťazí nad Ahrimanom v 

poslednom boji, a rovnako kaţdý stúpenec Ohrmazda porazí svojho protivníka na strane 

Ahrimana. Drak preţije súboj a ukryje sa v pekle ale roztopený kov naplní peklo a Ahriman s 

celým peklom je spálení a tak očistený. Toto tvrdenie nie je podporené vo všetkých 

prameňoch.  Konečný osud Ahrimana nie je jednoznačne jasným stane sa bezmocným (Dk 7, 

11.7). 

   Rozkvet eschatologicko-apokalyptickej literatúry vţdy podnecovali nepriaznivé dejinné 

udalosti. Skutočne pribliţne jedno tisícročie delilo od seba dve veľké pohromy v podobe 

nájazdov cudzích etník a kultúr ktoré vţdy na určitú dobu pretvorili ţivot zoroastrijcov 

(v roku 331 pred n.l. Alexander Veľký, a v polovici 7. storočia n.l. arabský moslimský vpád). 
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5 Záver 

 

 

Cieľom práce bolo postupne prechádzať jednotlivé vrstvy textov týkajúce sa zoroastrijských 

predstáv o smrti  posmrtnej existencii a preniknúť aţ k ich „podloţiu“. Charakter písomných 

prameňov nám umoţnil túto „archeológiu textových prameňov“ započať v najstarších 

doloţených vrstvách, ktorých datácia je dodnes sporná a priblíţiť si hneď od začiatku vývoj 

od najstarších, moţno z hľadiska máleho mnoţstva dochovaného pramenného materiálu 

najjednoduchších eschatologických predstáv aţ po elaborovaný plne rozvinutý koncept 

predstáv v stredoperzskom období. 

   V kapitole o eschatologických predstavách Indoeurópanov sme sa snaţili ukázať, z akého 

substrátu predstáv vychádzajú neskoršie zoroastrijské koncepty a ktoré motívy zdieľajú 

s ostatnými zástupcami ide. rodiny. Komparatívna mytológia a lingvistika má podľa nášho 

názoru prínos pre rekonštrukciu predstáv vo fázach, ktoré sa textovo nedochovali, jej 

schopnosť sa však nesmie preceňovať. Nemalo by sa preto zabúdať na informatívnu hodnotu 

archeologických prameňov. Ani rekonštrukcia ani archeológia nám nie sú schopné poskytnúť 

úplný nespochybniteľný obraz náboţenských predstáv v dobe indoeurópskej jednoty, 

vzájomným doplnením však môţu byť veľmi nápomocné pri vytváraní jeho pribliţného 

náčrtu. 

   V časti o eschatologických predstavách Indoiráncov sme sa snaţili ukázať, ktoré koncepty 

preukázateľne postúpili od ide. obdobia a stali sa charakteristickými súčasťami iránskej 

a indickej tradície. V oboch tradíciách potom prechádzali samostatným vývojom. 

   V kapitole o eschatologických predstavách obsiahnutých v Aveste sme sa snaţili nájsť 

rozdiel medzi pôvodným iránskym náboţenstvom pred zmenou pripisovanou Zarathuštrovi. 

Identifikovať najstaršie ponímanie motívov posmrtnej odmeny a trestu, ktoré záviseli práve 

na dodrţiavaní a presadzovaní ním stanovených hodnôt v kaţdodennom ţivote komunity. 

Zároveň poukázať na nezrovnalosť v teórii a praxi pohrebného rituálu a na základe literárnych 

a archeologických prameňov zváţiť dôvody prečo takúto diskrepanciu nachádzame. 

   V stredoperzskom období sa aktualizovali eschatologické predstavy predchádzajúcich 

období ako reakcia na nepriaznivé historické udalosti. Témy týkajúce sa príchodu 

spasiteľských postáv dostávali pravdepodobne podnety z potreby spoločenskej zmeny 

a obrany zoroastrijskej viery pred vonkajšími nepriaznivými vplyvmy. V porovnaní s nimi 

predstavy týkajúce sa individuálnej eschatológie neprešli aţ takým bujným vývojom 

a v podstate sa objavujú vo veľmi málo pozmenej podobe. 

   Hlavným problémom pri rekoštrukcii úplného vývoja nielen eschatologických 

zoroastrijských predstáv je zlý stav dochovania pramennej literatúry do dnešných čias. 

K tomu, čo máme z prameňov dnes k dispozícii je nutné pristupovať s adekvátnou jazykovou 

výbavou, pretoţe presný preklad textov je základom pre úspešnú, alebo aspoň nie scestnú 

interpretáciu. Rovnako bohatšia publikácia archeologických nálezov zo stredoázijskej oblasti 

by mohla vniesť viac svetla do ikonografie, epigrafiky a pohrebných zvykov zoroastrijcov. 

Progres v textovom a archeologickom bádaní snáď ešte prinesie pestrejší obraz a presnejší 

vhľad do myšlienkového systému zoroastrizmu v najstaršom období. 
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