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Anotácia
Táto bakalárska práca s názvom „Polygamia v Starom Zákone ako problém?“, sa
v prvej časti zaoberá všeobecnou charakteristikou polygamie. Vysvetľuje sa tu definícia
polygamie a je tu tiež načrtnuté, aké stanoviská na polygamiu zastáva napr. psychológia
či etnológia. Práca z časti pojednáva aj o histórii mnohoženstva a o jeho výskyte
v najstarších civilizáciách a národoch, predovšetkým v oblasti starovekého Izraela.
Druhá časť tejto práce sa sústreďuje na jednotlivé biblické príbehy, v ktorých sa
objavuje polygamia. Hovorí sa tu vôbec o prvej polygamii v Biblii a ďalej sa tiež
rozoberajú príbehy patriarchov Abraháma a Jákoba, vodcu Izraelcov Mojžiša a taktiež
izraelských kráľov Dávida a Šalamúna. Práca stručne zhrňuje jednotlivé príbehy
v rámci polygamie. Ďalej sa tu stanovujú príčiny a dôsledky polygamie a taktiež sa
v práci pojednáva o tom, či Biblia resp. autor Biblie explicitne alebo implicitne
nehodnotí výskyt polygamie v týchto príbehoch ako problém. Tretia časť je venovaná
problematike týkajúcej sa postavenia žien v starovekom Izraeli, ale aj v okolitých
národoch. Nakoniec je v práci na rozdiel od polygamie vyzdvihnutá monogamia, ako
pravdepodobne jediný prostriedok na realizáciu romantickej lásky.
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Summary
This bachelor thesis entitled "Polygamy in the Old Testament as a problem?", firstly
deals with the general characteristics of polygamy. A definition of polygamy is outlined
here, and there is also exploration of some psychological and ethnological views. The
thesis also deals with the history of polygamy and its occurrence in the oldest
civilizations and peoples, especially in ancient Israel. The second part of this work
focuses on individual biblical stories that show polygamy. There is the first polygamy in
the Bible at all and the stories of Patriarchs Abraham and Jacob, the leader of the
Israelites Moses, as well as the kings of Israel David and Solomon. The work briefly
summarizes individual stories within polygamy. The causes and consequences of
polygamy are also set here, and the thesis also discusses whether the Bible or the author
of the Bible explicitly or implicitly does not evaluate the occurrence of polygamy in
these stories as a problem. The third part is devoted to the issue of the status of women
in ancient Israel, but also in the surrounding peoples. Finally, in contrast to polygamy,
monogamy is considered to be probably the only means of realizing romantic love.
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Úvod
Vo väčšine civilizovaných krajín je dnes polygamia považovaná za tabu. Ľudia sa s ňou
nestotožňujú a pokladajú ju za niečo neprirodzené, čo sa úplne prieči kresťanským
hodnotám. V evanjeliách totiž jasne nachádzame správu o tom, že muž by mal mať len
jednu ženu. Starý Zákon, ktorý kresťania tiež prijali za súčasť svojej posvätnej knihy,
však oplýva početnými rozprávaniami o polygamii. Prečo Nový Zákon prísne stanovuje
monogamiu, zatiaľ čo v Starom Zákone je polygamia úplne bežnou záležitosťou?
Cieľom tejto práce bude zistiť, či polygamia v Starom Zákone nepredstavovala nejaký
skrytý problém a či vôbec s pohľadu autorov Biblie bola Bohom akceptovaná. Taktiež
sa pokúsime zistiť, čo bolo najčastejšou príčinou vzniku polygamie a aké následky so
sebou priniesla. Našou snahou tiež bude odôvodniť, do akej miery bola polygamia
prirodzeným spôsobom spolužitia a pri tom by sme chceli vziať do úvahy aj
psychologické, etnologické a tiež historické stanovisko.
Podrobnejšie by sme sa chceli polygamiou zaoberať v súvislosti s konkrétnymi
biblickými príbehmi. Náš pohľad zameriame na dvoch patriarchov, veľkého vodcu
Izraelcov Mojžiša a na dvoch kráľov, u ktorých určíme príčiny a dôsledky ich
polygamie. V rozprávaniach sa pokúsime nájsť skryté súvislosti a vytvoriť si hypotézu
o tom, či Boh považoval mnohoženstvo za dobré a morálne alebo naopak za skazené
a nemorálne. Príbehom o Adamovi a Eve by sme chceli načrtnúť, či prvotný plán
Stvoriteľa počítal s monogamiou alebo polygamiou ako s východiskovou formou pre
vzťah medzi mužom a ženou.
V práci by sme sa chceli zaoberať aj postavením žien v Izraeli a okolitých národoch.
Pokúsime sa podať všeobecné fakty o ženách a ich právach v starovekom svete
a poukážeme tiež na to, do akej miery boli tieto jemné pohlavia ctené a vážené. Tému
o postavení žien by sme do práce chceli zahrnúť preto, že je úzko spätá s výskytom
polygamie vo forme polygýnie. Vo všeobecnosti je známe, že muži odjakživa mali
oproti ženám vyššie a váženejšie postavenie. Tak aj v oblasti polygamie prevažovalo
mnohoženstvo nad mnohomužstvom. Pár riadkov venujeme aj problematike rovnosti
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medzi pohlaviami a budeme pritom vychádzať z biblického príbehu o prvých ľuďoch,
z ktorého sa budeme snažiť vyčítať dôležité súvislosti. Všetky zistenia by nás mali
zaviesť k ucelenému pohľadu na to, či bola polygamia v Starom Zákone naozaj
vnímaná ako problém a tiež či vôbec bola pre človeka niečím prirodzeným, keďže dnes
nad polygamiou väčšina len poburujúco krúti hlavou.
V neposlednom rade by sme sa aspoň trochu chceli zmieniť aj o dôležitosti lásky vo
vzťahoch. Pokúsime sa zistiť, či aj polygamné vzťahy môžu svojim členom poskytnúť
toľko lásky ako vzťahy monogamické. Zaujímalo by nás, či sú muži schopní milovať
viac žien súčasne rovnako veľkou láskou alebo je polygamia len nežiaduci stav,
v ktorom víťazí žiarlivosť medzi ženami z dôvodu nedostatku manželovej lásky pre
všetky účastníčky tohto podivuhodného zoskupenia.
Existuje množstvo názorov na mnohoženstvo. Niekto sa proti tomuto stavu búri, niekto
ho zas schvaľuje a niekto v ňom dokonca žije. Je ťažké povedať, či polygamia
predstavuje nejaký problém. Aj keď sa dnes polygamia ešte v niektorých krajinách
vyskytuje, v rámci demokratickej spoločnosti a z dôvodu emancipácie žien sa
predpokladá, že ženy do takýchto vzťahov vstupujú z vlastnej vôle. Nie však všade
vládne demokracia a nie všade sú ženy úplne slobodné a rovnoprávne s mužmi. Určite
by sme aj dnes našli mnoho prípadov polygamie, ktorá je nútená, a v ktorej jej
účastníčky nie sú šťastné. V niektorých krajinách dneška však môže byť polygamia len
pozostatkom tradície, resp. dodržiavaním istých náboženských predpisov. Preto sú ľudia
na takýto spôsob manželstva zvyknutí a dalo by sa predpokladať, že v polygamii naozaj
problém nevidia.
Otázne ale je, ako to bolo s polygamiou v staroveku a zároveň v Starom Zákone, kedy
sa prvé civilizácie ešte len začínali formovať. Boli ľudia schopní hneď od začiatku žiť
v polygamných vzťahoch alebo bola polygamia len východiskom z núdze? Bola
zapríčinená neriešiteľnými okolnosťami alebo bola iba výplodom mužských rozmarov?
Ak polygamia začala byť v Novom Zákone chápaná ako tabu, prečo sa zdá, že v Starom
Zákone ju Boh na mnohých miestach dokonca schvaľoval? Je na nej vôbec niečo zlé
alebo ju v zlom svetle vnímame len my dnes?
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1. Charakteristika polygamie
1.1 Definícia polygamie
„Polygamia je súžitie jednej alebo niekoľkých osôb rovnakého pohlavia s niekoľkými
osobami opačného pohlavia.“1 Toto pomenovanie je spojením dvoch gréckych slov
πολύ2 a γάμος.3 Doslovne by sa tento pojem mohol preložiť ako „mnohomanželstvo“,
ale nejedná sa výhradne len o stav založený na manželskom zväzku. Rozlišujeme tieto
základné typy polygamie :
a)

Polygýnia

Je to súžitie jedného muža s niekoľkými ženami alebo tiež mnohoženstvo. Je
najčastejším typom polygamie a stretávame sa s ňou aj v príbehoch zo Starého Zákona.
b)

Polyandria

Je to súžitie jednej ženy s niekoľkými mužmi alebo tiež mnohomužstvo. Je veľmi
zriedkavá a vyskytuje sa napríklad u Eskimákov a Tibeťanov.4
c)

Bigamia

Jedná sa o dvojaké manželstvo jedného z manželov (súčasne). Je to tzv. dvojženstvo
alebo dvojmužstvo.
d)

1

Skupinové vzťahy

Slovenské Pedagogické Nakladateľstvo. Slovník cudzích slov akademický. 3. vyd. Bratislava: 2008, str.

770.
2

Z gréckeho slova πολύς, čo znamená „mnohý“. Pozri SOUČEK, Josef Bohumil. Řecko-český slovník k

Novému zákonu. 6. vyd. Praha: Kalich, 2003, str. 213.
3

Grécke slovo γάμος znamená „svadba“, „svadobná hostina“ alebo tiež „manželstvo“. Pozri SOUČEK,

Josef Bohumil. Řecko-český slovník k Novému zákonu. 6. vyd. Praha: Kalich, 2003, str. 58.
4

BUDIL, Ivo T. Mýtus, jazyk a kulturní antropologie. Vyd. 3. Praha: Triton, 1998, str. 57
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Pojmom „skupinové vzťahy“ nechceme úplne vylúčiť prípady mimo manželského
zväzku, ale väčšinou ide o „skupinové manželstvá“ . Je to taká forma manželstva, kde
spolu žije skupina mužov so skupinou žien. Vznik tohto typu manželstva je
procesuálnou záležitosťou, na začiatku ktorého zvyčajne nestoja navzájom zosobášené
skupiny manželských partnerov. Skupinové manželstvá sú založené na spoločnom
vlastníctve manželského a sexuálneho partnera, majetku a obydlia. So skupinovým
manželstvom sa dnes môžeme stretnúť napríklad v kibucoch5 v Izraeli.6

1.2 Odkiaľ sa vzala polygamia
1.2.1 Evolucionistický a psychologický pohľad
O vzniku polygamie nevieme povedať nič konkrétneho. Vieme však, že sa objavovala
už veľmi dávno a zmienky o nej sú zaznamenané aj na prvých stránkach knihy Genezis
v príbehoch o Abrahámovi a iných veľkých postavách Biblie. Zástancovia Darwinovej
evolučnej teórie sa domnievajú, že človek, ktorý vznikol takpovediac z opíc, sa v
ranných štádiách aj musel správať ako zviera a teda polygamia mohla byť pre prvých
ľudí úplne prirodzená. Podľa tejto teórie by monogamické manželstvá vznikali z
pôvodnej neviazanosti pohlavných stykov, čo však odporuje psychologickému
hľadisku.
Keď na začiatku ľudia nepoznali žiadne obmedzenie v pohlavnom živote, manželská
vernosť si vyžadovala od manželov ťažké obete.7 Ak by skutočne pôvodným stavom
ľudí bola pohlavná promiskuita, ľudstvo by sa však z tohto stavu už nemohlo dostať.
Podľa tejto domnienky si človek vôbec neuvedomoval, že porušuje nejaké mravné

5

Kibuc je zvláštna forma vidieckej alebo poľnohospodárskej osady, v ktorej sa v rozličnej miere

hospodári formou kolektívneho vlastníctva.
6

SKUPNIK, Jaroslav. Antropologie příbuzenství: Příbuzenství, manželství a rodina v

kulturněantropologické perspektivě. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2010, str. 258, 259.
7

MATZKE, Josef. Manželství v pravěku. Olomuc 1934, str. 50.
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zákony. Je nepravdepodobné, aby pračlovek, bez akéhokoľvek učiteľa a bez
náboženských dôvodov dokázal urobiť nekonečne veľký krok od pohlavnej promiskuity
k pevným zväzkom jednoženstva. Týmto tvrdením sa evolucionistická teória zdá byť
nedôveryhodná.8
„V psychologickom zmysle je odôvodnene pravdepodobnejším opačný názor, že totiž
pôvodne boli presné a prísne predpisy pre manželský život, že však neskôr, hlavne silou
pohlavného pudu, ktorý strhol putá predpisov a zákonov, nastalo uvoľnenie manželstva,
vznikli nižšie formy manželstva, polygýnia a polyandria, že vplyvom ďalšieho úpadku
mohlo dôjsť v niektorých krajinách aj k akejsi promiskuite pohlavných stykov.“ 9 Z
hľadiska psychológie je teda očividné, že polygamia nebola prvotným štádiom
partnerských vzťahov. Predchádzala ju monogamia, ktorá sa zakladala na manželskej
vernosti a zákonných predpisoch v tejto oblasti. Ak by sme úplne vylúčili
evolucionistický názor a sústredili sa čisto len na názor psychologický, dokázali by sme
lepšie pochopiť aj biblický príbeh o Adamovi a Eve, ktorí ako Starý Zákon dáva na
známosť, žili tiež v monogamnom zväzku.

1.2.2 Etnologický pohľad
Pri hľadaní odpovede na otázku odkiaľ sa vzala polygamia, je veľmi dôležité a potrebné
sa zaoberať aj etnológiou. Existuje totiž mnoho národov a kmeňov, ktoré do dnešných
dôb prežívajú na úrovni prakultúry. Významný etnológ Schebesta dokonca podáva
informáciu, že pygmejovia sú na zemi jediným plemenom svojho druhu, ktoré sa
zachovalo z praveku až do dnešných dní.10 Vďaka hodnoverným informáciám o týchto
prakultúrach sa dozvedáme aj to, ako je to u nich s polygamiou. Podľa
evolucionistického hľadiska by sme asi logicky očakávali, že u týchto kultúr, ktoré
etnológovia považujú za východiskové, bude polygamia primárnym a úplne

8

JOYCE G. H., Die christliche Ehe. Leipzig 1934, str. 48, 49.

9

MATZKE, Josef. Manželství v pravěku. Olomuc 1934, str. 51.

10

SCHEBESTA, Paul. Bambuti, die Zwerge vom Kongo. Leipzig 1932, str. 125.
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prirodzeným javom. Preto nás určite veľmi prekvapí zistenie, že aj tieto necivilizované
prakultúry uznávajú za prioritnú práve monogamiu.11
Aj keď samozrejme polygamia a v rámci nej najmä polygýnia nie sú úplne zakázané,
vyskytujú sa len ojedinele. Taktiež je zaujímavé, že sa uplatňuje výlučne exogamia12,
a endogamia13 je prísne zakazovaná. Vzhľadom na tieto zistenia by sme teda mohli
povedať, že ľudia akokoľvek necivilizovaní, žijúci na úrovni prakultúry, predsa len
v sebe majú zakorenené isté morálne zásady. Vidíme, že ani tie najprimitívnejšie národy
a kmene sa nesprávajú ako zvieratá ovládané pohlavnými pudmi. Veď aj v ríši zvierat
napokon existujú manželstvá, ktoré bývajú spravidla monogamné a podľa niektorých
znalcov je tomu tak zvlášť u antropoidných opíc.14
Polygamia je pravdepodobne len východiskom, ktoré sa uplatňuje kvôli vážnejším
dôvodom. Napríklad u afrických pygmoidov si muž pre neplodnosť ženy berie inú ženu,
aj keď tú neplodnú neprepúšťa alebo tiež u niektorých ázijských pygmejov je slobodný
brat alebo bratranec si povinný zobrať za manželku vdovu staršieho brata alebo
bratranca, pokiaľ vekový rozdiel nie je príliš veľký (tzv. levirát). 15 Ďalším typickým
dôvodom polygamie sú hospodárske pomery. Ak sa prvá žena z akýchkoľvek príčin
stane neschopnou práce, muž je oprávnený si vziať druhú ženu. Takýto systém sa
vyskytuje napríklad v kmeňoch žijúcich na ohňovej zemi, ale aj u mnohých iných.16
Veľmi zriedkavým no predsa možným dôvodom polygamie je aj mužova
ctižiadostivosť v počte žien17 a zvyk niektorých mocných hrdinov a bojovníkov násilím
si privlastňovať viac žien.18

11

MATZKE, Josef. Manželství v pravěku. Olomuc 1934, str. 51-61.

12

Exogamia je uzatváranie manželstiev príslušníkov určitých skupín len s členmi iných skupín.

13

Endogamia je uzatváranie sobáša len v rámci kmeňa alebo iného spoločenského útvaru.

14

RUSSELL, Bertrand. Manželství a mravnost. 2. české vyd. , Praha: Aventinum, 1947, str. 77.

15

MATZKE, Josef. Manželství v pravěku. Olomuc 1934, str. 58 a 62.

16

MATZKE, Josef. Manželství v pravěku. Olomuc 1934, str. 66.

17

GUSINDE, Martin. Die Selknam. Mödling 1931, str. 340.

18

JOCHELSON W., The Korjak. Leiden- New York 1905, str. 753.
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Evolucionisti sa mýlia ak tvrdia, že monogamia sa dlhodobým procesom vyvinula
z prvotnej promiskuity a polygamie. Mýlia sa ak pračloveka opisujú ako primitívne
indivíduum ovládané pohlavnými pudmi bez morálnych zásad. Na základe tohto
etnologického hľadiska, ktoré ako jediné nám prináša aj určitý historický aspekt do tejto
problematiky, sa môžeme domnievať, že polygamia v priebehu času vznikala ako
úpadok prvotnej a prirodzenej monogamie. Zo zistení uvedených vyššie je zrejmé, že
polygamia sa spočiatku uplatňovala len z vážnych dôvodov, ktoré boli pre kmeňových
príslušníkov naozaj nevyhnutné. Až s postupom času sa nadobudnutím hmotných
statkov a náčelníckeho postavenia odštiepili také skupiny obyvateľstva, ktoré začali žiť
v polygamii. S jedlom rastie chuť, s bohatstvom a slávou rastie túžba vlastniť ešte viac.
Tak vznikla polygamia a z nej neskôr dokonca promiskuita. Ako vidíme, ľudstvo
v tomto smere nepostupovalo k rozvoju, ale k úpadku.

1.2.3 Polygamia

v najstarších

civilizáciách

a národoch

v oblasti

starovekého Izraela
Mezopotámske manželstvá boli vybudované zásadne na princípe monogamie
a patriarchátu. Za určitých okolností smel mať muž vedľa manželky aj vedľajšiu ženu
alebo otrokyňu, ale žiadna z nich nebola rovnoprávna s legitímnou manželkou.19
V Babylone boli väčšinou vedľajšími ženami práve otrokyne, ktoré ich majiteľ povýšil
na konkubíny. Naďalej zostávali otrokyňami, avšak keď svojmu pánovi porodili dieťa,
mali nádej, že po jeho smrti dostanú slobodu. Aj babylonským chrámovým kňažkám
bolo povolené uzatvárať manželstvá, ale nie rodiť deti. Kvôli tomu preto privádzali
svojmu mužovi do manželstva otrokyňu. A keďže vyššie kňažky boli väčšinou bohaté,
muži sa tomuto predpisu ochotne podriaďovali. Aj tak však otrokyne oproti kňažkám
naďalej zostávali v podradenom postavení.20

19

KLÍMA, Josef. Společnost a kultura starověké Mezopotámie. 2. dopl. a oprav. vyd. Praha:

Nakladatelství Československé akademie věd . Nové obzory vědy. 1963, str. 151.
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KLENGELOVÁ-BRANDTOVÁ, Evelyn. Starověký Babylón. Praha: Vyšehrad, 1983, str. 66.
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Vyššie postavenie bolo pre ženy len výhodou, aj keď napríklad pre kráľovnú nebolo
také jednoduché, aby sa presadila proti množstvu ostatných kráľových žien a konkubín.
Staroorientálne paláce neboli mysliteľné bez háremov. Aj keď nie je jasné, kedy sa
háremy po prvýkrát objavili, ich existencia nepochybne súvisí s patriarchálnym
spoločenským zriadením, a preto je treba s nimi nutne počítať už od samého začiatku
existencie kráľov a ich veľkých nárokov. Z 2. tisícročia pred Kristom máme už
o kráľovských háremoch21 dosť písomných dokladov. Kráľ bol ručiteľom plodnosti pre
celú svoju zem a viditeľným dôkazom jeho zvláštneho obdarenia bolo práve množstvo
jeho žien a konkubín. Ženy boli pritom úplne podrobené kráľovej svojvôli. Aj keď
v háremoch pravdepodobne netrpeli hladom, boli ako vo väzení, pod stálym dohľadom
ich strážcov. V háremoch sa nachádzali ženy najrozmanitejšieho pôvodu. Nepovolané
osoby do týchto zariadení vstupovať nemohli. Ženy vo svojom jednotvárnom živote
vítali každú zmenu a bolo pre nich sviatkom, keď si na ne kráľ spomenul. 22 V biblickej
knihe Ester nachádzame dokonca jasný príklad toho, ako dlho trvali ženám prípravy,
aby vôbec mohli predstúpiť pred kráľa a stráviť s ním aspoň jedinú noc (Est 2:12-14).
Zo starovekého Egypta je tiež známe, že egyptskí panovníci praktizovali incestné
sňatky. Najčastejšie sa jednalo o zväzky medzi bratom a sestrou, ale sú známe aj zväzky
medzi otcom faraónom a jeho dcérou. Tieto rodinné príslušníčky zvykli byť
faraónovými hlavnými manželkami aj s toho dôvodu, že mali jednoducho „šľachtickú
krv“. Okrem nich mal faraón samozrejme ešte množstvo ďalších žien a konkubín.
Kráľovské manželstvá sa uzatvárali tiež s cudzinkami, a to najmä z politických dôvodov
a v rámci spojenectva s inými okolitými národmi.23 V Biblii je takýmto spôsobom
uzavreté napríklad manželstvo izraelského kráľa Šalamúna s egyptskou princeznou (1
Kr 3:1).
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Vo väčšine starovekých národoch v oblasti Izraela sa stretávame s polygamiou, ktorá
vykazovala viac či menej podobné rysy. Najčastejšími dôvodmi pre uchýlenie sa mužov
k mnohoženstvu bola sterilita prvej manželky alebo tiež manželkina choroba, a s tým
súvisiaca neschopnosť vykonávať určité domáce práce a pod. V prípade príslušníkov
z vyšších spoločenských vrstiev sa však stretávame aj s obrovskými háremami,
prekypujúcimi množstvom žien. Príčinou tohto typu polygamie však bola politika
a vystatovanie sa bohatstvom.

2. Polygamia v Starom Zákone
2.1 Boží plán a polygamia?
Kniha Genezis je v poradí prvou knihou Biblie a nachádzame v nej množstvo
zaujímavých príbehov, ktoré sú často opradené nejakým tajomstvom alebo záhadou.
Prvých jedenásť kapitol knihy Genezis je však stále predmetom sporov a vo
všeobecnosti sa tieto kapitoly považujú za najmladšie časti tejto knihy. Aj napriek tomu
nachádzame na prvých stránkach knihy Genezis jeden z najfascinovanejších príbehov,
a to príbeh o vzniku ľudstva. Dokonca tu nachádzame hneď dve správy o stvorení
človeka. Prvá správa znie nasledovne: „A Boh riekol: Učiňme človeka na svoj obraz
a podľa svojej podoby ... A Boh stvoril človeka na svoj obraz, na obraz Boží ho stvoril,
mužské a ženské pohlavie ich stvoril“ (Gn 1:26-27). Božiemu výrazu „Učiňme
človeka“, nemusíme doslovne rozumieť iba v zmysle, akoby sa jednalo výlučne len
o stvorenie jediného človeka.

ebrejské substantívum ( אָ ָ ָ֛דםadam) neoznačuje totiž len

človeka ako individuálnu bytosť, ale tiež aj ľudstvo resp. človečenstvo vo
všeobecnosti.24
Po Božom úmysle týkajúcom sa stvorenia človeka ďalej čítame, že výsledkom tohto
úmyslu je vznik človeka ako dvoch osôb, totiž muža a ženy. Nečítame o vzniku

24
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viacerých osôb, ani o vzniku jedného muža a viacerých žien alebo naopak jednej ženy
a viacerých mužov. Ako základné ustanovenie vzťahu je tu výrazne viditeľná
monogamia. Ďalej je však otázne, akým spôsobom by sa po Božom nariadení „Ploďte
sa a množte sa“ (Gn 1:28) naplňovala zem. Noví potomkovia by sa predsa vždy stálym
postupom rodili z incestných pohlavných stykov, pretože nečítame o tom, aby Boh
takým spôsobom, akým stvoril Adama a Evu, bol stvoril ešte nejakých iných ľudí.
Všetky ostatné generácie ľudí vznikali už na základe klasického, nám známeho počatia
s následným pôrodom.
Vo vyššie spomínaných prakultúrach sa endogamické vzťahy a manželstvá skoro vôbec
nevyskytovali, ba boli priam prísne zakazované. Pri čítaní prvých strán z knihy Genezis
však máme pocit, akoby ľudstvo z endogamie vzniklo. Argumentom proti tomuto
návrhu je podivuhodná existencia Kainovej ženy (Gn 4:17). V Biblii nemáme ani len
náznak toho, akým spôsobom táto žena mohla vzniknúť. Keďže v tej dobe existovali na
zemi len štyria ľudia, táto žena by musela byť dcérou Adama a Evy. Je
nepravdepodobné aby bola dcérou z incestného styku medzi Evou a jedným z jej synov,
aj keď kvôli nedostatku dôkazov ani táto hypotéza nemôže byť úplne vylúčená. Treťou
možnosťou vzniku tejto záhadnej ženy, je ďalšie Božie tvorenie. Zostáva však otázne,
prečo by sa autor knihy Genezis nezmienil o niečom tak dôležitom, ako je ďalšie
pokračovanie tvorenia. Výsledkom týchto správ a uvažovaní je teda zistenie, že
prvotným Božím zámerom pre vzťah medzi mužom a ženou bola monogamia
a uplatňovala sa pravdepodobne aj endogamia. To by znamenalo, že ľudia žijúci pred
potopou i po potope, teda ľudia žijúci aj dnes, pochádzajú z prvotných incestných
stykov.
Mohli by sme sa domnievať, že na začiatku ľudia nevnímali a ani nemohli vnímať
smilstvo krvi ako problém. Až s postupom času, keď sa ľudstvo poriadne rozmnožilo
a jednotliví ľudia si prestali uvedomovať svoje bližšie a menej blízke príbuzenské
vzťahy, sa začal incest vnímať ako problém. Ľudská populácia si prestala uvedomovať
svoj incestný pôvod a na základe toho sa začala uplatňovať exogamia, ktorá však stále
pozostávala s príbuzenských vzťahov, aj keď vzdialenejších a postupne už ani
nevnímaných. Na základe tejto domnienky je teda logické tvrdiť, že v civilizáciách
17

s väčším počtom ľudí a postupne aj vo vyspelejších civilizáciách bol incest, ku ktorému
dochádzalo už len z rozmarných chúťok a nie z neuvedomelosti, vnímaný ako tabu.
V druhej správe o stvorení človeka (Gn 2:7, 21-25) čítame trochu iný, zdá sa rozvinutý
príbeh. Zatiaľ čo v znení prvej správy je človek akoby súčasne stvorený ako muž a žena,
a nadradenosť muža tu okrem sledu slov nič nenaznačuje, v druhej správe je jasne
vyjadrená Adamova dôležitosť a jedinečnosť. Bol stvorený ako prvý a mal tú výsadu, že
na rozdiel od Evy, do neho Boh vdýchol dych života. V kontexte druhej kapitoly
Genezis sa vnucuje myšlienka, že Boh so stvorením ženy najprv nerátal. Všetko bolo
nádherné, Adam žil v rajskej záhrade a v jeho prítomnosti sa pohybovali
najrozmanitejšie zvieratá (Gn 2:15-20). Boh však videl, že Adam medzi všetkými tými
zvieratami nemá nikoho sebe rovného (Gn 2:18) t.j., žiadne stvorenie svojho druhu,
žiadneho človeka. Preto Boh vybudoval z Adamovho rebra ženu (Gn 2:22). Tým, že
Boh do ženy nevdýchol dych života, by sa možno dal predpokladať jej menejcenný
význam. Žena bola stvorená iným spôsobom ako muž. Neobsahuje v sebe niečo priamo
Božské, no nesie v sebe niečo z toho, ktorý to Božské priamo obdržal. Nesie v sebe
niečo z muža a muž v sebe zas nesie niečo z Boha. Obaja boli stvorení Bohom, ale
každý inak. Zdá sa akoby človek - muž bol stvorený pre Boha a žena pre muža. Autor
tohto textu pravdepodobne na tomto mieste počíta s monogamiou, aj keď na rozdiel od
prvej správy sa tu vytratila rovnosť medzi prvými partnermi. Podradenosť ženy je
vyjadrená aj tým, že muž ženu pomenuje.25 Zdá sa, že vzhľadom na všetky tieto úvahy
by sme mohli zhrnúť, že prvotnou formou usporiadania vzťahov medzi mužom a ženou
bola monogamia, ktorá postupovala do monogamie endogamickej. Incest v dôsledku
nízkeho počtu populácie nemohol byť pokladaný za problém. Očividným rysom vo
vzťahu prvých partnerov je však mužova nadradenosť nad ženou. Otázne je, či práve
táto nadradenosť v niektorých prípadoch nedoviedla muža k polygamii a neskôr
dokonca k promiskuite.

25
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2.2 Starozákonné príbehy s témou polygamie
2.2.1 Prvá polygamia v Starom Zákone
S úplne prvou polygamiou, ktorá je jasne opísaná v Biblii, sa stretávame už pomerne
skoro a to v príbehu o Lámechovi, ktorý bol pokračovateľom štvrtej generácie po
Kainovi (Gn 4:17,18). Čítame, že Lámech si vzal dve ženy, Adu a Cillu (Gn 4:19).
V rámci polygamie teda šlo o bigamiu. Biblia na tomto mieste nijak jasne nehodnotí
tento Lámechov čin. Nedozvedáme sa, či je v Božích očiach polygamia videná ako
niečo zlé alebo dobré.
V rámci kontextu po sebe nasledujúcich príbehov však môžeme konštatovať, že
polygamia pravdepodobne nebola niečím vyhovujúcim. Kain bol zahnaný a tým pádom
celý jeho rod bol zapudený. V piatej kapitole Genezis čítame o Adamovom rodokmeni,
ktorý je vedený od Seta po Noacha. Kain akoby v rodokmeni svojho otca stratil miesto.
Bol označený za toho zlého, ktorý porušoval to čo bolo prirodzené. Preto by sa dalo
predpokladať, že celý Kainov rod pokračoval v tom, čo sa akýmsi spôsobom vymykalo
prirodzenému zákonu. Zmienka o polygamii teda asi tiež nie je náhodná a má svoje
opodstatnenie. Na rozdiel od ideálnej monogamie prvého páru sa tu objavuje niečo
opačné, čo autor knihy Genezis chce pravdepodobne označiť ako odklonenie sa od
stvoriteľovho plánu pre ľudský život.26

2.2.2 Abrahámove ženy
Predpokladali sme, že Lámechova polygamia bola jedným z dôsledkov Kainovho
zlyhania. Prečo sa ale polygamia objavuje aj v rode Abraháma, ktorého si Boh vyvolil
a ktorý sa mal stať požehnaním (Gn 12:2)? Niektoré predpoklady a dohady
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o následkoch z príbehu o stvorení prvého páru, sa jasne odzrkadľujú v Abrahámovej
epoche. Stretávame sa tu s incestom, ale aj s polygamiou.
Abrahámovou hlavnou a pravdepodobne prvou ženou bola Sára (Gn 11:29). Okrem
toho, že bola jeho ženou, bola tiež jeho nevlastnou sestrou. Abrahám a Sára mali
spoločného otca, ale odlišné mamy. Ich otec teda pravdepodobne žil v polygamii (Gn
20:12), ale Biblia o tom nič viac nehovorí. Jedným z aspektov, v ktorom etnológia vidí
dôsledok polygamie je neplodnosť ženy. Podobnú situáciu vidíme aj v Abrahámovom
živote. Kvôli Sárinej neplodnosti a z dôvodu zachovania rodu sa Abrahám musel
uchýliť k polygamii (Gn 16:1-4). Nejde však o žiadnu polygamiu z rozkoše alebo
z vystatovania sa bohatstvom. Je to očividne nútená polygamia. Celým príbehom
o prvom patriarchovi sa totiž nesie akási láska a rešpekt vo vzťahu medzi Abrahámom
a Sárou. Láska sa odzrkadľuje aj vtedy, keď sama Sára navrhne Abrahámovi, aby
z dôvodu pokračovania rodu mal pomer s jej slúžkou. Abrahám Sárin návrh realizuje,
ale len z dôvodu Sárinej neplodnosti. Boh sa k tomuto činu zase priamo nevyjadruje. Je
dobré alebo zlé to čo navrhla Sára a Abrahám uskutočnil? Nemohli byť trpezlivejší
a dočkať sa vlastného potomka?
Zdá sa, že úplne prvým Abrahámovým synom bol Izmael, ktorého mu porodila Sárina
slúžka

agar, keď mal Abrahám už osemdesiatšesť rokov (Gn 16:16). To by

znamenalo, že Abrahám so Sárou boli trpezliví už skutočne dlho, ale stále sa im akosi
neprišťastilo. Dôvodom pre Abrahámovo uchýlenie sa k polygamii mohla byť teda aj
Sárina staroba a strach z toho, že jeho rod nebude pokračovať. Dôvodom, prečo boli tak
dlho poslušne polygamne zdržanliví, bola pravdepodobne prirodzená zákonnosť
monogamie. Tu sa núka otázka, prečo Boh nezasiahol, keď videl dlhotrvajúcu vernosť
dvoch milujúcich manželov a ich veľkú bolesť z neschopnosti priviesť na svet
vytúženého potomka a dediča. Prečo Boh dopustil, aby sa Abrahám uchýlil k polygamii
a nedal mu nejaké znamenie aby taký čin nevykonal? Nuž, zdá sa, že odpoveď na túto
neľahkú otázku by teoreticky mohla tkvieť v tom, že Boh, teda aspoň podľa autora
týchto textov, pravdepodobne nepovažoval polygamiu, aspoň teda nie v tejto situácii,
za problém. Možno by sme sa hádam aj mohli domnievať, že Boh považoval polygamiu
za východisko prísľubu o hojnom potomstve, ktorý dal Abrahámovi (Gn 15:5).
20

Stále tu ale zostáva veľa nevyriešených otázok. Sára vzala problém svojej neplodnosti
do vlastných rúk. Neplodnosť bola pre ženy v starovekom Oriente veľmi neblahá. Mať
veľké potomstvo bolo odrazom úspešnej manželky a nemať žiadne potomstvo bolo jej
potupným zlyhaním. Riešením neplodnosti preto bola polygamia a bohatšie manželky
túto nevítanú situáciu riešili praktizovaním náhradného materstva s následnou adopciou,
ako sme toho svedkami aj v tomto príbehu.27 Aké následky malo však toto Sárino, na
prvý pohľad veľmi zhovievavé gesto? Sára začala byť v očiach

agar poníženou ženou,

neschopnou počať dieťa (Gn 16:5) a preto ani po narodení Izmaela nemohla byť
šťastnou a naďalej trpela. Svoju situáciu nijak nezlepšila. Preto je na mieste sa pýtať, či
sa Sára svojim návrhom na riešenie neblahej situácie polygamiou nedopustila činu,
ktorý sa Bohu vlastne nepáčil. Sára za svoj „dobromyseľný“ čin nebola ničím
odmenená, ba mohli by sme povedať, že bola potrestaná. Možno predsa len mala byť
trpezlivejšia a čakať na Boží zázrak, ktorý sa predsa len stal o štrnásť rokov po narodení
Izmaela (Gn 21:5). Menšiu vinu by však neniesol ani Abrahám, ktorý sa bez rečí
podujal vykonať manželkin návrh (Gn 16:4). Toto jednoduché podvolenie sa návrhu
ženy má obdobu už v príbehu o prvých partneroch, kde Adam bez nejakého
protiargumentu berie od Evy zakázané jablko (Gn 3:6). Oba príbehy opisujú veľmi
podobné udalosti, ktorými chce autor Genezis pravdepodobne naznačiť dôsledky pádu
a zlyhania.28
Odpoveď na otázku, či je polygamia v tomto príbehu videná ako problém nie je
jednoznačná. Keďže Boh sa prostredníctvom autora na čin patriarchu a na návrh jeho
netrpezlivej ženy nijak priamo nevyjadruje, je možné, že polygamia je z Božieho
pohľadu vlastne celkom normálna vec. Je predsa dobre známe, že aj napriek
monogamii, ktorá bola najbežnejšou formou manželstva v starovekom Izraeli, neboli
ani polygamia a s ňou spojený konkubinát nikdy ilegálne.29 Keby sme sa domnievali, že
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polygamia

bola

Bohom

akceptovateľná,

mohli

by

sme

Božie

zasľúbenie

o Abrahámovom hojnom potomstve chápať v tom zmysle, že mnohoženstvo bol jediný
spôsob ako tento prísľub uskutočniť. V tom prípade by nikto neurobil žiadnu chybu
a polygamia by bola považovaná za niečo bezpredmetné a schválené samotným Bohom.
Na druhej strane, keby toto odôvodnenie bolo úplne očividné a ničím nevyvrátiteľné,
nemohli by predsa existovať protiargumenty, ktoré sme načrtli už vyššie. Abrahámovo
potomstvo zasľúbené

ospodinom bolo prirovnané k počtu hviezd na nebi (Gn 15:5).

Aj keď muž na rozdiel od ženy môže každý rok splodiť viac než jedného potomka
v rámci polygamie, je vylúčené aby Abrahám za svoj život splodil toľko detí, aby sa ich
počet nedal spočítať. Prinajmenšom tomuto návrhu dopomáha argument, že Abrahám,
po dlhej monogamickej vernosti svojej žene Sáre, začal s plodením detí pravdepodobne
až v osemdesiatich šiestich rokoch (Gn 16:16) a vo veku sto rokov pochyboval o tom,
aby sa mu ešte narodilo dieťa (Gn 17:17). Možno by sme sa mohli domnievať, že keby
Sára nebola neplodná, tak by sa Abrahám k polygamii ani nikdy neuchýlil a tým pádom
by tiež nikdy nemal toľko detí ako je hviezd na nebi. Preto by sa dalo predpokladať, že
zasľúbenie o nekonečnom potomstve sa týka všetkých ďalších generácií Abrahámových
potomkov a nielen výlučne Abrahámových vlastných detí.
V každom prípade sa Abrahámov polygamický život nekončí vyhnaním

agar (Gn

21:14) s následným pokojným spolužitím Abraháma so Sárou a ich synom Izákom.
V dvadsiatej piatej kapitole knihy Genezis čítame totiž o ďalších Abrahámových ženách
(Gn 25:1, 6). Abrahám sa znova oženil a vzal si Keturu, s ktorou splodil šiestich synov
(Gn 25:1-2). V rámci po sebe nasledujúcich kapitol sa pravdepodobne oženil až po
Sárinej smrti zmienenej v dvadsiatej tretej kapitole. Sára zomrela vo veku
stodvadsaťsedem rokov (Gn 23:1) a Abrahám zomrel vo veku stosedemdesiatpäť rokov
(Gn 25:7). Medzi Abrahámom a Sárou bol desaťročný vekový rozdiel (Gn 17:17). To
znamená, že keď Sára zomrela, Abrahám mal stotridsaťsedem rokov a teda tridsaťosem
rokov na to, aby splodil nekonečne veľa potomkov. Otázne je, načo sa po Sárinej smrti
ženil znovu, ak už vo veku sto rokov pochyboval o tom, že splodí potomka (Gn 17:17).
Odpoveďou na to môže byť len domnienka jeho uvedomenia si, že pre Boha nie je nič
nemožné (Gn 18:14).
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Zdá sa však, že najviac diskutabilnou a ťažko riešiteľnou je zmienka o Abrahámových
konkubínach (Gn 25:6). Jedná sa len o agar alebo prípadne ešte o Keturu? Alebo sú
konkubínami mienené ďalšie úplne iné ženy? Keďže konkubína je žena, ktorá žije
s mužom v manželskom spolužití bez sobáša,30 je podľa zmienky v Genezis nemožné
tvrdiť, že Ketura bola len Abrahámovou konkubínou (Gn 25:1). Na druhej strane je
však v prvej knihe Paralipomenon Ketura označená paradoxne len za konkubínu (1. Par
1:32). Keby sme sa však sústredili len na zmienku z Gn 25:1 tak by Hagar, o ktorej
nikde výslovne nečítame, že by sa za Abraháma vydala, mohla byť pravdepodobne
jedinou Abrahámovou konkubínou. Tým pádom šiesty verš dvadsiatej piatej kapitoly
Genezis naznačuje, že Abrahám mal okrem troch jasne menovaných žien ešte ďalšie
iné, s ktorými však žil v konkubináte. Ak by to však tak nebolo a Ketura by bola len
Abrahámovou konkubínou (1. Par 1:32), mohlo by sa zdať, že Abrahám mal teda len
dve konkubíny, a to Hagar a Keturu (Gn 25:6). Zmienky sa rôznia a chýbajú informácie,
ktoré by jasne ukazovali ako to v skutočnosti bolo. Rozprávanie o Abrahámovi
nezachytáva, koľko mal napríklad dcér. Dcéry totiž neboli také dôležité, pretože neboli
priamymi pokračovateľkami rodu. Preto sa asi o Abrahámových dcérach nezmieňuje ani
text. Je však diskutabilné, či Abrahám plodil výlučne iba synov, ale samozrejme to nie
je vylúčené a zmienky v Biblii tomuto tvrdeniu len nasvedčujú. Podľa nepriamych
informácií, ktoré nám ponúka biblický text, je teda možné vyvodzovať rôzne závery.
Celým Abrahámovým príbehom sa však aj napriek objavujúcej sa polygamii nesie
monogamický nádych. Zdá sa, že dlhodobá monogamická vernosť je porušená možno
ani nie tak kvôli Sárinej neplodnosti, ako skôr zo strachu, že s pribúdajúcim vekom
bude čím ďalej tým menšia šanca splodiť vytúženého potomka. Ak by mal Abrahám
viac konkubín, tie by mu už isto porodili mnoho synov a Sára by mu nemusela núkať
svoju slúžku, ktorá mu, ako sa zdá, porodila i tak len jedného syna. V tom prípade
by teda ani polygamia nedokázala vyriešiť prísľub o nekonečnom Abrahámovom
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potomstve. Keby sme zvažovali, že Abrahám sa znovu oženil až po Sárinej smrti, zase
by sa tu ukazoval monogamický prvok. Preto usudzujeme, že v tomto príbehu je
vyzdvihnutá monogamia, ktorá bola strachom a netrpezlivosťou porušená polygamiou,
a tá mala za následok neblahé postavenie Sáry. Na druhej strane však Abrahám mohol
mať veľa konkubín a taktiež veľa detí (Gn 25:6). Táto zmienka je však v Biblii
zatlačená úplne do pozadia a v tejto súvislosti z nej nie sme schopní vydedukovať nič
konkrétne. Domnievame sa, že polygamia mohla byť východiskom z núdze, ale určite
nie prirodzenou normou pre vzťah muža a ženy. Aj keď Biblia na tomto mieste
polygamiu nijak explicitne nehodnotí, vidíme, že so sebou nenesie príliš vítané
následky.

2.2.3 Jákob a jeho ženy (Príbeh o predbiehaní sa v počte detí)
Kniha Genezis nám poskytuje širokú škálu príbehov o polygamii. Ďalší očividný
príklad polygamie nachádzame aj v živote Abrahámovho vnuka Jákoba. Znovu však
musíme podotknúť, že tu ide o mnohoženstvo z donútenia. V dvadsiatej deviatej
kapitole čítame, že Jákob slúžil u svojho strýka Lábana kvôli jeho dcére Ráchel, ktorú si
Jákob chcel vziať za ženu, pretože do nej bol zamilovaný (Gn 29:15-18). Lában mu ju
prisľúbil (Gn 29:19), ale Jákob vtedy ešte nevedel, čo jeho strýko zamýšľa. Autor textu
poznamenáva, že večer po oslave, zobral strýko svoju staršiu dcéru Leu a priviedol ju
k Jákobovi (Gn 29:22,23). Nie je však jasné, z akého dôvodu bola hostina vystrojená.
Z kontextu by sa dalo očakávať, že išlo iba o hostinu usporiadanú z dôvodu ukončenia
Jákobovej služby za Ráchel. Dalo by sa však predpokladať, že tou oslavou už bola
samotná svadba Jákoba a Ráchel. Pod rúškom noci a pravdepodobne aj z opojenosti
Jákob nespoznal, že mu Lában podstrčil svoju druhú dcéru, ktorá dokonca mohla byť aj
zahalená závojom.31 Ráno Jákob videl, že je to Lea a veľmi sa na Lábana nahneval (Gn
29:25). Strýko odôvodnil svoj čin tvrdením, že u nich nie je zvykom aby sa mladšia
dcéra vydala skôr než staršia (Gn 29:26). Po týždni ďalšej služby však Lában dal
Jákobovi i milovanú Ráchel (Gn 29:28). Tak na rozdiel jednej ženy mal Jákob hneď
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dve. Otázne však je, či ešte v tej dobe nepoznali striktný zákaz manželstva muža
s dvomi sestrami32 (Lev 18:18).
Týmto sa však polygamický príbeh zďaleka nekončí. Autor Genezis naznačuje, že
Hospodin spôsobil, aby nenávidená Lea rodila a milovaná Ráchel zostala neplodnou
(Gn 29:31). Ráchel svojej sestre nesmierne závidela a preto sa rozhodla pre náhradné
materstvo, ako to bolo aj v prípade Sáry. Ráchel dala Jákobovi svoju slúžku Bilhu, ktorá
i počala i porodila (Gn 30:3-5). Tak sa aj Ráchel stala akoby náhradnou matkou. Potom
však nastal problém u Ley, ktorej sa už nedarilo otehotnieť a z toho dôvodu sa aj ona
rozhodla pre náhradné materstvo. Jákobovi dala svoju slúžku Zilfu, ktorá tiež porodila
(Gn 30:9-12). Tak sa z pôvodne zamýšľanej idylickej monogamie vykľula polygamia,
ktorá vznikla z klamstva, závisti a z donútenia.
Biblia však ani na tomto mieste polygamiu nijak explicitne nehodnotí. Boh skrze autora
mnohoženstvo ani nezatracuje, ale ani nechváli. Musíme si preto všímať skryté detaily.
Jákob sa zamiloval do Ráchel a chcel si ju vziať. Nečítame výslovne o tom, aby aj
Ráchel milovala Jákoba, ale dalo by sa to predpokladať. Rysuje sa tu krásny
monogamický vzťah, ktorý však zostáva nenaplnený z dôvodu oklamania Jákoba
strýkom Lábanom. V očiach Jákoba a pravdepodobne aj v očiach Ráchel (pokiaľ
o otcovom zámere nevedela), to bola veľká krivda a nespravodlivosť. Prečo teda Boh
nezakročil? Príslovie hovorí: „Klin sa klinom vybíja“ a v tomto prípade by asi mohlo
platiť, že klamstvo sa vybíja klamstvom. Dalo by sa očakávať, že Jákobova lož týkajúca
sa sporu o prvorodenstvo nezostane nepotrestaná (Gn 27). Mohli by sme sa preto
domnievať, že Jákobovým trestom za jeho lož bola možno na oplátku lož, ktorú mu
nastrojil Lában. Vzhľadom na tú situáciu si bol Jákob nútený vziať Leu, pretože inak by
ju ponížil. Vzal si však aj svoju milovanú Ráchel, ktorú miloval viac než Leu (Gn
29:30). Bohu sa zdalo nespravodlivé, že Jákob miluje viac Ráchel ako Leu, resp., že
Leu nemiluje vôbec (Gn 29:31). Zdá sa, akoby autor tohto biblického textu chcel
podotknúť, že keď už má Jákob dve ženy, nech ich teda miluje obe. Nielenže bol Jákob
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nútený si zobrať dve ženy, bol aj nútený ich obe milovať. Keďže ich obe nemiloval,
Boh ranil Ráchel neplodnosťou a Ley naopak „otvoril život“ (Gn 29:31), aby ju Jákob
začal milovať alebo si ju aspoň viac vážiť.
Zložitá situácia sa ešte viac vyostruje tým, že sa Ráchel nedokáže zmieriť so svojou
neplodnosťou. Ako bolo vyššie povedané, plodnosť bola výsadou úspešnej manželky
a Ráchel v žiadnom prípade nechcela zaostávať za sestrou. Zaumienila si preto, že dá
Jákobovi svoju slúžku Bilhu, aby mala deti aspoň z nej (Gn 30:3). Ráchel na rozdiel od
Sáry však ešte nebola stará. Bola len netrpezlivá a závistlivá voči svojej plodnej sestre.
Preto by sa tento Ráchelin čin dal vnímať len ako rozmar. Chcela to, čo mala jej sestra
a keďže to nemohla dosiahnuť po dobrom, dosiahla to po zlom.
O pár veršov ďalej čítame, že Ley sa nedarilo otehotnieť a preto tiež využila svoju
slúžku Zilfu a dala ju Jákobovi za ženu, aby z nej mala ďalších potomkov (Gn 30:9).
Bolo to však potrebné? Lea už predsa Jákobovi porodila synov (Gn 29:34,35) a tým
pádom splnila tú najdôležitejšiu úlohu ženy. Zdá sa, akoby príčinou tejto rozširujúcej sa
polygamie bolo sesterské súperenie v počte detí. Klamstvo, závisť, netrpezlivosť
a ctižiadostivosť, to všetko sa podpísalo na vzniku tejto polygamie. Jediný Jákob tu
vystupuje len ako nehybná figúrka bez vlastného názoru. Chtiac či nechtiac sa
prispôsobuje prianiam všetkých naokolo. Nikto sa ho na nič nepýta, každý mu len
prikazuje a on poslušne plní.
Ak by sme sa domnievali, že polygamia v Božom pláne nemá úplne miesto, tak prvou
príčinou jej vzniku v tomto príbehu mohla byť už vyššie spomínaná lož, ktorá mohla
byť dokonale potrestaná len ďalšou lžou. Lábanovu lož neskôr vystriedala Ráchelina
netrpezlivosť a závisť, a tento proces ukončila Leina ctižiadostivosť. Táto polygamia je
viditeľne sformovaná ľuďmi. Mohlo by sa zdať, že Boh nechcel aby to tak dopadlo, ale
na druhej strane, Jákob za svoje klamstvo musel byť nejakým spôsobom potrestaný.
Tým, že Jákob celý čas mlčí a viac menej sa nevzpiera požiadavkám svojho svokra
a žien v otázke polygamie by sa mohlo zdať, že ak by sa jednalo o Boží trest, tak Jákob
ho pokorne prijal. Je však na mieste sa pýtať, či bola polygamia v tomto príbehu Božím
plánom. Po prečítaní pasáží o polygamii v tomto príbehu je veľmi pravdepodobné, že
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mnohoženstvo naozaj bolo Božím plánom. Nemôžeme ale vylúčiť to, že sa jednalo
o spôsob Božieho trestu. V každom prípade sa nejednalo iba o trest, ale aj o požehnanie,
pretože Jákobovi sa prostredníctvom štyroch žien narodili dvanásti synovia.
Boh skrze autora v príbehu mnohoženstvo priamo nehodnotí. Zdá sa však, že chce, aby
ak ku polygamii dôjde, boli ženy v nej prítomné milované mužom rovnako (Gn 29:31).
Zatiaľ čo v príbehu o Sáre a Hagar povedal Boh Abrahámovi aby Hagar vyhnal (Gn
21:12), tu je viditeľná snaha Boha o to, aby Jákob miloval obidve svoje ženy. Boh sa
možno preto tak zaujíma o postavenie Ley, pretože nie je len konkubínou, ale
Ráchelinou sestrou a obidve majú teda rovnaké práva. Na to, že Jákob je do Ráchel
zamilovaný sa tu jednoducho nepozerá. Jákob nikdy nemiloval Leu tak ako Ráchel, aj
keď ju určite mal rád. Ani o Jákobovej láske ku slúžkam tu nemôže byť reč. Tie boli len
náhradnými matkami a oproti Ráchel a Ley mali len vedľajšie postavenie.
Podľa biblických veršov z tohto rozprávania usudzujeme, že polygamia nie je človeku
prirodzená. Je očividné, že človek nedokáže milovať rovnako viac osôb súčasne. Vždy
tú jednu miluje o niečo viac. Polygamia môže byť spôsobom riešenia vážnych situácií
vo vzťahu muža a ženy, ale nikdy nenahradí jedinečnosť lásky, ktorú prináša
monogamia. Pri polygamii netrpia len navzájom žiarlivé manželky, ale aj manžel, ktorý
ich nedokáže milovať rovnakou láskou. Tak to bolo aj v prípade Jákoba, ktorý celý čas
miloval viac Ráchel ako Leu a i na sklonku života bol schopný o Ráchel povedať
svojim synom: „Vy viete, že mi len dvoch porodila moja žena“ (Gn 44:27).

2.2.4 Mojžišova bigamia?
Aj v živote Mojžiša, jednej z najvýraznejších postáv Starého Zákona, sa stretávame
s polygamiou. O tomto významnom vodcovi izraelského ľudu v Biblii čítame, že mal
pravdepodobne dve ženy. Jeho prvou manželkou bola Cippora, dcéra madiánskeho
kňaza Reguela (Ex 2:21). Druhou manželkou zas mala byť akási etiópska alebo
kúšanská žena (Nu 12:1). Niektorí vykladači a taktiež židovské tradície sa snažia túto
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ženu stotožniť s Cipporou, aby vyzdvihli to, že Mojžiš bol monogamný.33 Na druhej
strane je však táto žena stotožňovaná s dcérou etiópskeho kráľa.34 Nevieme preto
s určitosťou povedať, či Mojžiš naozaj žil v polygamii alebo nie. V knihe proroka
abakuka čítame, že miesto Kúš a Madián sú totožné len s tým rozdielom, že rovnaké
územné celky mali pravdepodobne iba rozličné pomenovania35( ab 3:7). Podľa tohto
zistenia by teda Cippora, dcéra madiánskeho kňaza, mohla byť stotožnená aj
s kúšanskou ženou z Nu 12:1. Podľa Gn 25:2 patrí Madián medzi Abrahámových
potomkov, ale to nevylučuje jeho neskoršie odcudzenie.36 Keby sme Madián
stotožňovali s Kúšom a Cipporu s Kúšankou, lepšie by sme rozumeli reptaniu Árona
a Mirjam proti Mojžišovi, kvôli jeho „kúšanskej“ žene (Nu 12:1).
Mojžišovi súrodenci Mirjam a Áron neschvaľovali Mojžišovo manželstvo s kúšanskou
ženou, pretože pravdepodobne chceli hájiť čistotu rodu a ľudu. Nechceli, aby sa Mojžiš
spolčil s jednou zo žien, o ktorých

ospodin hovoril, aby si ich izraelskí muži nebrali.

Cippora však potvrdila svoju príslušnosť k izraelskému ľudu aj tým, že sama obrezala
svojho syna, aby Boh nezahubil Mojžiša (Ex 4:24). Preto pravdepodobne aj autor týchto
veršov dáva na známosť, že Bohu sa nepáčilo, že Mirjam s Áronom hovorili niečo proti
Mojžišovi kvôli jeho kúšanskej žene (Nu 12:9). Boh sa prostredníctvom autora proti
Mojžišovi a jeho kúšanskej žene nijak nestavia. Dalo by sa možno povedať, že toto
manželstvo dokonca schvaľuje. Boh sa stavia do opozície výhradne iba proti Áronovi
a Mirjam, ktorú dokonca ranil malomocenstvom (Nu 12:10). Z kontextu však nejde
jasne vyčítať, či bol Boh nahnevaný na Mojžišových súrodencov kvôli tomu, že sa
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opovážili hovoriť proti Mojžišovi kvôli Kúšanke, alebo že sa vôbec odvážili hovoriť
proti Mojžišovi, ktorý mal mimoriadne postavenie a vedúcu úlohu v príbehoch
o vyslobodení Božieho ľudu.
V každom prípade autor tohto príbehu nezachytáva žiadnu zápornú reakciu Boha na
Mojžišovu polygamiu. Nie je však vylúčené ani to, že o žiadnu polygamiu vlastne
nešlo, keďže Cippora sa často stotožňuje s neznámou kúšanskou či tiež etiópskou
ženou. Dalo by sa možno uvažovať aj o rozchode Mojžiša s Cipporou a o jeho
následnom manželstve s Kúšankou, ale tým by sa úplne vylúčila hypotéza o Mojžišovej
polygamii. Väčšina tvrdení nás vedie k domnienke, že Mojžiš žil pravdepodobne
v monogamii. Určite však nemôžeme zatracovať ani možnosť polygamie, ktorej príčiny
a dôsledky by v tomto prípade neboli jasné, ale ak by Mojžiš v polygamii naozaj žil, tak
Boh skrze autora túto situáciu znovu nijak nehodnotí a teda by sme sa mohli domnievať,
že Mojžišova polygamia by pravdepodobne nepredstavovala žiadny problém.

2.2.5 Kráľ Dávid a polygamia
V biblických príbehoch o prvých patriarchoch sme sa stretli s polygamiou, ktorá sa
uskutočňovala len z vážnych dôvodov a bola takpovediac nútená. V niektorých
prípadoch sme dokonca uvažovali, že polygamia by mohla byť vnímaná aj ako spôsob
trestu alebo ako určité odklonenie sa od Stvoriteľovho plánu. Inú situáciu však
nachádzame v rozprávaniach o judsko-izraelských kráľoch, ktorí si sami z vlastnej vôle
brali väčší počet žien. Boh rozhodnutia kráľov v otázke polygamie vôbec nerieši,
nekarhá ani nechváli. Polygamia je tu chápaná ako niečo, čo sa rešpektuje a s čím sa
počíta. Nehľadí sa na ňu ako na nemorálnu vec, ktorá by v spoločnosti tej doby nemala
miesto.
2.2.5.1 Míchal
V Biblii čítame o mnohých ženách kráľa Dávida. Prvou Dávidovou ženou bola
pravdepodobne Míchal, dcéra kráľa Saula, ktorý vládol pred Dávidom (1. Sam 18:27).
Dozvedáme sa, že Míchal bola do Dávida zamilovaná a Saul to chcel využiť na
uskutočnenie svojho zákerného plánu (1. Sam 18:20). Pokúšal sa totiž Dávida odstrániť,
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aby sa nestal kráľom namiesto neho. Preto Dávidovi ponúkol ruku svojej dcéry za sto
neobriezok filištínskych vojakov s tým presvedčením, že túto úlohu Dávid nedokáže
splniť a Filištínci ho zabijú (1. Sam 18:25). Dávid však Saulovi doniesol dvakrát toľko
neobriezok koľko žiadal (1. Sam 18:27). Nečítame však, aby aj Dávid miloval Míchal.
Zdá sa, že si ju chcel vziať len preto, aby sa stal kráľovským zaťom (1. Sam 18:26).
Zaujímavou zmienkou však je, že Saul dal Míchal za ženu nejakému inému mužovi (1.
Sam 25:44). Nečítame však o žiadnom rozvode Dávida s Míchal. Zdá sa, akoby Saul
tento čin urobil svojvoľne, vzhľadom na Dávidovu neprítomnosť a neustále súperenie
medzi nimi dvoma. Napokon, aj keď nie je úplne jasné z akých dôvodov, Dávid žiada
Iš-Bóšeta, ktorý vládol namiesto Saula, aby mu dal Míchal, jeho ženu späť (2. Sam
3:14). Ten jeho prianie plní bez ohľadu na to, že Míchal jednoducho vzal od jej
milujúceho muža, ktorý kvôli tomu veľmi trpel (2. Sam 3:16). Ďalej čítame, že aj
samotná Míchal neskôr na Dávida zmenila názor. Pri oslavách, keď vchádzala truhla
ospodinova do Dávidovho mesta, Míchal vo svojom srdci pohŕdla tancujúcim
a naradosteným Dávidom (2. Sam 6:16). Aj keď Dávid netancoval nahý, mal na sebe
pravdepodobne len nejaký ľahký odev, ktorý nezakrýval celé jeho telo. Toto Dávidovo
správanie by mohlo pripomínať určité kultické praktiky, ktoré boli doposiaľ Izraelitom
cudzie.37 Míchal na to reagovala neprívetivo a zdá sa, že aj trochu žiarlivo keď
zmieňuje, že Dávid sa odkrýval pred očami dievok svojich služobníkov (2. Sam 6:20).
Vystavovať otvorene nahotu bolo totiž v Izraeli tabu38 (Gen 9:22, Lev 18,6). Čítame, že
od tej príhody Míchal nemohla otehotnieť (2. Sam 6:23).

lavným dôvodom jej

neplodnosti bol pravdepodobne Boží zámer, aby Saulov rod zanikol a aby kráľovstvo
ďalej pokračovalo len skrze Dávidovu dynastiu. Viac o Míchal v Biblii nečítame.
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2.2.5.2 Abigail
Ďalšou Dávidovou ženou bola Abigail. Táto Abigail však najprv bola ženou Nábala (1.
Sam 25:3), ktorý odmietol podať občerstvenie Dávidovi a jeho služobníkom (1. Sam
25:10,11). Za jeho neochotu pomoci blížnemu ho preto stihol spravodlivý Boží trest (1.
Sam 25:38). Neláskavosť svojho manžela chcela Abigail napraviť tým, že Dávidovi
a jeho služobníkom doniesla dar v podobe pokrmov (1. Sam 25:18, 27). Dávid jej dar
s vďačnosťou prijal a začal si tým ctiť jej osobu (1. Sam 25:35). Keď sa neskôr Dávid
dopočul, že Nábal zomrel, poslal svojich poslov za Abigail s odkazom, aby sa stala jeho
ženou. Abigail privolila a spolu so svojimi piatimi slúžkami odišla za Dávidom (1 Sam
25:42). Konštatujeme, že Dávid si mohol vziať Abigail z vďačnosti, aj keď možno
nemalú časť jeho záujmu tvorila aj Abigailina krása a rozumnosť (1. Sam 25:3).
2.2.5.3 Batšeba
Ďalšou Dávidovou ženou, o ktorej sa Biblia priamo zmieňuje v súvislosti s nejakou
udalosťou je Batšeba. Čítame, že raz večer sa Dávid prechádzal na postreší svojho
domu, keď v tom uvidel nádhernú ženu, ktorá sa práve umývala (2. Sam 11:2). To, že ju
videl pri umývaní by sa dalo vysvetliť tak, že niektoré domy možno mali murované
nádvoria za domom, kde sa nachádzali kúpeľne a toalety bez strechy.39 Dávid po tejto
žene zatúžil a preto poslal poslov, aby mu ju doviedli (2. Sam 11:4). Batšeba sa
nemohla brániť ani vzdorovať žiadnemu kráľovmu prianiu a preto došlo k pohlavnému
styku (2. Sam 11:4). Malá nevera zo strany kráľa by možno až tak nevadila, keby
Batšeba už nebola vydatá (2. Sam 11:3). Súložiť s vydatou ženou bolo totiž nezákonné,
hriešne a hodné smrti (Lev 20:10). Tak sa Dávid dopustil veľkého hriechu, ktorý však
Biblia nehodnotí po stránke polygamie, ale po stránke cudzoložstva. Príbeh sa stupňuje
tým, že Batšeba s Dávidom otehotnela (2. Sam 11:5). Už nebolo cesty späť a Dávid
musel začať konať. Pri svojej snahe si však neviedol najlepšie a dopustil sa ešte väčších
neprávostí. Keď sa mu jeho hriech nepodarilo zakryť tým, že by presvedčil Batšebinho
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muža, aby sa z boja vrátil domov a súložil so svojou ženou (2. Sam 11:8-13), tak sa
Dávid rozhodol, že tohto muža dá jednoducho zabiť (2. Sam 11:14-17). Po smrti
Batšebinho manžela si Dávid vzal Batšebu za ženu a tá mu porodila syna. Skutok, ktorý
však Dávid vykonal nebol v Božích očiach správny (2. Sam 11:27). Pre Boha však
nebola nesprávnou ďalej sa rozmnožujúca Dávidova polygamia, ale cudzoložstvo
s vydatou ženou a úmyselná vražda jej nevinného manžela. Aj keď si Dávid priznal
svoju vinu (2. Sam 12:13), trest za jeho hriech ho neminul (2. Sam 12:15-19). Dieťa,
ktoré mu totiž Batšeba porodila zomrelo. Je možné sa domnievať, že dieťa zomrelo
namiesto svojho otca.40 Smrť dieťaťa bola veľkou tragédiou a Dávid trpel viac než ako
keby mal zomrieť on sám (2. Sam 12:15-17). Napriek hrozbe zákona o smrti
cudzoložníkov (Lev 20:10) však Dávid s Batšebou zostali nažive a Boh ich požehnal
a narodil sa im druhý syn, ktorého Hospodin miloval (2. Sam 12:24) a ktorý sa stal
kráľom po svojom otcovi (1. Kr 1:38, 39).
2.2.5.4 Ďalšie Dávidove ženy
O ostatných Dávidových ženách už nečítame v súvislosti s nejakými udalosťami.
V Biblii však máme zachytené aspoň mená niektorých ďalších Dávidových žien alebo
konkubín. Zdá sa, že po Míchal si Dávid vzal za ženu ešte Achinoam z Jezreela (1. Sam
25:43) a až následne po nej vyššie zmienenú Abigail. V 2. Sam 3:2-5 čítame, že ďalšími
Dávidovými ženami boli Maacha, Chaggita, Abitála a Egla. So všetkými týmito ženami
a tiež s Achinoam a Abigail splodil Dávid potomkov. Zoznam mien detí v 2. Sam 3:2-5,
ktoré Dávidovi porodili jeho ženy však zmieňuje len deti, ktoré sa mu narodili počas
jeho kraľovania v Hebrone.41 Mohli by sme však predpokladať, že prostredníctvom
týchto žien sa mu neskôr narodilo ešte viac detí, aj keď Biblia sa o tom priamo
nezmieňuje. Ďalej si Dávid vzal viaceré ženy a konkubíny z Jeruzalema, s ktorými tiež
splodil potomkov (2. Sam 5:13). Nevieme však presne, koľko ďalších žien si Dávid
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zobral, ani ako sa volali a taktiež sa o nich nič bližšie nedozvedáme. V 2. Sam 20:3
čítame o desiatich nemenovaných konkubínach, ktoré Dávid pred útekom od svojho
syna Absaloma zanechal (2. Sam 15:16), aby dozerali na dom v Jeruzaleme. Dávidov
syn Absalom však s týmito ženami súložil (2. Sam 16:21, 22). Týmto činom neponížil
len samotné konkubíny, ale aj svojho otca. Pohlavné styky s kráľovými konkubínami
boli totiž tabu. Kráľove konkubíny nemohli mať pohlavný styk so žiadnym iným
mužom okrem kráľa,42 pretože inak by sa porušila kráľovská línia a mohlo by sa stať, že
na trón by zasadol nejaký pankhart. Preto dal Dávid tieto ženy do iného domu, kde boli
zatvorené až do svojej smrti a nikdy viac s nimi už nemal pohlavný styk (2 Sam 20:3).
Poslednou zmienenou ženou, ktorá sa objavila v Dávidovej prítomnosti bola Abizaga
Sunamitská (1. Kr 1:1-4). Táto mladá panna sa o Dávida mala starať keď už bol veľmi
starý (1. Kr 1:1, 2) a trpel pravdepodobne artériosklerózou,43 pretože sa nevedel
zohriať.44 Dávid však podľa informácií podávaných Bibliou s Abizagou nesúložil (1 Kr
1:4). Nevylučuje sa tým ale možnosť, že Abizaga mohla byť jednou z jeho konkubín
alebo žien.
Aj napriek mnohým menovaným ženám a konkubínam, nevieme s presnosťou určiť,
koľko mal kráľ Dávid žien. Mnohé z nich Biblia ani len nepomenúva alebo sa o nich
vyjadruje len vo všeobecnosti (2. Sam 5:13). Minimálne vieme o ôsmych ženách,
desiatich nemenovaných konkubínach a o Abizage Sunamitskej, ktorej bližší vzťah ku
kráľovi však nie je podložený. V každom prípade sa tu nejedná o polygamiu s akou sme
sa stretli v príbehoch o patriarchoch. Zatiaľ čo Abraháma a Jákoba by sme mohli
charakterizovať ako milujúcich manželov žijúcich v polygamii len z donútenia, kráľovi
Dávidovi by sme museli pripísať status lásky neschopného záletníka, ktorý ženy
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považoval len za majetok. Aj keď ho nepochybne mnohé z jeho žien fyzicky
priťahovali, nikde nečítame, aby aj niektorú z nich miloval. Dalo by sa očakávať, že
silnejšie puto ho spájalo s Batšebou, keďže za budúceho kráľa si zvolil syna, ktorého
splodil práve s ňou. Táto hypotéza však nie je overiteľná a preto ju nemôžeme
považovať za východiskovú. Vyššie sme už zmienili, že Boh skrze autora Dávidovu
polygamiu nijak nekomentuje. Boh však explicitne vyjadruje svoj názor na požiadavku
ľudu, tykajúcu sa voľby kráľa (1. Sam 8:7). Ľud si žiadal kráľa, pretože všetky ostatné
okolité národy už kráľa mali (1. Sam 8:5). Nechceli vyčnievať z davu a nechceli byť iní.
Túžili byť ako ostatní t.j., túžili byť ako pohania. Ľud zavrhol Boha ako kráľa a žiadal si
kráľa z ľudí. Boh ich požiadavke teda vyhovel, ale len z toho dôvodu, aby ich zároveň
potrestal (1. Sam 8:7). Ľud dostal kráľa a s ním aj množstvo problémov a nevítaných
noviniek. Mohli by sme sa domnievať, že jednou s tých nevítaných noviniek mohla byť
aj kráľova polygamia alebo dokonca vznikajúca promiskuita. Príčina polygamie
u judsko-izraelských kráľov teda spočívala v samotnom titule kráľa. Keby žiadne
kráľovstvo nevzniklo, ľudia by možno naďalej žili po vzore prvých patriarchov,
u ktorých sa stretávame len s nevinnou stránkou polygamie. Keby sa Izraelci netúžili
pripodobniť národom v ich okolí, kráľ Dávid by nemusel stavať žiadne háremy. Zašlo
to jednoducho príliš ďaleko, ale už nebolo cesty späť. Dávidova polygamia by sa možno
dala charakterizovať

ako polygamia vzniknutá z rozkoší, rozmarov, chúťok

a vystatovania sa bohatstvom. Aj napriek tomu všetkému však Dávid bol kráľ, ktorého
si vyvolil Boh (1. Sam 16:1-13). Aj napriek mnohým jeho zlyhaniam, nerestiam,
vraždám či polygamii ho Boh miloval a požehnával. Boh Dávida neobviňoval
z polygamie, ale neobviňoval ho ani z mnohých vrážd, ktoré sa za hriech určite počítali
a počítajú (Ex 20:13). Aj keď Boh výslovne nekomentuje mnohé vraždy, ktorých sa
Dávid dopustil, neznamená to, že sa mu to páčilo alebo že ho v tom podporoval.
Domnievame sa teda, že podobným spôsobom by sa dalo uvažovať aj o polygamii,
ktorá však nikde zakazovaná nie je.

2.2.6 Šalamún a jeho tisíc žien
Fenomén v počte žien a konkubín predstavuje kráľ Šalamún, syn kráľa Dávida. Zatiaľ
čo v informáciách o jeho otcovi nenachádzame zmienku o presnom počte žien
34

a konkubín, v rozprávaní o Šalamúnovi sa dokonca stretávame s konkrétnymi číslami (1
Kr 11:3). Text zmieňuje, že Šalamún mal sedemsto žien a tristo konkubín. Tento počet
je naozaj obrovský a nepredstaviteľný.
Biblia však konkretizuje len jednu Šalamúnovu ženu a o všetkých ostatných hovorí iba
vo všeobecnosti. Prvou a zároveň jedinou ženou o ktorej sa priamo hovorí ako
o Šalamúnovej manželke je faraónova dcéra, egyptská princezná (1 Kr 3:1). Jednalo sa
o politické manželstvo, z dôvodu spojenectva s faraónom, kráľom Egypta.45 Egypt bol
Izraelu vážnym rivalom len z času na čas a spojenectvo bolo dôležitým prínosom pre
Šalamúnovo

začínajúce

kráľovstvo.46

Toto

neobyčajné

manželstvo

svedčilo

o Šalamúnovej hlavnej role v regionálnych záležitostiach, ale pravdepodobne aj
o slabnúcich úspechoch Egypta, pretože faraónove dcéry málokedy uzatvárali sňatky
s cudzincami.47 O láske medzi Šalamúnom a egyptskou princeznou nič nečítame a zo
zmienok uvedených vyššie by sa aj dalo predpokladať, že o žiadnu lásku ani nešlo. Túto
domnienku by potvrdzoval aj fakt, že Šalamún si postupom času zadovážil ešte tisíc
ďalších žien.
Ostatné Šalamúnove manželstvá však pravdepodobne tiež boli len prostriedkami
k ďalším politickým cieľom. Aj keď v 1 Kr 11:1 čítame, že Šalamún mnohé cudzie
ženy miloval, domnievame sa, že tu výslovne nejde o lásku romantickú. Mnohými
manželstvami Šalamún dokazoval iba svoju mužnosť, silu a bohatstvo. Šalamúnov
charakter bol narušený prehnanou túžbou po ženách. Dalo by sa uvažovať aj o tom, že
ženy tiež považoval za majetok. Preto tu o úprimnej láske nemôže byť ani reč. Podobne
ako v predchádzajúcich prípadoch, ani na tomto mieste Boh skrze autora polygamiu
explicitne nehodnotí. Je tu len zmienka o tom, že práve tie mnohé cudzie ženy naklonili
Šalamúnovo srdce, aby šiel za inými bohmi (1 Kr 11:4). Na mnohých miestach v Biblii
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nachádzame varovania a zákazy o národoch, s ktorými sa Izraeliti nemali spolčovať (Dt
7:1-5, Dt 17:17, Ex 34:15-16, Joz 23:12-13 a iné). Šalamún aj napriek Božím výstrahám
cudzie ženy vyhľadával, a to v pomerne hojnom množstve.

ospodinovi sa však

v prvom rade nepáčilo to, že Šalamún porušil prvé prikázanie desatora (Ex 20:2, 3). Boh
neodsudzoval to, že Šalamún mal tisíc žien, ale to, že mal tisíc cudzích žien, ktoré podľa
očakávaní odvrátili jeho srdce od správnej cesty a od Hospodina. Mohli by sme sa
domnievať, že keby tie cudzinky považovali za boha len

ospodina, tak by Bohu

nevadilo, keby sa s nimi Šalamún spolčoval hoci aj v takom závratnom množstve. Celé
kráľovstvo sa však s idolatriou a odpadnutím od Boha rútilo do záhuby a nemalý podiel
na tomto úpadku mala práve Šalamúnova polygamia, tvorená ženami z cudzích
národov. V Biblii dokonca nachádzame priamy odkaz na to, že matkou Šalamúnovho
syna Rechabeáma, budúceho kráľa, bola tiež cudzinka a to konkrétne žena menom
Naama Ammonská (1 Kr 14:21). Vzhľadom na túto skutočnosť je teda logické
očakávať, že syn bude pokračovať v náboženských praktikách svojej matky, až kým sa
úplne nevzdiali od Hospodina. Presne tak to aj bolo (1 Kr 14:22-28) a za všetko mohla
už vyššie zmienená „voľba kráľa“ a Šalamúnove vzťahy s cudzinkami.
V biblickej knihe Pieseň Šalamúnova, ktorej autorstvo sa pripisuje kráľovi Šalamúnovi,
čítame o šesťdesiatich kráľovnách, osemdesiatich konkubínach a mladiciach, ktoré
nemajú počtu (Pies 6:8). Počet žien je tu oproti zoznamu z 1 Kr 11:3 značne
zredukovaný, ale v zmienke o tzv. „mladiciach“ je autorov zámer ukázať, že žien tohto
typu bolo nespočetné množstvo. Je diskutabilné, či by sme číslo tisíc mohli chápať ako
ekvivalent pre symbolickú nekonečnosť. Keby to tak bolo, Šalamún by nemusel mať
presne tisíc žien. Tým pádom by ich mohol mať viac, ale taktiež aj menej. V každom
prípade sa chce povedať, že Šalamún mal veľmi veľa žien a v tejto podivuhodnej
zbierke významne prevyšoval iných izraelských kráľov a ďalšie mužské biblické
postavy.
Rozprávanie o Šalamúnovej polygamii dáva pravdepodobne najlepšie najavo, že Boh vo
všeobecnosti v polygamii nevidí žiadny problém, pokiaľ sa nezájde do krajností. Ale ak
ženy opantajú muža do takých rozmerov, že im bude schopný podľahnúť skoro vo
všetkom, tak to problém bude. Od prvých stránok Biblie je totiž žena vykreslená ako tá,
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ktorá zvyčajne navedie muža na to, aby urobil niečo nekalé. Muži pre tieto zvláštne
stvorenia však majú akúsi slabosť a preto sa im často v hocičom bez váhania podvoľujú.
Čím viac žien, tým väčšie riziko podľahnutia, ale niekedy ani monogamia nie je
schopná zabrániť katastrofe (Gn 3). V prípade Šalamúna sa však Boh stavia výhradne
proti ženám cudzinkám a nie proti ženám alebo žene vo všeobecnosti.
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3. Polygamia ako problém alebo riešenie
3.1 Postavenie žien oproti mužom podľa Starého Zákona
V druhej kapitole sme sa v rozprávaní o prvých ľuďoch zmienili, že postavenie medzi
mužom a ženou nebolo rovnocenné. Nasvedčoval by tomu jednak sled slov (Gn 1:27)
a jednak prvotné stvorenie Adama zachytené v druhej správe o stvorení (Gn 2:7nn). Zdá
sa, že žena bola Bohom stvorená len na akési tiché a nevyslovené nástojenie osamelého
Adama (Gn 2). Bola stvorená z toho dôvodu, aby Adam nebol sám a aby mu pomáhala
(Gn 2:18). Aj napriek týmto očividným správam o prirodzenej nerovnosti medzi
pohlaviami však existuje nekonečné množstvo oponentov, ktorí tento názor vyvracajú
a prikláňajú sa radšej k viere spočívajúcej v rovnosti48 medzi mužom a ženou. Týmto
myšlienkam významne napomohla aj emancipácia žien vrcholiaca v dvadsiatom storočí.
V antickom svete a taktiež v hebrejskej biblii sa však s takýmito názormi vôbec
nestretávame.
Izraelská žena zastávala v rodine podradenú pozíciu a mohla byť rozvedená manželom
(Dt 24:1). Existovalo však tiež mnoho zákonov, ktoré jej poskytovali obmedzenú
ochranu (Dt 22:13nn). Žena mohla zdediť majetok len za výnimočných okolností (Nu
36:1nn) a manžel alebo otec ženy mohli jej prísahy učiniť neplatnými (Nu 30:1nn).
Desatoro tiež nič nehovorí o morálnych právach či povinnostiach žien a jeho text je
adresovaný slobodnému dospelému jedincovi mužského pohlavia, pravdepodobne
príslušníkovi majetnej vrstvy, ktorý má služobníctvo a širokú rodinu.49 Submisívne
postavenie ženy oproti mužovi dosvedčuje v Starom Zákone aj pomerne častý výskyt
polygamie uskutočnenej prostredníctvom polygýnie. Zatiaľ čo s polyandriou sa
v jednotlivých epochách ľudstva stretávame len s minimálnym percentuálnym
zastúpením, polygýnia vždy zvykla byť obvyklejším spôsobom polygamie. Aj v Izraeli
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sa schvaľovala polygýnia a to najmä v prípade neplodnosti prvej manželky, ako sme to
mohli vidieť v rozprávaniach o patriarchoch. V Starom Zákone dokonca nenachádzame
žiadny výslovný zákon, ktorý by zakazoval viac ako jednu manželku.50 Monogamické
manželstvá sa stali pravidlom, ale aj napriek tomu sa s polygamiou neprestalo počítať.
V Biblii sa stretávame aj s dvomi hroznými príbehmi, ktoré zase svedčia v prospech
submisívnosti žien. Jedná sa o naratívne texty, v ktorých čítame, že muži mesta mali
chuť uspokojiť svoje sexuálne túžby homosexuálnymi praktikami s mužmi hosťami.
Namiesto hosťov však boli týmto mužom vydané ženy, dokonca rodinné príslušníčky,
aby s nimi nakladali ako budú chcieť (Gn 19, Sdc 19). Takže aj znásilnenie ženy bolo
akceptovateľnejšie než znásilnenie muža.
Ženatí muži mohli mať pohlavné styky s nevydatými ženami, ale v prípade panien sa
vystavovali zodpovednosti, že si ich musia vziať za ženy. Muži nemohli mať pohlavné
styky len s vydatými ženami, pretože v tom prípade sa dopúšťali cudzoložstva. Styky
s prostitútkami sa za cudzoložstvo nepovažovali, pretože prostitúcia nie je nikde
v Starom Zákone zakazovaná. Ženy však, pokiaľ neboli vdovy alebo rozvedené mali na
výber len jednu alternatívu a to svojho manžela.51
Zvláštnym typom nariadenia v Izraeli bol tzv. levirátny52 zákon. Tento druh zákona bol
však oddávna známy aj v iných národoch a dokonca bol praktizovaný aj v kmeňoch
prežívajúcich na úrovni prakultúry. Tento zákon stanovoval, že pokiaľ manžel zomrel
skôr než stihol splodiť potomka, tak vdovy, ktorá po ňom zostala sa mal ujať jeho brat
(Dt 25:5, Rut 1:11-13) alebo nejaký ďalší blízky príbuzný (Rut 2:20, 4:4-10). Muži sa
však mohli povinnostiam levirátneho zákona pravdepodobne vyhnúť (Rut 4:6). Žena,
ktorú švagor alebo iný príbuzný podľa levirátu odmietol, ho mala pred očami starších
vyzuť z obuvi, napľuť do tváre a povedať: „Tak sa urobí mužovi, ktorý nebuduje dom
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svojho brata.“ (Dt 25:9). O názore žien na levirát však nikde nečítame. Či chceli a či
nie, museli dodržiavať to, čo zákon požadoval. Aj v tomto prípade teda môžeme vidieť
podradenosť žien a ich nesvojprávnosť výberu. Mohli by sme sa nazdávať, že keby sa
ženy levirátnemu zákonu vzbúrili, pravdepodobne by neobstáli len bosé a s pľuvancami
na tvári.
Tento neľahký údel ženy je trochu zmiernený stvárnením ideálnej manželky
v mudroslovnej literatúre, kde čítame o chvále statočnej ženy, ktorá je zodpovedná
a disponuje tvorivým potenciálom (Prís 31:10nn).53 Izraelským ženám sa neodopieral
ani prístup k vzdelaniu a tak aj ony boli pozývané, aby počúvali čítanie zo Zákona (Dt
31:12, Neh 8:2-8). Niektoré boli organizované v službe pri svätostánku (Ex 38:8)
a niektoré pravdepodobne spievali aj v zmiešanom zbore spevákov (1 Pa 25:5,6). Ženy
tiež boli ctené a vážené minimálne ako matky (Ex 20:12, Prís 1:8). Na mnohých
miestach v Starom Zákone sa osobitne kladie dôraz na vdovy, na ktoré Boh nezabúda
a požehnáva ich (Dt 10:17,18).
Domnievame sa, že už aj na základe tejto stručnej charakteristiky ženskej roly a jej
postavenia je zreteľné, že ženy oproti mužom mali podradenú funkciu a taktiež je jasne
vidieť, že ich hlavná činnosť spočívala len v pomoci, ktorá bola načrtnutá už v príbehu
o prvých ľuďoch (Gn 2:18). Žena mala byť manželkou a matkou, pomocou a oporou
svojej rodine. Nemala byť patriarchom, kráľom, vojakom, kňazom či hlavou rodiny.
Nemala zastávať všetky tie dôležité funkcie, ktoré prináležali jedine mužom. Žena na
tieto vodcovské funkcie totiž nemala ani predpoklady. Ženské telo je stavané na iné
účely, je krehkejšie a menej znesie. Z týchto dvoch existujúcich pohlaví sú práve muži
tí dominantní, menej zraniteľní a preto aj právom nadradení ženám. Ženy však tento
fakt nemali a nemajú brať pohoršujúco, pretože je to prirodzená vlastnosť pohlaví.
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Kritici týchto názorov by sa však mohli postaviť do opozície kvôli osemnástemu veršu
z druhej kapitoly Genezis. V tomto verši sa okrem iného v niektorých prekladoch píše,
že pomoc, ktorú mal Boh pre Adama vytvoriť mu mala byť rovnou. 54 V hebrejskom
originále však nachádzame tvar ( כְּ נֶגְּ ּֽדֹוknegdó), ktorý sa skladá z predložky „k“, ďalšej
predložky „proti“ alebo tiež „naproti“ a zo sufixu tretej osoby mužského rodu
a jednotného čísla. Najdôležitejším slovom tohto slovného spojenia je pre nás predložka
( ֶנגֶדneged), ktorá sa prekladá vo význame „proti/naproti“.55 Doslovne by sme celú túto
frázu mohli preložiť ako „k naproti jemu“. To by naznačovalo, že osemnásty verš
druhej kapitoly Genezis nechce povedať nič iné než to, že Boh zamýšľal vytvoriť
Adamovi pomoc, ktorá by mu šla v ústrety. Adam sa cítil sám. V zvieracej ríši si
pravdepodobne nevedel nájsť vhodných priateľov, ktorí by ho počúvali, rozprávali sa
s ním alebo mu dokonca pomáhali a boli oporou. Zdá sa, že všetky zvieratá boli
popárované, resp. mali náprotivky, s ktorými sa mohli rozmnožovať (Gn 1:21,22).
Jediný Adam bol sám svojho druhu, bez svojho náprotivku, bez svojej opory. A preto
Boh stvoril ženu, stvorenie to najpodobnejšie mužovi a predsa iné. Bola tiež človekom,
ale vzíducim z muža. Kosť z jeho kostí, telo z jeho tela, mužovi navždy podriadená.
O rovnosti tu vôbec nebola reč. Žena bola stvorená, aby išla smerom k mužovi a aby mu
bola naproti. Domnievame sa, že práve toto bolo najhlavnejšou funkciou ženy.
Táto prirodzená podradenosť ženy oproti mužovi však neznamená zároveň jej
menejcennosť. Funkcia žien je nenahraditeľná najmä čo sa týka rodenia detí, ale taktiež
z hľadiska mnohých dôležitých prác, ktorými mužom pomáhali a pomáhajú. Minimálne
kvôli tomu by si preto mali muži ženy vážiť a ochraňovať ich. Na druhej strane by si
ženy mali uvedomiť svoju podradenú funkciu a nezamieňať si ju s menejcennosťou.
Nikde v Biblii predsa nie je napísané, že Boh viac miluje mužov ako ženy.
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3.2 Postavenie žien v najstarších dobách a národoch
Zatiaľ čo najstaršie udalosti opísané v Biblii, s výnimkou stvorenia sveta, sa datujú
približne do 16. alebo 15. storočia pred Kristom, poznáme aj zdroje, ktoré nás informujú
ešte o starších dobách a národoch. Mnoho historických a etnologických bádaní nás
oboznamuje s tým, že vo veľmi dávnych dobách existoval tzv. matriarchát. Bolo to
zriadenie, v ktorom bola žena v role matky uznávaným stredom a stĺpcom spoločnosti.
Žena bola veľmi vážená a ctená ako darkyňa života. Z bádaní významného etnografa
a sociológa

Bronisława

Malinowského

sa

tiež

dozvedáme

o trobriandských

ostrovanoch, ktorí sú časťou národa Papui-Novej Guineje. Títo necivilizovaní ľudia žijú
v predstave, že ľudia nemajú otca a deti nosia duchovia a vkladajú ich do budúcich
matiek.56 Aj nálezy pravekých sošiek žien známych ako Venuše, dosvedčujú v ranných
dobách akúsi dôležitosť ženy - matky. Vo všetkých prípadoch je však žena cenená iba
pre to, že je schopná na svet priniesť dieťa.
Približne od 3. tisícročia pred Kristom sa však všade v kultúrnych zemiach v oblasti
„Úrodného polmesiaca“ stretávame s patriarchálnym spoločenským zriadením.57 Ženy
do tej doby tiež mohli praktizovať polyandriu. Potom sa však pomery badateľne zmenili
v neprospech žien.58 Postavenie a práva žien týchto starých civilizácií môžeme z väčšej
časti

prirovnať

k tým,

ktorými

disponovali

aj

izraelské

ženy.

Sumerské

a starobabylónske ženy však boli právne i spoločensky voľnejšie než neskôr ženy
asýrske alebo rímske.59 Vzhľadom na tieto informácie sa zdá, že ženy s rozvojom
civilizácie postupne strácali postavenie, ktoré im primárne náležalo. Babylónske ženy sa
mohli uplatniť v obchode, uzatvárať zmluvy alebo zastávať určité funkcie vo verejnej
správe. To ale samozrejme neznamenalo, že boli rovné mužom. Až na malé výnimky
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nemohli mať žiadne vplyvné postavenie. Tieto výnimky sa týkali chrámovej služby,
ktorá však bola vyhradená len príslušníkom kráľovskej rodiny alebo najvyšších
spoločenských tried. Doma však žena silno podliehala mužovi. Ani vo voľbe partnera
nemohla presadzovať svoju vôľu. Budúceho manžela totiž dcére vyberal otec. Ženích za
nevestu musel zaplatiť. Žene sa na rozdiel od muža podarilo rozviesť len
v mimoriadnych prípadoch, a to najmä vtedy, keď ju manžel vážne zanedbával. Na
rozdiel od nevery muža, ktorá bola beztrestná, sa nevera ženy trestala smrťou.60

3.3 Monogamia ako ekvivalent lásky
Povedali sme, že typickými príčinami polygamie v starovekom svete a konkrétne
v Izraeli boli neplodnosť prvej manželky, levirátny zákon týkajúci sa najmä mladých
vdov, vodcovské a majetnícke postavenie zámožných mužov či obyčajné klamstvo
a podfuk. Na mnohých miestach v Starom Zákone sme sa však stretli s tým, že hlavné
i vedľajšie postavy milovali svojich náprotivkov. Bolo to tak v prípade Abraháma,
Jákoba alebo Míchal. Ich prvotným zámerom bol možno monogamný vzťah prežitý
s milovaným partnerom. Realita však priniesla nútenú polygamiu. Mnoho biblických
hrdinov si však polygamiu zvolilo dobrovoľne. Tí však o úprimnej láske nemali ani
zdanie. Veľmi dôležité zistenie nám prináša informácia o polygamii Šalamúnovho syna,
kráľa Rechabeáma. Čítame, že Rechabeám miloval Maachu viac než všetkých svojich
osemnásť žien a šesťdesiat konkubín (2 Pa 11,21). Aj napriek takému veľkému počtu
nepochybne krásnych žien dokázal milovať najviac len jednu jedinú. Ako je to možné?
Nuž jednoducho tak, že človek nedokáže milovať úprimnou láskou viac osôb súčasne.
S podobnou situáciou sa v príbehoch o polygamii stretávame napríklad ešte u Jákoba,
ktorý najviac zo svojich žien miloval Ráchel (Gn 29:30), alebo u kráľa Ahasvera, ktorý
si najviac zo všetkých svojich žien zamiloval Ester (Est 2:17). Nie je to jednoznačné,
ale mohli by sme sa domnievať, že takýto typ lásky, vyhradený špeciálne len pre jednu
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osobu sa vyskytuje v mnohých polygamných vzťahoch. V prípade Dávida a Šalamúna
sa však zdá, že neboli úprimne zamilovaní ani do jednej so svojich žien.
Polygamné vzťahy môžu prinajlepšom poskytovať súdržnosť medzi jednotlivými
členmi, ale určite nie čistú úprimnú lásku, ktorú ponúka jedine plnohodnotný
monogamný vzťah. Žiť v polygamii väčšinou znamená žiť s promiskuitným
a majetníckym človekom neschopným romantickej lásky. Obraz šťastnej mnohočlennej
rodiny, ktorý propagujú napríklad mormoni61 je často krát len ilúziou. Pokiaľ si niekto
nevyskúšal žiť v polygamii, nemôže súdiť, že je to úplne normálna záležitosť. Aj keď
nám Starý Zákon neposkytuje informácie o tom, či boli izraelské ženy v polygamii
šťastné, mohli by sme predpokladať, že pravdepodobne neboli. Závisť a rivalita medzi
ženami boli mnohonásobne silnejšie než súdržnosť. Zákony starého sveta však zvíťazili
nad láskou medzi mužom a ženou a tým sa uvoľnila cesta polygamii. Na druhej strane
však niektoré ženy v staroveku boli polygamiou zachránené. Ženy boli väčšinou vždy
odkázané na svojich mužských náprotivkov. Preto niekedy jediným spôsobom ako
zostať na žive a nezačať trebárs s prostitúciou bol polygamný život. V každom prípade
polygamia pre ľudí nebola ničím prirodzeným. Podľa nášho názoru je to len umelo
vytvorená inštitúcia, ktorú si vyžadovala jej doba, poprípade náboženstvo. V prípade
vplyvných mužov zas šlo o rozmar, politický ťah alebo posadnutosť vlastniť.
Jedine monogamia bola, je a bude skutočným ekvivalentom lásky. Muži sa dokážu
nadchnúť pre množstvo žien, koniec koncov ženy boli stvorené práve pre nich, ale
úprimne milovať dokážu len jednu. Tak isto by to platilo aj pre ženy. Preto väčšina
izraelských manželstiev bola monogamická a aj v dnešnej dobe by málokto túžil žiť
v polygamii. Vo väčšine krajín je dnes dokonca zakazovaná. Starý Zákon však
polygamiu nezakazuje a ani nevyzdvihuje monogamiu. Môžeme vidieť len slabé
náznaky toho, že mnohoženstvo predstavovalo nejakú odchýlku. V starovekom Izraeli
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to bol jednoducho akceptovaný fakt a Boh sa proti tomu výhradne nestaval. V každom
prípade sa domnievame, že polygamia nemala čo dočinenia s romantickou láskou.
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Záver
Polygamia nebola pre človeka nikdy ničím prirodzeným. Vznikla pravdepodobne len
z nevyhnutných dôvodov, akými boli predovšetkým neplodnosť, neschopnosť práce
zapríčinená nejakým ochorením alebo tiež levirátne právo, podľa ktorého si švagor,
popri svojej vlastnej žene bol nútený vziať ešte ženu svojho zosnulého brata. Na jednej
strane sa nám môže zdať, že polygamia teda nebola myslená úplne zle, ale na strane
druhej sa tu akýmsi spôsobom narúša monogamická súdržnosť dvoch manželov, ktorí
by spolu mali držať v dobrom aj v zlom. Z pohľadu dnešného človeka by sa polygamia
vzniknutá z dôvodu neplodnosti alebo ochorenia určite vnímala ako barbarský čin.
Partnera, a to už či muža alebo ženu, nemôže predsa jeho náprotivok len tak hodiť do
starého železa kvôli neschopnosti počať dieťa a kvôli tomu, že je trebárs odkázaný/á na
lôžko. Nevidíme tu žiadnu humánnosť ani solidaritu. Vidíme len chorobnú a prehnanú
túžbu po deťoch a dôležitosť partnera spočíva len v jeho role zdravej pracovnej sily.
Psychologické, etnologické aj historické stanoviská potvrdili, že prirodzenú formu
vzťahov medzi mužmi a ženami tvoria monogamické zväzky. Aj v Starom Zákone,
ktorý bol hlavným predmetom nášho záujmu, sme sa na mnohých miestach stretli
s polygamiou, ktorá bola takpovediac nútená. Dalo by sa povedať, že v prípade
patriarchov Abraháma a Jákoba by k polygamii ani vôbec nemuselo dôjsť, keby na to
nenaliehali netrpezlivé manželky schopné urobiť všetko preto, aby mohli mať deti.
V prípade Jákoba sa však na vzniku polygamie podpísalo aj nepríjemné klamstvo.
Monogamiu okrem iného jasne naznačuje aj príbeh o prvých ľuďoch, v ktorom okrem
jedného muža a jednej ženy nevystupujú žiadni iní ľudia.
Aj keď polygamia pre človeka pravdepodobne nebola niečím prirodzeným, nemôžeme
vylučovať hypotézy o tom, že ľudia sa mohli postupne rodiť z incestu a možným
spôsobom, ktorý proces rodenia urýchľoval bola práve polygamia. Uvažovanie
o primárnom inceste a polygamii je odôvodniteľné z toho hľadiska, že na začiatku
nebolo toľko ľudí koľko dnes. Ľudia žili len na určitom území a vieme, že napríklad
Mezopotámia sa považuje za kolísku civilizácie. Tam sa to všetko začalo. Veľmi blízko
k tomuto územiu majú aj udalosti opísané v Biblii, v ktorej čítame jeden
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z najzaujímavejších príbehov, ktorého vysvetlenie aj napriek množstvu názorov stále
zostáva zahalené pod rúškom tmy. Je to príbeh o Adamovi a Eve, prvých dvoch ľuďoch,
z ktorých mali pravdepodobne vzniknúť národy. To by sa aj podarilo, keby Boh na ľudí
nezoslal potopu. Tak sa história musela opakovať znovu, ale tento krát sa počet ľudí
štvornásobne zväčšil (Gn 7:13). To znamená, že po potope vznikali civilizácie z ôsmych
ľudí, ktorí potopu opísanú v Biblii prežili. Štyria muži a štyri ženy. Stále však malý
počet ľudí na to, aby boli schopní splodiť závratné množstvo potomkov. Ukazuje sa tu
však už menšia pravdepodobnosť incestu a polygamie, aj keď sa nikdy nevylúčia bližšie
alebo vzdialenejšie príbuzenské zväzky.
S rozvojom kráľovstiev sa polygamia začala vnímať inak. Jej dôvodom neboli už len
neplodnosť či ochorenie prvej manželky. Králi praktizovali polygamiu výhradne
z politických dôvodov a taktiež kvôli spojenectvu s okolitými národmi, ktoré sa často
zaisťovalo ženbou s princeznami. Králi boli povestní obrovskými háremami, v ktorých
ženy však boli ako vo väzení. Ženy slúžili len na ozdobu a boli kráľovým majetkom,
s ktorým sa vystatoval a dokazoval svoje bohatstvo. Medzi takýchto kráľov patrili aj tí
zo Starého Zákona. Predovšetkým to bol kráľ Šalamún, ktorý bol pravdepodobne
posadnutý ženami do takej miery, že ich mal dokonca tisíc.
Polygamia v starom svete nebola žiadnym fenoménom a stretávame sa s ňou okrem
Izraela aj v iných okolitých národoch staroveku. Polygamia sa väčšinou vyskytovala vo
forme polygýnie, aj keď niektoré historické pramene nás informujú, že v ranných
dobách existoval tzv. matriarchát a v rámci neho bola bežná aj polyandria. O žene ako o
vládkyni nad mužom však vieme len veľmi málo podrobností. Civilizovaný svet spadá
totiž do dôb, kedy vládol patriarchát. Ženy mužom nikdy v minulosti neboli rovné.
Svedčili o tom ich obmedzené práva a nízke spoločenské postavenie, okrem prípadu
žien z panovníckych rodín. Otázne je, prečo sa ženy začali búriť až na úsvite novoveku
a nezačali s emancipáciou už v ranných dobách? Boli poslušné zákonom viac než ženy
dneška alebo situácia v tých dobách bola až tak hrozná, že jednoducho nemohli nič
podniknúť?
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Rozvinuli sme predpoklad alebo hypotézu o tom, že ženy mali od začiatku oproti
mužom podradenú funkciu. Oporou v tejto výpovedi nám bol príbeh o prvých ľuďoch.
Povedali sme, že žena bola stvorená Bohom preto, aby bola mužovi naproti vo všetkom,
v čom potreboval. Či už to bola fyzická práca alebo rodenie detí, žena mala ísť mužovi
naproti a mala mu byť oporou a pomocou. Je možné, že ženy staroveku vnímali svoje
postavenie práve takýmto spôsobom, a preto sa ani nepokúšali o zmenu pravidiel. Dnes
sa však ženy túžia mužom vyrovnať a akosi zabudli na svoju primárnu funkciu. Ženy sa
cítia ako menejcenné, ale o tom tu nikdy nemôže byť reč. Ani muž bez ženy a ani žena
bez muža nič nezmôžu a nie sú kompletní. Žena oproti mužovi nie je menejcenná, ale
má podradenú funkciu. Je to prirodzená vlastnosť, ktorú by sme mali pochopiť.
Vidíme, že polygamia sa vo forme polygýnie rozšírila oveľa viac než vo forme
polyandrie, a podiel na tom mal určite patriarchát a nadradená funkcia muža nad ženou.
Aj napriek tomuto faktu, sme v samotnom Starom Zákone našli mnoho narážok na to,
že skutočná láska je uskutočniteľná jedine v monogamnom zväzku. Mnohí králi, ale aj
patriarchovia žijúci v nútenej alebo nenútenej polygamii dokázali skutočne milovať len
jednu jedinú ženu. Láska a fyzická príťažlivosť sú dve rozličné veci a je potrebné medzi
nimi

rozlišovať.

Existencia

monogamnej

lásky

nás

preto

tiež

presviedča

o neprirodzenosti polygamie.
Najzaujímavejšie však je, že Boh v Starom Zákone polygamiu nijak explicitne
nehodnotí. V Biblii dokonca nachádzame zákony, ktoré ju povoľujú. Môžeme len
diskutovať o tom, či polygamia v Starom Zákone predstavuje problém alebo nie, ale
pravdepodobne nikdy si tým úplne istí nebudeme. V biblických textoch môžeme nájsť
množstvo skrytých narážok na to, že Boh polygamiu neschvaľoval, ale na druhej strane
tiež môžeme vidieť, že nikde v Starom Zákone nebola jasne zakázaná. Aj napriek
nevyslovenému zákazu nás však morálne hodnoty tiahnu na stranu monogamie. Láska
je predsa viac než neplodnosť, choroba, smrť, politika, bohatstvo, ctižiadostivosť,
rozmar či promiskuita. Zdá sa, že prvotný Boží plán s polygamiou nepočítal a preto si
dovolíme tvrdiť, že Boh polygamiu dovolil len z tvrdosti ľudského srdca.
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