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4 “TROJICA BOŽSTIEV“ V UČENÍ POHANSKÝCH NÁRODOV 

OBKLOPUJÚCICH IZRAEL 

 

Charakteristickým prvkom pohanských náboženstiev bol polyteizmus – t.j. viera 

v množstvo bohov, ktorý sa vo svojom vývoji dokázal dôjsť v niektorých príkladoch 

formálne, alebo prakticky až k monoteizmu. V tomto príspevku sa pokúsime v stručnosti 

poukázať na náboženské predstavy v Mezopotámii, Egypte, Perzii, Ríme a neskôr aj 

okupovanej Byzancii. Tieto nové pohľady poukazujú na vývoj náboženského myslenia, ktorý 

akoby prirodzene smeroval a od polyteizmu k monoteizmu.  

Hlavná trojica bohov: An, Enlil, Enki. Mezopotámske náboženstvo sa ukázalo ako 

jedno z najkonzervatívnejších na svete. Ak si odmyslíme prejavy skepsy a niektoré 

monoteistické tendencie staroveku, ako a prejavili napríklad v Egypte za Tutanchamóna alebo 

ako získali prevahu u Židov, mezopotámsku „božskú trojicu“ (niekedy sa do nej ráta aj 

bohyňa Ninchursag, išlo by teda o štvoricu) uznávali až do konca babylonského kultúrneho 

života, to znamená do začiatku nášho letopočtu. A po celý ten čas zaznievali z chrámov stále 

rovnaké modlitby, ktoré vznikli prinajmenšom už na konci 3. tisícročia.  

An (po akádsky Anu) bol akýmsi „najbožskejším bohom“. Písal sa znakom pre hviezdu, 

ktorému predchádzal ako determinatív opäť znak hviezdy (ako pred menami iných bohov). 

An bol „bohom neba“ a spôsobom písania aj „bohom bohov“. V predstavách Sumerov to bol 

boh nesmierne vzdialený, o ktorom nemali konkrétnu predstavu. Nemal ani nijaký osobitný 

symbol. Na medzných kameňoch sa znázorňoval iba božskou tiarou položenou na oltáriku. 

Anovým číslom bola šesťdesiatka, princíp šesťdesiatkového systému. Nemal nijakú 

mimoriadnu funkciu a pomerne zriedka ho vzývali osobitnou modlitbou. Vzácne boli aj 

vlastné mená utvorené komponentom z jeho mena. Anov kult sa veľmi nerozšíril, hlavná 

svätyňa Eanna, „dom nebies“ alebo „Anov dom“, bola v Uruku. Platil za boha voči ľuďom 
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naladeného nepriateľsky, ako to vyjadruje epizóda z Eposu o Gilgamešovi, kde An chcel dať 

hrdinu na Ištarinu žiadosť usmrtiť nebeským býkom. Ako hlavného boha ho zákonodarcovia 

kladú na čestné miesto v prológu – tak Urnammu , ako aj Chammurapi. Málo „božská“ úloha 

mu pripadla v addadskej verzii báje o stvorení, kde Anu nepochodil proti oblude Tiamat. 

Enlil, „pán ovzdušia“ bol naozajstným sumerským národným bohom, vedľa ktorého sa jeho 

otec An pokladá za akéhosi boha na odpočinku. O Enlilovi sa zmieňujú už najstaršie texty zo 

Šuruppaku a Džemdet Nasru. V akkadských textoch sa často uvádza časti uvádza ako Bél, 

„pán“ alebo „Hospodin“. Bol prvorodencom boha Ana, s ktorým mal aj spoločný symbol – 

božskú tiaru na oltáriku. Enlilovým symbolickým číslom bola päťdesiatka, zastúpenie 

desiatkového systému. Hlavnou Enlilovou svätyňou bol chrám E-kur, „dom-hora“, teda akási 

naša „svätá hora“. Stál v Nippure, mezopotámskom Ríme. Výstižnú charakteristiku vzťahu 

medzi Enlilom a Anom nájdeme v epilógu Chammurapiho zákonov. Vládu nad 

„čiernohlavcami“ (tak nazývali „obecný ľud“, akiste preto, že chodil prostovlasý) mu udelil 

Enlil, ale jeho vladárenie vyhlásil Anu. Preto sa pri stanovení sankcií proti narušiteľovi 

dovoláva len formálneho Anuovho zásahu, zatiaľ čo od Enlila žiada zdrvujúci zásah, hodný 

všemocného boha. Enlil bol krutý boh prinášajúci zmar; zazlievalo sa mu, že nezabránil skaze 

mesta Uru – ako o tom rozprávajú epické skladby – a že sa stal pôvodcom potopy. Pokladal sa 

však aj za ručiteľa poriadku, a tým aj za blahodarné božstvo... 

Za tretieho člena „božskej trojice“ sa pokladal Enki. „pán zeme“; jeho akkadské meno 

Ea zatiaľ nevieme presne interpretovať. Bol vládcom v Abzu, v „sladkovodnom oceáne“ pod 

zemskou kôrou. Túto predstavu Sumerov nemožno pokladať za neopodstatnenú, pretože na 

juhu krajiny hneď pod povrchom pôdy narážali na vodu; aj voda v močiaroch pri Perzskom 

zálive bola sladká. Enki sídlil v Eridu, podľa Listiny kráľov najstaršom meste. Tu mu zasvätili 

chrám E – abzu, „palác hlbín“. Znázornenie Enkiho zodpovedá inimistickým predstavám. Na 

medzníkoch ho nachádzame ako baraniu hlavu na oltáriku spočívajúcom na chrbte kozorožca 
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s rybím chvostom, teda capricorna zo zvieratníka, v ktorom aj Enki má svoje miesto. Enkiho 

symbolickým číslom bola štyridsiatka.  

Podľa mena sa Enki pokladal za boha vodných hlbočín, uctievali ho však predovšetkým 

ako boha múdrosti, ktorý naučil ľudstvo remeslám, vedám a umeniam. V jeho rukách boli aj 

takzvané ME (vraví sa o nich najmä v skladbe Inanna a Enki, v ktorej sa opisuje, ako bohyňa 

ľsťou získa ME a odváža ich do Uruku). Ide o sumerský výraz, ktorý v moderných jazykoch 

nenašiel ekvivalent. Možno ho vysvetľovať najskôr ako „božie rozhodnutia“, alebo 

„numinózne sily“, podľa ktorých sa riadi osud človeka a okolitého sveta. Sumerológovia 

z rozličných narážok v sumerských eposoch a v mýtoch zostavili ich zoznam, ktorý obsahuje 

najmenej 65 výrazov. Vyskytujú sa medzi nimi najrozličnejšie konkrétne a abstraktné pojmy, 

funkcie a predmety, ktoré sú bohmi určené akoby „odjakživa“, teda všetko, na čo ľudské 

úsilie nemá vplyv alebo čo je obyčajnému človeku nedostupné.  

Medzi ME patrili niektoré význačné funkcie – napríklad kráľovstvo a veľkňazský úrad; 

ďalej veľké katastrofy a osudové deje, akým bola potopa či spustošenie miest; priraďovala sa 

k nim séria abstraktných pojmov – spravodlivosť, úprimnosť, prešibanosť, únava, skľúčenosť 

srdca. Nachádzame však medzi nimi aj rozličné ľudské schopnosti a umenia, napríklad hudbu 

a hudobné nástroje. Do pojmu ME sa zaraďoval aj pojem „stôl“, pravdepodobne pre 

symbolický význam v rodinnom živote. Systém sumerských ME už vlastne predstavuje akúsi 

filozofiu, ktorá vyjadruje ideológiu vtedajšej spoločnosti: svet je nemenný a trvá od vekov, čo 

je na ňom dobré a zlé, povstalo z rozhodnutia bohov.  

Enki-Ea sa v očiach mezopotámskeho ľudu javil ako dobrotivý boh, nie iba ako darca 

civilizačných vymožeností a životodarnej vody, ale aj ako záchranca ľudstva. Podľa 

sumerskej báje prezradil Ziusudrovi rozhodnutie bohov zoslať na ľudstvo potopu, a preto mu 

poradil, aby si postaviť nepotopiteľný koráb. Tak je to aj v Epose o Gilgamešovi. Keď 

Gilgameša naplnila úzkosť o druha Enkidua v podsvetí, obrátil sa o pomoc na bohov Enlila 
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a Nannua, pravda, bezvýsledne. A je to opäť Enki, ktorý Gilgamešovi pomôže príhovorom 

u boha podsvetia Nergala.  

Enki ako pán vodných hlbín vlastnil „vodu života“ na liečenie chorých a na odháňanie 

zlých démonov. Preto aj jeho kňazi vykonávali funkcie zariekavačov a magických lekárov. 

Hoci každý z členov „božskej trojice“ mal manželku (Anu mal Antum, neskôr Inanu. Enlil 

bohyňu Ninlil a Enki Damgalnunu), v zoznamoch hlavných božstiev sa na štvrtom, nezraz na 

treťom mieste – pred Enkim – uvádzala bohyňa Ninchursag, „pani horstva“. Sumeri v nej 

oslavovali „matku bohov“ alebo „matku všetkých detí“. Aj mnohí vládcovia ju nazývali 

svojou matkou, ktorá ich živila „svätým mliekom“. Z prológu k Chammurapiho zákonom sa 

dozvedáme, že panovník ušetril mesto Adab pre chrám E-mach („najväčší, vznešený dom“), 

lebo v ňom sídlila Ninchrusag. Znázorňovali ju ako bohyňu s dieťaťom v náručí, ale najmä na 

medzníkoch aj vo forme oltárika so symbolom v tvare gréckej omegy. „Matka bohov“ mala 

však niekedy aj iné mená: Nin – mach, „najväčšia, vznešená pani“, Nintu – „pani, ktorá 

požehnáva zrod“, ale aj Baba, neskoršia mestská bohyňa Lagaša, Mama alebo 

Mami.
1
Karnacký Amon – kráľ bohov bol Grékmi nazývaný Amon-Ra- Sotér

2
. Jeho 

manželkou bola supia bohyňa Mut a ich synom bol Chons. Zároveň s bohom Re a bohom 

Ptahom tvorili v Novej egyptskej ríši božskú trojicu či dokonca jediné božstvo, ktoré je 

darcom života a hýbateľom všetkého. O prvotnom hýbateľovi nachádzame zmienku 

u Aristotela
3
. Špekulácie vesetských kňazov mali zároveň zdôvodniť ich politické nároky. 

Preto smerovali v dobe Novej ríše k tomu, že Amon samozrejme iba teoreticky sa stáva 

vlastne jediným bohom Egypta. Ide u samozrejme o sklon k uzatvoreného monoteizmu, ktorý 

vzniká na báze stotožňovania bohov, ktorý je opakom výlučného monoteizmu Starého 

Zákona, ktorý iných bohov odmieta.  

                                                           
1
 KLÍMA, J.: Ľudia Mezopotámie. Bratislava 1988, s.149-151. 

2
 V gréckej terminológii označoval Spasiteľ. Soteriológia je náuka o spasení.  

3
 HELLER, J.: Starověká náboženství. Verbum 2010, s. 48- 49; 51. 
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Syn Amona a Mut bol Chonsev, alebo Chons. Méno – egyptský Hnsw znamená „Ten, 

ktorých prechádza“ čiže „Pútnik“ a naznačuje, že ide pôvodne o lunárne božstvo. 

Znázorňovaný bol ako mladík, ktorý mal nohy u ruky pri sebe, v tvare múmie a so sŕpom a 

okrúhlym mesiacom na hlave. Bol stotožňovaný so synmi v iných božských trojiciach. A to 

s Atumovým synom Šovom či s Usirovým synom Horom.  

 Perzské náboženstvo sa vyznačovalo krajným dualizmom. Preto v ňom vidíme 

dvojicu bohov. Podľa nich existujú vo svete dva princípy – dvaja bohovia, dobrý a zlý 

(Achuramazda a Anchra-Majnju). Boh dobra rodí duch, svetlo, dobro a krásu. Avšak boh zla 

rodí matériu, tmu a zlo. Božstva medzi sebou vedú ustavičný zápas a definitívny záverečný 

boj bude na konci sveta prostredníctvom veľkých katastrof v prírode, kde dobro zvíťazí nad 

zlom a znovu stvorí svet.
1
 Zoroastriánsky dualizmus Perzie bol bližší k monoteizmu než bolo 

priemerné staroveké náboženstvo.
2
 

 Na rozdiel od Grékov, ktorí zavčasu zorganizovali dobre skĺbený panteón, Rimania 

mali na začiatku historického obdobia len jedno hierarchické zoskupenie bohov, a to 

archaickú triádu Juppiter, Mars, Quirinus, ktorú dopĺňali Janus a Vesta. Janus ako boh-

patrón „počiatkov“ bol na čele zoznamu, ktorý uzatvárala Vesta, ochrankyňa Ríma. 

V literárnych prameňoch sa však spomína veľké množstvo bohov, či už domácich alebo 

vypožičaných od Grékov a Etruskov. Títo bohovia a bohyne však neboli klasifikovaní 

a nemali hierarchiu. Niektorí starovekí autori rozlišovali di indigetes a di novensides, pričom 

tí prví boli národní (patrii) a druhí bohovia prijatí neskôr. Vzácnejší je rad bohov 

spomenutých vo formulke devotio, ktorú nám zanechal Titus Livius: štyria veľkí bohovia 

(Janus, Juppiter, Mars, Quirinus), ďalej Bellona a Lárovia (patróni vojny a zeme), di 

novensides a di indigetes a napokon Mánovia a Tellus. V nijakom prípade niet pochybností 

o starobylom charaktere triády Juppiter, Mars, Quirinus. Štatút funkcie troch flamines maiores 

                                                           
1
 ГЕЧЕ, Г.: Библейские истории. Москва 1988, s. 45. 

2
 WRIGHT, R.: Evoluce Boha. Praha 2011, s. 155. 
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dostatočne svedčia o štruktúre bohov, ktorý kult mali na starosti: Juppiter je najvyšší boh par 

excellence, nebeský a hrmiaci, zdroj sakrálneho a vládca spravodlivosti, záruka univerzálnej 

plodnosti a kozmokreátor, aj keď nevládne nad vojnami. Tie sú doménou Marta (Mavors, 

Mamers), ktorý je u všetkých Italikov bohom vojny. Mars sa niekedy spája aj s mierovými 

rituálmi: ide tu však o pomerne známy jav v dejinách náboženstiev: totalitná, 

„imperialistická“ tendencia niektorých bohov v prípade Quirina. (Tento boh sa niekedy 

združuje s Martom Gradivom: obaja majú posvätné štíty (ancilia, Titus Livius, V, 52); 

Romulus, Martov syn, predstaviteľ magického a bojového kráľovstva, bol po smrti 

asimilovaný s Quirinom).
1
 V Jeruzalemskej mešite na hore Hebron sa v kupole z vnútra 

nachádza nápis: „Verte v Boha, ale nehovorte tri“. Ide pravdepodobne o poukázanie na vieru 

kresťanov, ktorí veria vo Sv. Trojicu. Mohamedáni totiž považovali kresťanov za polyteistov 

a nie monoteistov. Takýto názor majú až do dnešných dní. V mohamedánskych prameňoch 

kresťanov nazývali „našichim mušliky“ – t.j. odpadlíci, ktorí veria vo Sv. Trojicu. Korán
2
 

vznikol podľa významného ruského odborníka na sekty prof. Alexandra Leonidoviča 

Dvorkina pravdepodobne postupným vývojom, pričom prvé vydanie Koránu také aké ho 

poznáme dnes, vyšlo až v r. 1926 v Káhire. Mohamedánskí teológovia chceli z Koránu 

vytvoriť dielo, ktoré by bolo prijateľné ako pre židov tak aj kresťanov
3
 (monofyzitov, 

nestoriánov). Išlo o obdobie (9.- 15. stor.), keď Byzantská ríša sa rozpadla a mohamedánskej 

vojska obsadili jej obrovské územie. Veľká ríša potrebovala - vytvorila nové náboženstvo. 

                                                           
1
 ELIADE, M.: Dejiny náboženských predstáv a ideí II. Bratislava 1997, s. 102-103. 

2
 Korán podľa mohamedánov existoval pred stvorením sveta.  

3
 Teológia, ktorú hlásal Mohamed Arabom bola prirodzeným dôsledkom hospodárskych pomerov tej doby. Pre 

Mekku bola Sýria životne dôležitým obchodným partnerom a v súlade s pragmatickými zvykmi polyteistov 

prijali sýrskeho boha. Mohamed iba obyvateľom Mekky priblížil zvláštnosti tohto boha – napríklad odpor 

k súžitiu s inými bohmi. Hoci Mohamedovo posolstvo bolo prirodzeným dôsledkom hospodárstva Mekky, 

mohol túto hospodársku činnosť ohroziť. Kaaba bola významná svätyňa celej oblasti a prichádzali k nej 

vyznávači rozličných božstiev. Podľa niektorých popisov bola obklopená 360 modlami. (WRIGHT, R., cit. 

dielo, s. 284). Tento autor udáva, že pôvodne tu mali aj kresťania svoje ikony.  
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Preto v Koráne nachádzame aj do “istej miery akési náznaky o Sv. Trojici
1
“, ktoré mali 

prilákať kresťanov a prijať mohamedánstvo ako univerzálne náboženstvo. A to Allah 

(Najvyšší - Boh), Isa (Isus) a Miriam (Mária - Bohorodička). 

 Christova Cirkev v priebehu siedmych všeobecných snemov (4.-9. storočie) jasne 

zadefinovala a formulovala vieru v jediného Boha vo Sv. Trojici ako aj spôsob znázorňovania 

a uctievania.  

 

                                                           
1
 Samozrejme, že z pohľadu kresťanskej systematiky hovoríme o Sv. Trojici: Boh Otec, Boh – Syn a Boh- Duch 

Svätý. 


