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Abstrakt: Štúdium nábožensko-mytologických textov nás privádza k zisteniu, že už 

staroveký človek si kládol a podľa miery vtedajšieho poznania aj zodpovedal otázky 

spytujúce sa na pôvod, štruktúru či fungovanie sveta. Charakter jednotlivých mýtov i celých 

systémov dokonca dokazujú, že táto rudimentárna kozmológia tvorila ich ideovú bázu. 

Staroveký predfilozofický človek univerzum najčastejšie rozdeľoval na tri základné sféry: 

nebo, zem a podsvetie. Táto primárna stratifikácia však vo väčšine prípadov predstavovala 

iba ideový skelet pre ďalšie podružné kozmologické predstavy či sekundárne delenia. Ako 

súčasť viacerých systémov, špecifickú a v mnohých ohľadoch veľmi progresívnu formu 

stratifikácie sveta predstavovala koncepcia kozmického vajca. Úlohu akejsi spojnice medzi 

jednotlivými svetovými vrstvami, no zároveň pevného, jednotiaceho bodu v tomto 

pluralitnom a dynamickom svete vo väčšine prípadov preberala idea axis mundi, svetová os, 

predstavujúca zároveň i stred sveta. Svetová os bola najčastejšie zobrazovaná v podobe 

kozmickej hory, stromu alebo výškovej stavby. 

 

Kľúčové slová: Kozmológia. Stratifikácia univerza. Nebo. Zem. Podsvetie. Peklo. 

Kozmické vajce. Axis mundi. Kozmická hora. 

 

Abstract: The study of religious and mythological texts leads us to the finding that acient 

humans have already asked and answered questions related to the origin, structure and run of 

the world. Form of particular myths even entire systems proves that this rudimentary 

cosmology was their ideological base. Generally, the acient humans separated universe into 

three parts: heaven. earth and netherworld. The specific form of this stratification was 

conception of the cosmic egg. The idea of axis mundi served both like a bridge and a firm 

base most frequently depicted as a cosmic hill, a tree or a high-rise building. 

 

Key words: Cosmology. Stratification of the universe. Heaven. Earth. Netherworld. Hell. 

Cosmic egg. Axis mundi. Cosmic hill. 
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Počiatky racionálnej interpretácie sveta, respektíve filozofickej kozmológie sú spojené s 

náukou antických milétskych prírodných filozofov: Tálesa, Anaximandra a Anaximena, 

pôsobiacich 6. stor. pred Kr. Už pred-filozofický človek však nebol k tejto otázke 

indiferentný, čoho dôkazom sú mnohé kozmologické príbehy i celé náuky v rámci 

starovekých nábožensko-mytologických systémov. Štruktúra týchto systémov i charakter 

jednotlivých mýtov nás vedú k presvedčeniu, že predstavy o pôvode a fungovaní sveta tvorili 

dokonca ich bázu. Odlišnosť tejto prvotnej nábožensko-mytologických kozmológie v relácii 

k neskoršej filozofickej i dnešnej exaktnej spočíva najmä v tom, že nemala pojmovú či 

definičnú podobu, ale jej základný vyjadrovací prvok predstavoval obraz alebo príbeh, 

najčastejšie vyjadrený vo forme mýtu. 

Moderná veda dokazuje, že jednou z hlavných vlastností kozmu, je jeho štrukturovanosť.
1
 

K tomuto poňatiu - samozrejme zodpovedajúcemu vtedajšej úrovni poznania - však dospel už 

staroveký človek. V rámci mnohých starovekých mytológií totiž nachádzame viac-menej 

zložité rozpracovanie svetových vrstiev. Tieto vrstvy či stupne sú poprepájané širokou 

spleťou vzťahov a väzieb. Takto vesmír zároveň tvorí akoby mohutný organizmus, ktorého 

celková funkčnosť závisí od „blaha“ jeho jednotlivých častí. Samozrejme, nie všetky 

mytológie venujú tejto otázke zvýšenú pozornosť. Mnohé si vystačia jednoduchými 

predstavami vo forme personifikácie jednotlivých prírodných živlov a kozmologických sfér. 

Tieto prirodzene na tomto mieste nebudú pútať našu pozornosť do takej miery, ako tomu 

bude v prípade tých, ktoré sa vyznačujú vysokou mierou koncepčnosti a originálnosti 

v riešení tejto problematiky. 

 

Nebo, zem, podsvetie 

V predstavách starovekého predfilozofického človeka sa svet najčastejšie delil na tri časti: 

nebo, zem a podsvetie. Väčšina systémov rozlišovala zároveň viacero subsfér. Táto koncepcia 

sa však len výnimočne vyskytovala v čistej podobe. Pôsobila skôr ako skelet pre ďalšie 

podružné či prídavné kozmologické predstavy. Tak tomu bolo už v prípade najarchaickejšej 

sumerskej i nástupníckej akkadskej tradície. Chaotický a neštruktúrovaný primordiálny svet 

sa stvorením diverzifikoval na zložitý komplex kozmologických vrstiev. Nebeská sféra 

tvorila samostatný viacvrstevný svet s viditeľnými cestami nebeských telies (Slnko, Mesiac, 

hviezdy a voľným okom viditeľné planéty) a „príbytkami“ astrálnych božstiev (Utu - Šamaš, 

                                                 

1
 Základné delenie na mikro a makrokozmos zahŕňa ešte niekoľko podúrovní. Takto v rámci mikrokozmu 

rozlišujeme napríklad kvarkovú, atomárnu a molekulárnu sféru, a makrokozmos tvoria planéty alebo hviezdy, a 

ich sústavy, galaxie, kopy galaxií atď. 
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Nanna - Sín, Inanna - Ištar a iné). Slávny akkadský epos stvorenia Enúma eliš opisuje túto 

skutočnosť nasledovne: 

Spočinul pán, na mŕtvolu Tiámat hľadí, 

ten kus mäsa rozdeliť chce a stvoriť veci nádherné. 

Roztrhol ju vo dvoje ako tresku, z jednej polovice preklenul nebesia. 

Vyznačil hranice a rozmiestnil strážcov. 

Tým potom prikázal, aby nedali vytiecť vodám. 

Prešiel nebesami, oblohu si prehliadol i založil tam náprotivok k Apsú... 

Premeral pán podobu Apsú, veľký chrám Ešarra, verný jeho obraz zbudoval. 

Veľký chrám Ešarra, ktorý vytvoril, to sú nebesia 

a na nich Anuovi, Enlilovi a Eovi sväté ich miesta dal obývať. 

Marduk vybudoval sídlo veľkým bohom, 

hviezdy, ich podoby, do súhvezdí zoskupil... 

Nannarovi dal vzísť, zveril mu noc a určil ho čo jej klenot k rozpoznaniu dní. 

...Keď na horizonte Šamaš ťa zbadá, tu postupne ubúdaj a ustupuj naspäť!
2
 

 

Tento nebeský svet s hierarchicky rozvrstveným panteónom sa z vôle bohov zrkadlil aj na 

zemi. Napríklad každej planéte zodpovedal jeden kov a jedna farba, všetko farebné bolo pod 

vplyvom niektorej planéty. Každá planéta však patrila jednému z bohov, ktorého takto 

zastupoval príslušný kov. Atmosférickú oblasť medzi nebom a zemou ovládali božstvá 

prírodných síl – búrky, vetra, ohňa, dažďa a pod., ktorých charakter bol do veľkej miery 

ambivalentný. Do sféry vodstva patrili životodarné zdroje sladkej vody, more a podzemný 

praoceán (Abzu, Apsú), ktorý sa rozkladal pod úrovňou spodných vôd pevniny a tvoril zrejme 

i spodnú vrstvu mora, lebo siahal až k bránam podsvetia. 

Podoba pozemskej sféry je najlepšie vyobrazená v tzv. babylonskej mape sveta - 

v unikátnom prameni vtedajších kozmologických predstáv, ktorý pochádza z roku 700 pred 

Kr. a predstavuje preto najstaršiu mappa mundi vôbec, ktorá znázorňuje kruhovú pevninu 

plávajúcu na okolitom vodstve (mori). Hlavné mesto Babylon je zvýraznené a umiestnené v 

strede sveta. 

Rovnako podsvetie tvorilo samostatnú sféru, obývanú vybranými božstvami (Anunna, 

Anunnak, Ereškigal, Nergal a iní) a démonmi, kde iné božstvá ani živí ľudia nemali prístup; 

a nebolo odtiaľ návratu: „Možno však vrátiť toho, kto zomrel, znova medzi živých? Možno 

vyslobodiť dakoho z podsvetia? Nikto ešte neobrátil rieku, aby tiekla od ústia k prameňu...“
3
 

Výnimku tvorili tzv. miznúce (umierajúce) božstvá, ktoré tam pravidelne (každoročne) 

                                                 

2
 Enúma eliš IV, 135 - V, 20. In: Mýty staré Mezopotámie: Sumerská, akkadská a chetitská literatúra na 

klínopisných tabulkách. Praha: Odeon, 1977. s. 192-193. (Vlastný preklad z češtiny.) 
3
 Epos o Gilgamešovi XI. In: ZAMAROVSKÝ, V.: Gilgameš. Bratislava: Perfekt, 2002. s. 50. 
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zostupovali v zimnom období vegetačného pokoja a letného sucha, a znova odtiaľ vychádzali 

keď príroda na jar alebo po daždi ožívala. 

Obzvlášť rozvinutú náuku o stratifikácii sveta nachádzame v početných myšlienkových 

prúdoch Indie. Podľa hinduistickej tradície zem oddeľuje nebo od podsvetie a je zároveň 

najnižšou oblasťou radu nebeských sfér, ktorých je so zemou sedem. A keďže pod zemou je 

rovnako sedem spodných oblastí, niekedy sa hovorí o tzv. štrnástich svetoch. Zem má tvar 

plochého disku, rozdeleného sústredenými kruhmi na sedem veľkých ostrovných pevnín, 

oddelených siedmymi pásmi morí. Nebo a zem tvoria základné zložky univerza, ku ktorým sa 

priradzuje ešte peklo, umiestnené kdesi v najnižších častiach vesmíru. Jednotlivé sféry majú 

svoje názvy a ich parametre sú podrobne opísané, dokonca až na úroveň presných rozmerov: 

„Maharlóka je desať miliónov jódžan nad polárnou hviezdou, džanalóka dvadsať, tapólóka 

osemdesiat...“
4
 Sedmoro podsvetných sfér – pátála, sú paradoxne miestom radovánok: 

„Podsvetie poskytuje väčšie šťastie než nebesá...“
5
 O to viac vynikajú krutosti pekla – 

naraka, ktoré sa delí najčastejšie tiež na sedem úrovní; niektoré pramene však hovoria 

o päťdesiatich a viac. 

Originálnu predstavu štruktúry sveta, ktorá je podľa znalcov aj starobylejšieho pôvodu ako 

hinduistická, ponúka džinizmus. Svet sa tu znázorňuje v podobe stojaceho muža s ohnutými 

ramenami a s päsťami v bok. Tento makroantrop sa skladá z dolného sveta (dolné končatiny), 

zo stredného sveta (oblasť pásu) a z horného sveta (hruď a hlava). V dolnom svete je sedem 

nad sebou uložených „zemí“ (bhúmi), z ktorých je každá inej farby. V horných oblastiach 

prvej „zeme“ sídli osemnásť kategórií božstiev. Zvyšných šesť „zemí“ sú skutočné peklá, 

ktorých je osem miliónov štyristotisíc a sú obývané rozličnými triedami zatratencov. Pod 

nohami makroantropa sa nachádza najhroznejšia pekelná priepasť (nigróda), určená 

najväčším hriešnikom. Stredný svet približne zodpovedá svojou podobou vyššie uvedenej 

hinduistickej tradícii. Horný svet sa delí na päť nad sebou uložených oblastí, ktoré 

predstavujú rebrá, krk, bradu, päť otvorov na tvári a uzlu vlasov makroantropa. V každej 

oblasti je zas niekoľko rajov, v ktorých sídlia rozličné typy božstiev. Piata oblasť, vrchol 

sveta a uzol makroantropa, je vyhradená oslobodeným dušiam.
6
 

                                                 

4
 Višnupurána. In: ZBAVITEL, D. a kol.: Bohové s lotosovýma očima: Hinduistické mýty v indické kultúře tři 

tisíciletí. Praha: Vyšehrad, 1986. s. 65. (Vlastný preklad z češtiny.) 
5
 Dívíbhágavatapurána. In: ZBAVITEL, D. a kol.: Bohové s lotosovýma očima: Hinduistické mýty v indické 

kultúře tři tisíciletí. Praha: Vyšehrad, 1986. s. 66. (Vlastný preklad z češtiny.) 
6
 Porov.: ELIADE, M.: Dejiny náboženských predstáv a ideí / II: Od Gautamu Buddhu po víťazstvo kresťanstva. 

Bratislava: Agora, 1997. s. 179. 
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Vysoko rozvinutý zmysel pre vrstvenie univerza nachádzame rovnako u pôvodných 

obyvateľov Ameriky. Napríklad v čase príchodu Európanov väčšina obyvateľov 

Mezoameriky verila, že existuje trinásť nebeských a deväť podsvetných sfér. Medzi nimi leží 

zem, podľa mayskych predstáv je plochá a štvorcová. Každý uhol v mieste svetovej strany 

má farebnú hodnotu. Každá nebeská sféra má svojho boha. To isté platí o podzemnom svete, 

ale s tým rozdielom, že tam vládnu bohovia noci.
7
 Podľa toltéckej verzie je zas zem okrúhla, 

umiestnená v strede vesmíru (ktorý sa rozprestiera horizontálne a vertikálne) a je celkom 

obklopená vodami (cemanáhuac). Delí sa na štyri kvadranty (sektory), ktoré sa otvárajú zo 

stredu sveta a rozširujú sa tým smerom, kde sa body spájajú s nebesami. Vertikálne nad 

zemou obklopenou vodami a pod ňou je deväť nebeských sfér a deväť sfér podsvetia. 

Nebesia, spolu s vodou, vytvárajú akýsi druh klenby, rozbrázdenej dráhami, ktoré sú od seba 

oddelené veľkými nebeskými trámami. V prvých piatich sférach sú dráhy Mesiaca, hviezd, 

Slnka, Večernice a komét. Nad nimi sú nebesia rozličných farieb s oblasťou bohov. Nad 

všetkým je nakoniec Omeyocan (miesto duality), kde zotrváva dvojité božstvo, Darca života 

a Strážca vesmíru.
8
 

 

Kozmické vajce 

Ekvivalentnú predstavu koncepcie rozvrstvenosti sveta tvorí obraz kozmického vajca, 

ktorého obaly predstavujú tieto sféry. Takéto poňatie nachádzame napríklad v iránskej 

mytológii: „...najskôr stvoril oblohu ... ktorej konce siahali do ďaleka, v tvare vajca, zo 

žiariaceho kovu...“
9
 Guľatá zem leží uprostred „...práve tak ako žĺtok vajca je stredom 

vajca...“
10

 Rovnako však aj v hinduizme: „Na úplnom okraji zeme sa rozkladá mohutné 

pohorie, oddeľujúce ju od oblastí, ktoré siahajú až k škrupine svetového vajca.“
11

 A takisto v 

čínskej tradícii: „...Nebesia a Zem majú tvar vajca, pričom Zem je uzatvorená sférou Nebies 

práve tak ako žĺtok vajca je uzatvorený jeho škrupinou.“
12

 Koncepčne obdobné predstavy, 

avšak s iným kozmologickým obrazom, boli vlastné aj starým Slovanom, prirovnávajúc v ich 

                                                 

7
 Porov.: KLÁPŠŤOVÁ, K. a kol.: Encyklopedie bohů a mýtů předkolumbovské Ameriky: Mexiko a Střední 

Amerika. Praha: Libri, 2001. s. 502. 
8
 Porov.: LEÓN-PORTILLA, M.: Mytologie starého Mexika. In:  KRAMER, S. N.: Mytologie starověku. Praha: 

Orbis, 1977. s. 380. 
9
 Bundahišn. In: KRAMER, S. N. a kol.: Mytologie starověku. Praha: Orbis, 1977. s. 283. (Vlastný preklad z 

češtiny.) 
10

 Bundahišn. In: KRAMER, S. N. a kol.: Mytologie starověku. Praha: Orbis, 1977. s. 283. (Vlastný preklad z 

češtiny.) 
11

 Višnupurána. In: ZBAVITEL, D. a kol.: Bohové s lotosovýma očima: Hinduistické mýty v indické kultúře tři 

tisíciletí. Praha: Vyšehrad, 1986. s. 65. (Vlastný preklad z češtiny.) 
12

 BODDE, D.: Mýty staré Číny. In: KRAMER, S. N. a kol.: Mytologie starověku. Praha: Orbis, 1977. s. 322. 

(Vlastný preklad z češtiny.) 
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prípade oblohu k „...temenu hlavy ... ktorá zakrýva vlastné nebo ... klenba sa na svojich 

koncoch dotýka zeme, ba siaha až na morské dno.“
13

 

Pred človekom staroveku vyvstala aj ďalšia dôležitá kozmologická otázka: Ako sa „drží“ 

vesmír (obloha spolu so zemou, alebo iba samostatná obloha) v priestore, aby sa nezrútil či 

neprepadol. Originálnou odpoveďou Egypťanov na túto otázku bol obraz oblohy ako 

nebeskej kravy, Nút. Tento výjav, ktorý obsahovali najmä viaceré kráľovské hrobky z druhej 

polovice druhého tisícročia pred Kr. zachytáva stojacu kravu, ktorej brucho je zdobené pásom 

hviezd a podopierané bohom Šowom, vyobrazeným v podobe muža, ktorý vzpaženými 

rukami pridržiava brucho kravy - nebeskú klenbu. Nohy kravy predstavujú štyri stĺpy nebies 

a zároveň štyri svetové strany, ktoré sú pre svoju dôležitosť každá podopieraná dvojicou 

bohov, tzv. heh. Boh Ré – slnečný kotúč, sedí buď na chrbte kravy, alebo pláva popri nej na 

svojich dvoch člnoch: „Tvoja matka Nút ťa objíma, keď zapadáš v kráse ... majestátnej 

podoby v Nočnej bárke a preveľmi vážený v Dennej bárke.“
14

 Ďalším obrazom oblohy 

v Egypte bola strecha podopieraná štyrmi piliermi alebo sup s rozprestretými krídlami, ktoré 

má podopreté dvomi stĺpmi.
15

 Podľa Grékov nesie nebeskú klenbu na svojich pleciach 

ozrutný obor: „Atlás, ten z tvrdej nutnosti nesie oblohu šíru na kraji sveta ... na rukách 

neúnavných a na vlastnej hlave, lebo taký údel mu pririekol rozumný Zeus.“
16

 

V čínskej mytológii nachádzame podobné idey: nebo je okrúhle, prikrýva zem ako guľa 

(má tvar vajca); zem je štvorcová. Keď je zem zobrazená ako štvorcová korba voza, stredový 

stĺp podopiera vozovú plachtu, ktorá je okrúhla ako obloha.
17

 Inde sa hovorí o štyroch alebo 

ôsmych nebeských stĺpoch: „Potom Nü-kua spojila navzájom kamene piatich farieb 

a pomocou nich podržala dohromady azúrové Nebesia. Odrezala nohy korytnačke 

a podoprela nimi štyri stĺpy.“
18

 Prípadne sú to povrazy – wej, ktoré „...slúžia k tomu, aby 

pripevňovali baldachýn Nebies k Zemi...“
19

 

Indovia riešili tento problém viacerými obrazmi. V Rámájane, národnom epose, môžeme 

čítať o ôsmych slonoch svetových strán, ktoré stoja v podsvetí a držia zem na svojich 

                                                 

13
 VÁŇA, Z.: Svět slovanských bohů a démonů. Praha: Panorama, 1990. s. 59. (Vlastný preklad z češtiny.) 

14
 Egyptská kniha mŕtvych I  15, 608/22; 633/3. (Vlastný preklad z češtiny.) 

15
 Porov.: ANTHES, R.: Mytologie ve starém Egypte. In: KRAMER, S. N. a kol.: Mytologie starověku. Praha: 

Orbis, 1977. s. 14-18, 26-28. (Vlastný preklad z češtiny.) 
16

 Theogoniá 517-519. In: HÉSIODOS: Zpěvy železného věku. Praha: Svoboda, 1990. s. 27. (Vlastný preklad z 

češtiny.) 
17

 Porov.: ELIADE, M.: Dejiny náboženských predstáv a ideí / II: Od Gautamu Buddhu po víťazstvo 

kresťanstva. Bratislava: Agora, 1997. s. 24. 
18

 BODDE, D.:  Mýty  staré  Číny.  In:  KRAMER, S. N. a kol.:  Mytologie starověku.  Praha:  Orbis,  1977. s. 

324. (Vlastný preklad z češtiny.) 
19

 BODDE, D.:  Mýty  staré  Číny.  In:  KRAMER, S. N. a kol.:  Mytologie starověku.  Praha:  Orbis,  1977. s. 

325. (Vlastný preklad z češtiny.) 



 

 

  
182 

hlavách. Ďalší prameň zas tvrdí: „Pod siedmymi podsvetiami je had Šéša ... (podoba) Višnu 

... (ktorý) nesie na svojej hlave celý svet ako skvejúcu sa čelenku a je základom, na ktorom 

spočíva sedem podsvetí.“
20

 A podľa Mayov je mnohovrstevnaté nebo podopreté mohutnými 

stromami: „...päť obrovitých ceib, tak podopieralo nebeskú klenbu a ich korene prenikli 

pevne do hlbín zeme.“
21

 Alebo podľa inej verzie špeciálne za tým účelom vytvorenými 

božskými bytosťami: „Veľký otec a Veľká matka vytvorili teda štyroch obrovitých bohov 

a nazvali ich bacaby. Ich úlohou bolo pevne podopierať nebeskú klenbu v každom smere 

vesmíru...“.
22

 

 

Axis mundi 

Ďalším dôležitým pojmom starovekej mytologickej kozmológie je medium mundi (stred 

sveta) alebo axis mundi (os sveta). V predstavách starovekého človeka nebola zem, svet alebo 

obloha dostatočne zabezpečená iba tým, že ich v prázdnote kozmu podopierali imaginárne 

stĺpy alebo niesli nejaké mýtické bytosti. Pre správny chod sveta bol nevyhnutný jeho 

„stred“, ktorý predstavoval bod, miesto, ale najčastejšie os. Zdá sa, že aspoň do istej miery, 

bol výber toho, čo reprezentovalo stred sveta geograficky podmienený. Napríklad tam, kde 

boli vyššie vrchy, zvykla byť stredom nejaká reálna alebo fiktívna hora. Kde rástli 

majestátnejšie stromy, ľudia si vybrali za stred sveta mýtický strom. Kde nebolo ani jedno ani 

druhé, postavili si „vlastný“ stred – nejaký druh, najmä výškovej, stavby (pyramídu, zikkurat, 

chrám, vežu a pod.) Nech boli konkrétne predstavy akékoľvek, všetky spájala jedna idea: svet 

potrebuje centrum, ktoré je akoby mimo času a priestoru, okolo ktorého a v ktorom sa všetko 

sústreďuje a pohybuje, ktoré je „mostom“ medzi jeho jednotlivými sférami, najmä medzi 

nebom a zemou; a ktoré, respektíve cezeň istá forma absolútna, v konečnom dôsledku riadi 

beh celého kozmu. 

Takto sa už u mezopotámskych civilizácií môžeme stretnúť s mýtickými horami, stromami 

a pahorkami: „... hrozný lesk pohoria teraz dolieha na cudziu zem! Výška jeho až k nebu 

siaha, vnútro jeho je tajomné. Záhrady (hôr) nesú plody nádhery plné, koruny ich kmeňov sú 

čelenkou neba... Pod konármi Ebechu plných listov ležia páry levov...“
23

 Avšak všetky 

významovo prekračuje archetypálna forma axis mundi v podobe zikkuratu (sedem poschodí 
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zodpovedalo siedmym planetárnym nebesiam), chrámu alebo celého mesta, ako sa to zrkadlí 

aj v biblickej epizóde o tzv. babylonskej veži: „Poďme, postavme si mesto a vežu, ktorej 

vrchol bude siahať až do neba...“
24

 Babylon, Báb-iláni, v preklade znamená „brána bohov“, 

kde zostupovali bohovia na zem. Jeho ďalšie mená boli: „Dom základov neba a zeme“ a 

„Puto neba a zeme“; bol postavený na báb-apsí: „bráne k Apsú“, k praoceánu. Podľa 

iránskych predstáv leží svätá hora Haraberezaiti (Elborz) uprostred Zeme a je spojená 

s nebom.
25

 U Egypťanov úlohu kozmickej hory – na ktorú vystupoval faraón, aby sa stretol 

s bohom slnkom Ré – prevzal prvotný (kozmogonický) pahorok.
26

 Zanedbateľná z tohto 

hľadiska nebude iste ani symbolika pyramíd, s ich špecifickou architektúrou 

a nadpriemernými rozmermi, ktoré spájali zem s podsvetím tým, že boli hrobkami faraónov, 

no zároveň aj s nebom, keďže duša zosnulého vládcu po ich stenách mala vystupovať do 

neba. 

V rámci židovsko-kresťanskej tradície nachádzame z tohto hľadiska hneď niekoľko 

zaujímavých momentov či skutočností. Napríklad pomenovanie hory Tábor v Palestíne je 

najpravdepodobnejšie odvodené od hebrejského tabbúr, t.j. „pupok“. Neďaleký vrch Garizim 

bol zase za takýto „pupok“ (pupok sveta) považovaný: „Hľa, ľudia zostupujú z vrchov! 

...Ľudia zostupujú od pupka zeme!“
27

 Takto sa dostávame k novému rozmeru axis mundi - 

vrchol kozmickej hory nie je iba najvyšším bodom zeme, spojnicou medzi jej jednotlivými 

sférami, ale je zároveň „pupkom“ – miestom, kde začalo a odkiaľ sa šírilo stvorenie. Podľa 

sýrskeho zdroja Jaskyňa pokladov bol Adam stvorený v strede zeme. To iste potvrdzuje 

židovská tradícia v jednej z midráš. Na tom istom mieste, na Golgote, bol neskôr vztýčený 

Kristov kríž. A keďže Adam bol pochovaný na rovnakom mieste, kde bol stvorený, tam bol 

vykúpený priamo kvapkajúcou krvou Spasiteľa. Zároveň celá „zasľúbená zem“ - Palestína, 

keďže ležala blízko kozmickej hory, bola najvyššie položenou krajinou, preto ju nepostihla 

potopa. A nakoniec, jeruzalemský chrám uzatvára ústie tehóm – praoceánu (hebrejský 

ekvivalent babylonského Apsú), pretože stojí na skale, ktorá preniká hlboko do útrob zeme, 

až k tehóm.
28
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Aj v kozmológiách národov európskeho staroveku zohráva fenomén stredu dôležitú úlohu. 

U Grékov je z tohto hľadiska neodiskutovateľná funkcia a postavenie vrchu Olymp ako sídla 

bohov: „...až k päte sa zmietal vysoký Olymp, pod ťarchou nesmrteľných.“
29

    A zároveň 

spojnice medzi zemou a nebom: „...zlatú si vezmite reťaz a spusťte ju z nebeskej klenby, 

potom sa, bohovia všetci a bohyne, zaveste na ňu, predsa však sa vám nijako nezdarí stiahnuť 

ma z neba, Dia, vrchného vládcu... Ale ak, naopak, ja by som chcel vás vytiahnuť s chuťou, 

vytiahol by som vás naraz aj so samotnou zemou a s morom. Potom by mohol som na jeden 

z olympských kopcov tú reťaz priviazať mocne a zaraz by vo vzduchu viselo všetko.“
30

 

U Rimanov mundus – t. j. brázda vyhĺbená okolo miesta, kde mal byť položený základ mesta 

– predstavuje styčný bod nižších oblastí s pozemským svetom. Rovnako italický chrám bol 

zónou, kde sa pretínal vyšší (božský), pozemský a podzemný svet.
31

 V prípade etník viac na 

sever axis mundi najčastejšie reprezentuje strom. U Germánov, v Edde, ale aj v iných 

prameňoch figuruje aj kozmická hora v podobe Himinbjörgu („nebeská hora“), na mieste 

ktorej sa dúha (Bifröst) dotýka nebeskej klenby, alebo stred sveta predstavuje hrad Midgard 

(„sídlo uprostred“), ktorý obklopoval praoceán. Avšak univerzálnym obrazom axis mundi 

u tohto etnika je mýtický strom, v Edde Yggdrasil: „Viem, jaseň kde stojí, Yggdrasil menom, 

vysoký strom, zrosený vlhko, stále zelený...“
32

 Presahujúc všetky sféry univerza, vlastne drží 

pohromade celý svet: „Tri korene vyháňa tromi smermi jaseň Yggdrasil: Hel sídli pod prvým, 

pod druhým obri, pod tretím ľudské pokolenie.“
33

 V najstaršej fínskej tradícii sa stretávame 

s tzv. Kalevovou jedľou – obrovským stromom, ktorého koruna siahala až do neba.
34

 Neskôr, 

napríklad v Kalevale, s dubom alebo brezou: „Halúzkami dub tam ožil, konármi sa 

rozkonáril, korunou sa k nebu dvíhal – a konármi všetko skrýval...“
35

 U Slovanov je značne 

rozšírené uctievanie posvätných stromov, ktoré zjavne plnili aj funkciu axis mundi: 

 

„Ostatní bohovia sedeli v korune obrovského stromiska. Svätý Veľdub je zázračným 

dubom. Korene tohto dubiska sú zakosílené v celej ríši najvyššieho boha našej Éry 

Svarožiča, siahajú na všetky strany – na stranu polnočnú, či severnú, na stranu 

poludňajšiu ... a v jeho najvyšších konároch si hovejú vládcovia týchto strán... 
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Veľdub stojí na hranici svetov – sveta zeme i sveta vody, sveta vzduchu i sveta ohňa. 

...všetkých chráni obrovská koruna Veľduba, vysokého do oblakov a hlbokého až do 

Velesovho podsvetia.“
36

 

Fenomén axis mundi nebol cudzí ani mytologickým systémom Východu. Podľa 

hinduistickej tradície sa uprostred sveta týči ako jeho os hora Méru, okolo ktorej sa otáčajú aj 

nebeské telesá. K nej je priľnutá pevnina Džambúdvípa, ktorá má deväť krajov, z ktorých je 

najkrajší Bháratavarša (India). Názov pevniny je odvodený od stromu džambú, rastúceho na 

najvyššom pohorí, ktoré sa kvôli svojej výške dotýka až škrupiny svetového vajca: „Plody 

tohto stromu sú veľké ako slony. Keď spadnú zrelé na zem, tvorí sa z ich šťavy rieka, z ktorej 

pijú ľudia, ktorí sa potom spokojní a zdraví. Nepotia sa, nepáchnu a netrpia starobou ani 

chorobami.“
37

 Kultúrne blízky džinizmus zas učí, že skrz celé telo spomínaného 

makroantropa prechádza trubica, ktorá vlastne tvorí axis mundi. Zároveň však džinisti poznali 

tiež kozmickú horu Méru.
38

 

Číňania tradične zobrazovali vesmír ako centrálne teleso orámované štyrmi pólmi, ktorým 

prechádza vertikálna os zenit-nadir. Keď je zem zobrazovaná ako štvorcová korba voza, 

stredový stĺp podopiera stredovú plachtu, ktorá je okrúhla ako obloha. Čína sa nachádza 

v strede sveta, hlavné mesto v strede kráľovstva a kráľovský palác v strede hlavného mesta. 

Dokonalé hlavné mesto by sa totiž malo nachádzať v strede vesmíru, kde sa týči zázračný 

strom zvaný „Zvislé drevo“ (Kien-mu), spájajúci spodné oblasti s nebeskými výšinami. Túto 

funkciu preberá pravidelne aj samotný panovník, ktorý sa na konci tretieho letného mesiaca 

usídli v strede Ming-tchangu, akoby bol osou roka, umožňujúc tak spojenie medzi nebom 

zemou.
39

 Takto tu narážame na originálnu, antropickú podobu axis mudi. 

Kvôli geomorfologickým podmienkam môžeme predpokladať, že v rámci kozmologických 

predstáv pôvodných amerických kultúr frekventovaným obrazom stredu či osi sveta bola hora 

alebo vrch, respektíve ich umelá podoba - pyramída; budovanie ktorých bolo rozšírené najmä 

u Mayov a Aztékov. Zdá sa však, že ani rastlinná forma tohto kozmologického fenoménu 

nebola zriedkavá, čoho dôkazom je mayska predstava, že stredom vesmíru ako súmerný stĺp 

prerastá obrovská ceiba: „A vtedy Veľký otec vzal jeden z drahokamov, položil ho 
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doprostred zeme a spôsobil tým ... (že) zo zemskej kôry vyrástol prvý strom na svete. Jeho 

kmeň pripomínal kamenný stĺp a ako stĺp podopieral nebeskú klenbu.“
40
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