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Od pravekých kultových
lokalít po neopohanské
svätyne na Kaukaze
Beáta Čierniková
Katedra porovnávacej religionistiky, Filozofická fakulta UK, Bratislava
The Caucasus is extremely rich in archaic cult sites from the Stone Age to the present. Millennia to worship the same sacred sites, which didn’t lost its sacred character even after changing the oﬃcial religion.
Prehistoric sites and ancient temples have been worshipped even during the 20th century, after the demise of the Soviet Union. Modern Christian and Islamic religion had very limited impact on the worship
of these objects or locations. After the demise of the Soviet Union an emergence of new religious movements was very significant. Particularly neo-paganism, which is currently dedicated to those ancient
sacred sites, became strong and important in the region.
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Na Kaukaze a v Zakaukazsku sa až do súčasnosti zachovalo veľké množstvo archaických svätýň rôzneho
typu. Niektoré z nich pochádzajú z kamennej a bronzovej doby, známe sú však aj svätyne, ktoré vznikli
v 20. storočí, a aj tieto si zachovali mnohé črty archaických
svätýň, napr. umiestnenie v jaskyniach, okolo megalitov,
archaické názvy a pod.
Medzi najstaršie kultové objekty na Kaukaze patria
megality, staré niekoľko tisíc rokov. Najvýznamnejšie
z nich sú kaukazské dolmeny, ktorých bolo dodnes objavených asi 3000 vrátane poškodených. Väčšinu z nich
tvoria priamouhlové stavby z veľkých kamenných dosiek.
Niektoré sú vyhĺbené v skalách. Všetky majú neveľký
otvor na fasáde. Dolmeny sa nachádzajú na západnom
Kaukaze, pri pobreží Čierneho mora. Podľa niektorých
názorov majú až 9-tisíc rokov. Najviac sú preskúmané
abcházske dolmeny, datované sú do konca 4. až začiatku
2. tis. pred Kr. Väčšina dolmenov sa nachádza na neveľkých plošinách v horách vo výške 500–700 m nad morom,
výnimočne ich však možno nájsť aj vo výške 1300 m
nad morom. V staroveku a stredoveku sa používali ako
pohrebiská na sekundárne pochovávanie. Vo vnútri sa nachádza jeden alebo niekoľko hrobov. Existujú však svedectvá o tom, že tieto miesta boli využívané aj na kultové
účely. L. I. Lavrov zaznamenal, že v 19. stor. Čerkesi-Šapsugovia prinášali k dolmenom potravu z obetín,
aby tu usporiadali rituálnu hostinu (Lavrov, 1960: 104).
Takáto hostina však mohla súvisieť s kultom mŕtvych.

Všetky dolmeny stoja pri prírodných zdrojoch vody.
V blízkosti 5 až 50 metrov od každého sa nachádza prameň,
potok, rieka alebo aspoň podzemný prameň. Na niektorých dolmenoch sa nachádza aj ornament znázorňujúci
vodu. Vedci si však všimli najmä astronomický význam
umiestnenia a nasmerovania dolmenov, napr. v smere
východu a západu slnka, pohybu nebeských telies, atď.
Pri niektorých dolmenoch etnografi zaznamenali
kultové obrady spojené s božstvom, patrónom toho-ktorého miesta. Napr. v dedine Zajukovo má božstvo
spojené s dolmenom meno odvodené od pomenovania
slnka, ale vykonávajú sa pri ňom obrady spojené s plodnosťou (Šortanov, 1993: 19). Podobné obrady, známe
u iných kaukazských národov, priviedli vedcov k presvedčeniu, že tieto obrady sú analogické s obradmi, ktoré
vykonávali už Chetiti (Gadžijev, 1991: 88). Domnievajú sa,
že úzky otvor na fasáde dolmenov symbolizuje ženský
pohlavný orgán a vnútorný priestor maternicu. Za potvrdenie svojho názoru považujú aj to, že na niektorých
dolmenoch sa nachádza zobrazenie ženských prsníkov.
Dolmeny teda spájajú s plodnosťou, či už s ľudskou,
alebo so zvieracou. V súčasnosti pôsobí vedcom problém
aj to, že dolmeny sa postupne ničia, najmä od roku 2000,
keď tieto objekty začali využívať na kultové účely rôzne
skupiny neopohanov.
Dolmeny sa objavujú aj v mytológii Abcházcov a Adygov. Podľa starých mýtov kedysi obývali krajinu obri
a trpaslíci. Obri boli bojovný národ, stále sa chválili
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svojou silou, ale pritom boli hlúpi a naivní. Na rozdiel
od nich trpaslíci boli veľmi prefíkaní a chytrí. Svojím
dôvtipom dosiahli, že obri sa im podriadili a postavili
pre trpaslíkov obydlia. A dolmeny sú práve tie domy,
ktoré pre nich vybudovali. Adygovia nazývajú dolmeny
„domami trpaslíkov“ – spiun, ispiun. Trpasličí národ sa
v adygskej mytológii nazýva spi alebo ispi.
Dolmeny však nie sú jedinými megalitickými stavbami
na Kaukaze. Známa je aj stavba v južnom Arménsku
v Sjunickom okrese. Nachádza sa vo výške 1770 metrov
nad morom na ploche viac ako 7 hektárov. Nazýva sa
Zorats kharer – Kamenné vojsko, alebo aj Kharaundž –
Spievajúce kamene. Je to súbor asi dvojmetrových zaostrených kameňov, ktoré sa rozprestierajú smerom
z juhu na sever a v centre vytvárajú pravidelný kruh.
V mnohých kameňoch sa nachádzajú otvory, ktorých nasmerovanie zodpovedá postaveniu hviezd pred sedem
a poltisícročím. Centrálny kruh je nasmerovaný k slnku, prepojený na pohyb mesiaca, niektorých hviezd
a planét. Objekt bol vybudovaný v 6. tis. pred Kr. ako
observatórium. Tento názor zatiaľ potvrdili aj členovia
expedície organizovanej v septembri 2010 Oxfordskou
univerzitou a Kráľovskou spoločnosťou Veľkej Británie.
Nevyvrátili najstarší názor, že ide o staré pohrebisko,
ale domnievajú sa, že v skutočnosti je to jedno z najstarších observatórií na svete. Nech už je funkcia tohto
objektu akákoľvek, vedci sa zhodujú, že je asi o 2000
rokov starší ako slávny Stonehenge. Je možné predpokladať, že táto megalitická stavba v dávnej minulosti
slúžila na kultové účely. V súčasnosti ho na vykonávanie svojich obradov využívajú arménski neopohania.
Medzi najstaršie kultové miesta patrí aj Gobustan
na juhovýchode hrebeňa Veľkého Kaukazu v Azerbajdžane. Asi 60 km od hlavného mesta Azerbajdžanu
Baku sa nachádza chránená oblasť, kde sa na území 4,5
hektára vyskytuje viac ako 6000 skalných kresieb,
z ktorých najstaršie pochádzajú z obdobia mezolitu,
a asi 40 mohýl. Kresby sa datujú od 10.–8. tis. pred Kr.
až do stredoveku. Vznikali počas celých tisícročí, preto
sa niektoré aj prekrývajú. Mnohé z nich zobrazujú lovecké
scény, žatevné práce, ale aj rituálne tance. Nachádzajú
sa najčastejšie v jaskyniach, ale výnimkou nie sú ani kresby na vonkajších skalných stenách a veľkých balvanoch.
Veľmi zaujímavý je kameň pri severovýchodnom
podnoží jedného z gobustanských kopcov Džingirdagu,
ktorý miestni pastieri nazývajú gaval čalan daš – „kameň
bubon“. Ak sa udiera na rôzne časti jeho povrchu kameňmi
rôznej veľkosti, vydáva kovový zvuk rozličných tónov.
(Džafarzade, 1973: 13) Na východnom okraji je kameň
zodratý od častých úderov počas dlhého obdobia. Kameň sa zrejme používal ako primitívny bicí hudobný
nástroj pri rituálnych tancoch.
Medzi gobustanskými kresbami je aj zobrazenie
obradu obetovania. Obetné zvieratá sú spojené s priehlbinkami v kameni, ktoré slúžili pravdepodobne na
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zachytenie krvi skutočných obetí. Vedľa sú zobrazení
traja muži s rukami zdvihnutými v modlitebnom geste.
(Džafarzade, 1973: 12) Až do súčasnosti sem chodia
ľudia predovšetkým prinášať obete, hoci sú moslimovia
a islam takéto obete nepripúšťa.
Na Kaukaze každá známa svätyňa existuje a je chápaná ako samostatný jav, ako osobitný kult, čo spája
ich uctievanie s prvotnými občinami, ktoré mali svoje
lokálne kulty a nábožensky neboli spojené s inými občinami.
Medzi najstaršie kultové miesta Arménov patrili
posvätné háje. Movses Chorenaci uvádza, že Arméni,
podobne ako mnohé ďalšie staroveké národy, vysádzali
posvätné háje, kde sa klaňali posvätným stromom. Najstarší taký háj dal vysadiť Aramaneak, syn Hajka, ktorý
sa narodil ešte v Babylone, neďaleko kopca, na ktorom
neskôr jeho syn Aramais dal vybudovať mesto Armavir.
Neskôr bol syn Aru Krásneho Anušavan Sosanver zasvätený platanom Aramaneaka v Armavire, kde bol šelest
lístia dlhé obdobie prostriedkom veštenia v krajine Hajkovcov. (Movses Chorenaci, 1990: 44–45)
Archaické svätyne sa v Azerbajdžane nazývajú pir
(z gr. pir, pirós = oheň, pirá = ohnisko) alebo odžag. Slovo
pir v azerbajdžanskom jazyku má okrem svätyne aj
význam starec, starešina, hlava rodu, zakladateľ náboženskej občiny, dnes aj svätý. Termín odžag znamená
miesto rozloženia ohňa, obydlie, príbytok, ohnisko aj rod.
Takýto názov je pochopiteľný, ak uvážime, že v Azerbajdžane takmer niet svätyne, v ktorej by nezapaľovali
oheň alebo ktorej vznik by povesti nespájali s ohňom.
V mnohých piroch je v popredí kult posvätnej závesnej
reťaze, ktorý je súčasťou kultu ohniska. Významy termínov
pir a odžag asociujú predstavu rodového ohniska v príbytku prvotnej občiny – jaskyni. Azda najväčší počet
archaických svätýň sa nachádza práve v jaskyniach.
Arménsky autor z 5. storočia Jeghiše nazýva kaukazské
svätyne ohňa pirejtami a Strabón pyrejtami maloázijské
svätyne, v ktorých horel večný oheň.
Mnohé piry majú vo svojich názvoch slová ata –
otec, baba – otec, dedo, ata-baba – predkovia, baba-jurdu
– rodné popolisko, ohnisko, príbytok rodu, dede – otec,
dede-baba – dedovia, starci, predkovia. Názov jedného
z pirov Dizapajt/Tizapajt znamená „miesto zberu dreva
na oheň“. (Jampoľskij, 1962: 34)
Archaické kultové miesta v tých najprimitívnejších
formách sú známe po celom Kaukaze. Často je to len
niečím zvláštny kameň, kopa kameňov, strom, prameň
alebo kombinácia týchto objektov. So svojím bezprostredným okolím plnili a aj dnes plnia úlohu svätyne. Nachádzali sa na vrcholoch a úbočiach hôr, na ostrovoch,
v jaskyniach, väčšinou na ťažko dostupných miestach.
Výber miesta svätyne nebol náhodný. Okrem posvätného deja spojeného s ich vznikom zohrávala svoju úlohu
aj hierarchia božstiev. Svätyne kmeňových božstiev
sa nachádzali na najmenej dostupných miestach, na vrcho-
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loch odnepamäti uctievaných hôr, považovaných za sídla
hlavných božstiev, ďaleko od obývaných miest. Svätyne
teritoriálnych občín bývali na úbočiach hôr, nie príliš
ďaleko od dedín, a nakoniec dedinské a rodové svätyne
na okraji dedín. Tie posledné slúžili na každodennú
potrebu, kým svätyne kmeňových božstiev boli navštevované raz, možno niekoľkokrát do roka, v presne stanovenom termíne.
Hoci svätyne nadobúdali postupom času zložitejšie
formy, nestrácali svoje archaické črty. Staršie, primitívne svätyne nestrácali svoju posvätnosť a pretrvávali
popri rozvinutejších formách, koexistovali s pohanskými
chrámami, neskôr s chrámami kresťanskými a s islamskými mešitami. Pre archaické svätyne je charakteristické, že ešte v 20. storočí boli navštevované kresťanmi
i moslimami.
K tomuto typu svätýň patrí gruzínske džvari/chati,
osetský dzuar, vajnachský elgyc, azerbajdžanský pir/odžag.
U Arménov sa tento typ svätyne nazýval surb alebo
chač. Tieto termíny sú spojené s kresťanským náboženstvom, keďže surb znamená svätý a chač kríž. Sú to názvy
analogické s gruzínskym džvari – kríž, a chati – ikona,
preto môžeme predpokladať, že pôvodne mali aj iné
významy. Azerbajdžanský pir sa tiež používa vo význame
svätý, čo je iste neskorším navrstvením.
Podľa N. J. Marra gruzínske slovo chati a arménske
chač majú spoločný koreň a odvodzuje ich od pôvodného
che a dzeli, čo sú gruzínske názvy stromov. Opierajúc
sa o rozšírený kult stromov v Gruzínsku a Arménsku,
predpokladá, že che a dzeli, ako aj zodpovedajúca megrelská forma dža pôvodne označovali kultový strom.
(Bardavelidze, 1957: 2)
G. Dumézil porovnával arménske chač s udinským
chaš – luna. Udinovia žili v Kaukazskej Albánii, kde
podľa antických prameňov bola hlavným božstvom
Luna. Dumézil predpokladá, že Udinovia prevzali termín
chač od Arménov v čase prijatia kresťanstva a označili
ním svoje hlavné božstvo. (Jampoľskij, 1962: 34) Je však
ťažké si predstaviť, že by v období krvavých náboženských vojen termínom kríž pomenovali pohanské božstvo.
Arméni termínom chač označujú archaické svätyne,
ktoré nemajú nič spoločné s lunou ani s krížom – posvätné
stromy, kamene, pramene, atď.
Nie u všetkých kaukazských národov sa rozvinuli
zložitejšie formy svätýň. Napr. u adygských národov
sú známe len posvätné stromy a háje, jaskyne, hrobky,
kováčske dielne, ruiny starých stavieb, ktoré plnili funkciu svätyne. Zaujímavým príkladom je svätyňa Žulat
u Kabardíncov. Sú to vlastne ruiny stredovekého mesta. V tejto svätyni sa modlili, prisahali, prinášali obete.
Na rozdiel od iných autorov, podľa ktorých sa termínom džor u Adygov označoval len kultový kríž v tvare
písmena T, Lavrov uvádza, že sa tak nazývali aj ich
svätyne. Ten istý termín u Kabardíncov znie žor a u mozdockých Kabardíncov vžor. Všetky tieto formy vznikli

z gruzínskeho džvari, rovnako ako osetská forma dzuar,
ktorá je významovo analogická s pôvodným gruzínskym termínom. Do tejto skupiny patrí aj ingušské džar –
kríž. (Lavrov, 1959: 196) Ingušská svätyňa Magi-jerdy
sa nazýva aj Magi-džar. Svätyňa Magi-jerdy bola pôvodne
kresťanským chrámom. Dokazuje to oltár vo východnej
časti stavby a niektoré prvky architektúry. Chrám je postavený na skalnom previse. Stavitelia v niekoľkých prípadoch porušili architektonické normy a symetriu stavby,
len aby nemuseli narušiť skalu, preto sa predpokladá,
že chrám bol postavený na mieste archaickej svätyne,
prípadne že ňou bola samotná skala.
Kým medzi archaickými svätyňami, ktoré tvorili
prírodné objekty, neboli a nemohli byť v podstate žiadne
rozdiely, v prípade človekom vybudovaných svätýň sú
rozdiely badateľné, vyplývajú z osobitostí charakteristických pre národnú kultúru ich staviteľov. Ingušské
svätyne pripomínajú hrobky, jestvuje dokonca množstvo
polosvätýň-polohrobiek, ktoré tvoria akúsi prechodnú
formu. To priviedlo odborníkov k názoru, že ingušské
svätyne sa vyvinuli z hrobky. Nie je však potvrdené,
že by sa tieto polosvätyne-polohrobky využívali na kultové účely okrem kultu mŕtvych, preto sa domnievam,
že ich nie je možné pokladať za svätyne všeobecne.
Polosvätyne-polohrobky sa nazývajú aj hrobkou so
spomienkovou (zádušnou) komorou, po ingušsky kaškov –
v preklade doslova brána hrobky. V spodnej časti stavby,
väčšinou pod zemou (nie bezpodmienečne), sa nachádza
hrobka a nad ňou je miestnosť s kamennými lavicami
pri stenách.
E. Šilling spomína u Ingušov neveľké kamenné stavby
sieling. Zvonku majú podobu malých domčekov, sú však
plné, nemajú vnútorný priestor. Na fasáde sa nachádza
niekoľko výklenkov. Sielingy sú rodovým vlastníctvom
a plnia funkciu rodových svätýň. V dňoch náboženských
sviatkov prichádzali ľudia modliť sa a zapaľovať sviečky
vo výklenkoch sielingu. (Šilling, 1931: 20)
Mnohé pohanské svätyne Severného a centrálneho
Kaukazu vznikli z kresťanských chrámov a kaplniek.
Stalo sa tak v období po mongolských vpádoch, keď
miestni obyvatelia odmietli stáročiami presadzované
kresťanstvo, ale aj islam, preferovaný mongolskými
hordami. Ale podobne sa mohli stať pohanskými svätyňami aj hrobky islamských svätých.
Čo sa týka pôvodných pohanských svätýň, v podstate
veľmi zriedkavo sa stretávame s opisom ich vnútorných
priestorov. Ešte aj v 20. storočí mal do nich prístup len
hlavný žrec. Roku 1978 bolo spoločnej sovietsko-maďarskej expedícii povolené navštíviť svätyňu v osetskej
dedine Dzvgis. Bolo to prvýkrát, keď mohli bádatelia
vstúpiť do vnútorných priestorov tejto svätyne.
Svätyňa sa nachádza na okraji v tom čase už takmer
neobývanej dediny na ľavom brehu riečky Fiagdon.
Komplex budov svätyne je ohradený kamenným múrom.
Ohradený priestor má tvar veľkého obdĺžnika. Brána
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v múre sa otvára do vonkajšieho dvora, do ktorého presahuje apsida svätyne. Vedľa nej vedie niekoľko schodov
do „záhrady“, jednoduchého, trávou porasteného
priestoru, ktorý slúži ako tanečná plošina. Jedna strana
vonkajšieho dvora nie je ohradená, tu zabraňuje prístupu nepovolaným prudký zráz brehu rieky. Cudzím
návštevníkom je povolený prístup len do tohto vonkajšieho dvora. Odtiaľto vedie ďalšia brána do vnútorného
dvora. Stade vedú dvere do kuchyne, kde sa odierajú
a rozporcúvajú obetné zvieratá, zabité vo vnútornom
dvore. V kuchyni sú uložené aj veľké kotly a iné náčinie
na prípravu jedla. Z kuchyne vedú dvere do miestnosti
na zhromaždenia, kde sú dva dlhé stoly s lavicami. Na stenách miestnosti sú tri ikony, z nich najväčšia zobrazuje
sv. Juraja. Na policiach je veľké množstvo pohárov a čiaš.
Strop miestnosti držia tri drevené stĺpy. Na poslednom
z nich visí lebka kozla a vedľa nej železná reťaz, ktorej
je zakázané dotýkať sa. Z opisu Istvána a Petra Erdélyiovcov nie je jasné, či ide o kumhár, v tejto miestnosti
nie je ohnisko. Aj v kuchyni sa nachádza veľké množstvo
lebiek obetných zvierat. Medzi miestnosťou na zhromaždenia a svätyňou sa nachádza malý sklad, v ktorom sú
uložené ďalšie čaše a rohy na pitie. Obrady sa odohrávali
v miestnosti na zhromaždenia, s výnimkou rituálneho
tanca, ktorý sa konal v „záhrade“.
Čo sa týka priamo svätyne, podľa Erdélyiovcov do
nej nemal pred nimi prístup ani len syn strážcu svätyne
(žreca). Vchod do svätyne je z juhu, je oň opretá rebríkovitá „polica“ – nyšajnagi. Jednotlivé stupienky „rebríka“
sú vlastne malé uzatvorené debničky, do ktorých sú
ukladané ako obeť drobné mince a reťazce navlečených
modrých korálikov. Vnútri svätyne je jedna polica a dlhý
stôl pri zadnej stene. Je to „boží stôl“, na ktorý sa pokladajú najlepšie kúsky jedla zo spoločnej hostiny. Tieto po uplynutí jedného týždňa rozdajú obyvateľom dediny. Vo svätyni sa môže zdržiavať len žrec, ktorý sa tam
modlí. (Erdélyi, Erdélyi, 1985: 109)
Najznámejšou osetskou svätyňou je Rekom. Stojí
uprostred lesov na čistine, ktorá nikdy nezarastá, vo
výške 1800 m nad morom. Je to drevený zrub z brvien
s priemerom 25–30 cm. Pri stavbe neboli použité
žiadne klince ani iné kovové súčasti okrem kovania
na dverách, ktoré slúži len na ozdobu a nemá priamo
súvislosť so stavbou. O pôvode svätyne existuje niekoľko
povestí. Podľa najznámejšej sa hlavné božstvo tohto
miesta boh Uastyrdži, patrón pútnikov, vojakov, ochranca
slabých, rozhodol vybudovať pre Osetov na tomto mieste
svätyňu z dreva tisu, ale ten rástol len na druhej strane
horského chrbta. Preto prikázal svojim volom, aby prešli
cez ľadovec a priniesli potrebné drevo. Podľa povesti
stromy samy padali do voza ťahaného volmi božstva.
Akokoľvek ťažká bola cesta, božie voly stavebný materiál
priviezli. Na vybranom mieste sa vozy samy vyprázdnili
a zázračným spôsobom vyrástol zrub. Samotná stavba
je výnimočná práve tým, že je postavená z drevených
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klád. Na Kaukaze sa svätyne stavali obyčajne z kameňa.
Vedci sa nezhodujú v tom, kedy táto svätyňa vznikla.
Niektorí sa domnievajú, že pôvodná svätyňa vznikla
v období kobánskej kultúry, teda na prelome 2. a 1. tis.
pred Kr. Archeologické výskumy však doteraz dokázali
len to, že bola postavená asi v 12. stor. po Kr. Vtedy sa na
tomto mieste nachádzal veľký ľadovec, ktorý je možno
aj príčinou, že na tejto čistine dodnes nerastú žiadne rastliny. Predpokladá sa, že svätyňa bola vybudovaná gruzínskymi misionármi. Je známe, že misionári najradšej stavali
kresťanské chrámy na mieste starých pohanských svätýň.
Roku 2008 publikoval svoje dojmy z cesty po Gruzínsku Ivan Větvička. Okrem iného opisuje dve svätyne
v Chachmati, dolnú a hornú. Opisuje len časť z nich, pretože do poslednej miestnosti nemohol ani v jednej svätyni
vstúpiť. Jeho priateľka musela ostať pred dolnou svätyňou, ktorá je svätyňou bohyne Samdzimar. V oboch
svätyniach dominuje hodovná sieň. Horná svätyňa je zrejme časťou svätyne, kde sa varilo pivo. (Větvička, 2008)
Zdá sa, že v kaukazských svätyniach sa prísne dodržiava delenie priestoru podľa princípu posvätno –
sväto – presväto, s tým, že ženy nemajú prístup ani len
do posvätného priestoru.
Zo svätýň sa nesmelo nič odnášať. V mnohých svätyniach bolo vidieť hromady nožov, ktoré si priniesli
návštevníci na zarezanie obetných zvierat, množstvo
pohárov, tanierov a iného náčinia. Čo sa raz prinieslo
do svätyne, nebolo možné odniesť späť. Z posvätných
hájov a lesov nebolo dovolené odniesť ani spadnutý
suchý konárik, poľovník v nich nesmel vystreliť na
posvätnú zver. Gruzínci s povolením hlavného žreca
mohli z lesa zobrať drevo ako materiál na stavby a opravy
kultových, prípadne niektorých iných spoločných objektov, ako most, mlyn a pod. Z posvätného lesa mohlo
byť drevo použité na oheň, na ktorom sa pripravovali jedlá
na spoločnú hostinu v dňoch náboženských sviatkov,
nikdy však nie na osobnú potrebu. U adygských národov
nebolo možné zo žiadneho kultového miesta, s výnimkou kováčskej dielne, odniesť nič so sebou, dokonca
ani len nečistotu na podošvách obuvi. V Čečensku sa
rozprávalo o mužovi z dediny Kart, ktorý si zobral
niekoľko kameňov od svätyne Dzorach-ccu na stavebné
účely. Neskôr mu zomrelo deväť synov. Tragédiu si ľudia
vysvetľovali jeho svätokrádežou, hoci kult Dzorach-ccu
bol v tom čase už takmer zabudnutý. (Šilling, 1931: 26)
V Osetsku sú mnohé archaické svätyne – kamene,
jaskyne, stromy – zasvätené sv. Jurajovi. Nachádzajú
sa pri ťažko priechodných horských priesmykoch, pri prechodoch cez úzke skalné úžľabiny, na strmých úbočiach
hôr. Pri týchto svätyniach sa musel každý pocestný
bezpodmienečne zastaviť a, zložiac pokrývku hlavy,
dlho sa modliť za šťastnú cestu. Pri svätyni zanechávali
drobné mince ako obetu.
S týmito svätyňami pocestných možno pravdepodobne spojiť aj arménske svätyne horských priesmykov,
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ktoré plnili obdobnú funkciu, majú však oveľa rozvinutejšiu formu. Časť týchto svätýň tvorili kresťanské chrámy
a kaplnky, časť moslimské kultové miesta, väčšinou
hrobky svätých. Často na jednej strane priesmyku bol
kresťanský chrám a na druhej strane moslimská svätyňa.
Obidva boli rovnako navštevované kresťanskými Arménmi a moslimskými Turkami a Kurdmi.
Ako príklad možno uviesť moslimskú svätyňu Pir-Dovdan v meghrinskom okrese Arménskej republiky.
Tvorí ju niekoľko budov, medzi nimi dve kaplnky
a hrobka pira – svätého. Podľa Arménov je to hrob
kresťana, nejakého Davida, len Turci si ho prisvojili
a premenovali na Dovdana. (Lisicjan, 1936: 204) Na druhej
strane priesmyku sa nachádza kresťanský chrám Zvar,
uctievaný aj moslimami.
Niekoľkotisícročnú históriu má Bagavan, ktorý leží
na ceste z Araratskej doliny do centrálnych oblastí Malej
Ázie. Kedysi tu stál pohanský chrám a hrobka hlavného
žreca Mažana, pri ktorej horel večný plameň. Pocestní
tu našli nocľah i stravu. V Histórii Arménska Movsesa
Chorenaciho sa dočítame, že „... Tigran Posledný, želajúc
si uctiť mohylu svojho brata, hlavného žreca Mažana...
postavil nad mohylou obetný oltár, aby okoloidúci mohli
prinášať obete a pútnici dostať nocľah“ (Movses Chorenaci,
1990: 115). Neskôr práve pri tejto svätyni Grigor Lusavorič
pokrstil kráľa Trdata, jeho ženu a sestru.
Vari najznámejšou svätyňou pri priesmykoch je Chrám
sv. Juraja Putkijského v blízkosti sútoku Tigridu a riečky
Mokus. Chrámu patrili aj okolité pozemky a pastviny,
na ktorých sa pásli cirkevné stáda kôz a oviec v počte
asi 2000 kusov. Pri chráme stáli veľké hospodárske
a obytné budovy. Nachádzala sa tu aj údajná hrobka sv.
Juraja. Podľa povesti chrám postavili spoločne kresťan
– arménsky pastier, a moslim – kurdský bej. V budovách
pri chráme poskytovali pocestným bezplatný útulok
a stravu. V zime sa tu zišlo niekedy až 200 ľudí, nezávisle
od náboženskej príslušnosti, ktorí čakali na zlepšenie
počasia, aby mohli pokračovať v ceste. Vo svätyni chovali
tri čierne kohúty. Keď zakikiríkali, pocestní sa mohli
pripraviť na cestu. Kohúty sa vraj nikdy nemýlili. Preto
Turci nazývali chrám aj Kohútím chrámom. (Lisicjan,
1936: 206) Mnohí prinášali chrámu ako dar čierneho
kohúta, ale pri chráme chovali vždy len tri živé kohúty,
ostatné obetovali. Kohút, ktorého nechali nažive, pošiel
až na starobu a vtedy ho pochovávali so všetkou úctou,
zavinutého do posmrtného rubáša.
Skutočnosť, že tieto svätyne boli uznávané ľuďmi
rôzneho náboženského vyznania, dokazuje, že máme
do činenia s archaickým typom svätyne, a možno predpokladať, že na týchto miestach sa kedysi nachádzali
staršie pohanské svätyne, možno analogické s osetskými
„pocestnými“ dzuarmi.
Mnohé črty archaických svätýň sa preniesli aj na
„čisto“ kresťanské chrámy. Takým je napr. kláštorný
komplex Geghard v blízkosti Jerevanu. Je postavený

vysoko v horách, väčšina jeho chrámových priestorov
je vysekaných do skaly, preto sa aj nazýva Ajrivank –
jaskynný chrám. V zadnom priestore jaskynného chrámu
sa nachádza posvätný prameň vody, ktorá má údajne
liečivé účinky. Pri chrámovej ohrade stojí mataghatun
(obetný dom), v ktorom sa zabíjajú obetné zvieratá. Vedľa
kláštora je háj posvätných stromov. Kláštor Geghard je
najznámejším pútnickým miestom dnešnej Arménskej
republiky.
Osobne som mala možnosť vidieť v priestore archeologického náleziska – vykopávok jednej zo starovekých
stolíc historického Arménska Dvinu – jednu improvizovanú „svätyňu“. Stála v rohu časti kamenného múru,
ktorý ju chránil z dvoch strán. Svätyňa bola zastrešená
kusom vlnitého laminátu na železných tyčiach. Na múre
a na tabuli so strieškou bolo umiestnených niekoľko reliéfov a dve sošky. Cez kovovú tyč boli prevesené tri
kusy bieleho plátna s červenými krížmi, tvoriac akýsi
„oltár“. Pred tým všetkým stál stojan na pálenie sviečok.
Predmety, ktoré sa v tejto improvizovanej svätyni
nachádzali, sú spojené s kresťanstvom. Umiestnenie
v priestore archeologického náleziska starovekého mesta
(porovnaj svätyňu Žulat v Kabardínsku) však asociuje
archaický typ svätyne. Okrem toho sa tento objekt
nachádza v blízkosti kláštora Surb Chor Virap, nebol
teda vybudovaný pre nedostatok príležitostí navštíviť
kresťanský chrám. Jeho vznik mohol byť spojený s nejakým „zázrakom“. V Arménsku takmer niet kostolov
a chrámov v mestách a dedinách. Chrámy a kláštorné
komplexy stoja väčšinou osamelé mimo ľudských sídlisk,
v horských údoliach alebo na pustých vyvýšeninách, čo
môže byt tiež dedičstvom archaických svätýň. Cez sviatky sa stávajú pútnickými miestami, kde prichádzajú
stovky a tisíce veriacich.
Z uvedených príkladov by sa mohlo zdať, že v oblasti
Kaukazu boli známe len archaické typy svätýň, ktoré
v neskoršom období preniesli svoje črty na kresťanské
a islamské kultové objekty. To možno platí pre Severný
Kaukaz, nie však pre Zakaukazsko. V tejto oblasti bol
spoločenský vývoj na vyššom stupni a v posledných
storočiach pred Kr. a v prvých storočiach po Kr. pod
vplyvom starovekých civilizácií Predného východu
a antického Grécka, preto bol na vyššom stupni rozvoja
i polyteistický systém národov Zakaukazska. So vznikom štátnosti sa zjednocovalo aj náboženstvo a štátny
kult potreboval prepychové chrámy, a nie primitívne
archaické svätyne. Pohanské chrámy existovali v Urartu,
neskôr v Arménsku, Gruzínsku, Kaukazskej Albánii a Atropatene. Boli však zrúcané v období šírenia kresťanstva
a čiastočne islamu.
Z urartského obdobia sú známe chrámové komplexy
s veľkým obsluhujúcim personálom, nazývané iarani.
Nachádzali sa pri horských cestách a pravdepodobne
slúžili aj ako útulok pre pocestných. Termín iarani sa
v klinopisných textoch označoval ideogramom É.BAR
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ŠA.DI, čo znamená horský chrám. Zo starovekého Urartu
je známych niekoľko typov chrámov, ktoré boli zrejme
predobrazom neskorších starovekých chrámov na území
Zakaukazska a ich štruktúra pravdepodobne ovplyvnila
aj pohanské svätyne v Gruzínsku, ako sa zachovali do
20. storočia. Napr. „brány“ bohov existovali v Urartu
už v 9. stor. pred Kr. a boli vybudované ešte pred vznikom
urartskej štátnosti. Názvom šeštili – brána, sa v Urartu
označovali jednak umelo vytvorené výklenky v skalách,
komplexy s niekoľkými chrámami, ale aj skutočné brány
mesta alebo pevnosti, ktoré mali tiež sakrálny význam.
Na základe urartských prameňov je možné usúdiť,
že chrámy, aspoň niektoré, vlastnili nesmierne bohatstvo.
Svedčia o tom napr. drahocenné predmety, ktoré z musasirského chrámu ukoristil asýrsky panovník Sargon II.
Korisť predstavovala veľké množstvo zlata, 4918 kg
striebra a 109 080 kg medi. (Melikišvili, 1954: 354) Veľkú
časť svojho bohatstva chrámy získavali ako kráľovské
dary, obety bohom. V urartských textoch sa takéto obety
spomínajú často. Pri jednej návšteve v musasirskom
chráme kráľ Išpuini a jeho syn Menua darovali chrámu
veľké množstvo zbraní, medených nádob a najmä úžitkových zvierat. Nápis hovorí o 1112 kusoch hovädzieho
dobytka a 21 600 baranoch. (Melikišvili, 1954: 354) Podľa
tohto údaju chrámy vlastnili obrovské stáda úžitkových
zvierat. V nápise sa odlišujú zvieratá „slobodné“ od zvierat určených na obetovanie. Zvlášť sa píše o možnosti
odvedenia „slobodných“ zvierat za odplatu. Takýto
systém je známy aj z histórie arménskych chrámových
občín. Urartské chrámy vlastnili aj množstvo poľnohospodárskej pôdy. V písomných prameňoch sa hovorí
predovšetkým o sadoch a vinohradoch.
V starovekom Arménsku, ktoré nadviazalo na historické dedičstvo Urartu, možno pohanské chrámy na
základe historických prameňov rozdeliť do troch skupín.
Do prvej skupiny patrili veľké chrámové hospodárstva
ďaleko od dedín a miest. K druhej skupine patrili 0v.
chrámové dediny, zahrnujúce veľké poľnohospodárske
panstvá a dediny s veľkým počtom obyvateľov. Tretiu
skupinu tvorili chrámové mestá, ktoré vznikali vďaka
rastu remeselníckych a obchodných štvrtí okolo chrámového komplexu. (Perichanjan, 1959: 11) Chrámy vlastnili veľký hnuteľný aj nehnuteľný majetok. Podľa písomných prameňov najbohatšie boli chrámy bohyne
Anahit. Cez veľké sviatky sa chrámové komplexy menili nielen na pútnické miesta, ale konali sa tu zároveň
veľké jarmoky, a tak sa okolie stávalo aj najväčším obchodným strediskom. Aj v týchto časoch boli chrámy
strediskami vedy a kultúry, zohrávali významnú úlohu
v ideologickom, sociálno-ekonomickom aj kultúrnom
živote Arménska.
Najstarším a najcharakteristickejším pre Arménsko,
ale aj Malú Áziu bol spomínaný prvý typ chrámov, ktoré
fungovali ako teokratické občiny, v ktorých bola všetka
moc sústredená v rukách kňazov a ďalších služobníkov
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boha. Každá občina mala svoje lokálne božstvo, tak ako
sa to zachovalo v prípade gruzínskych teokratických
občín. Chrámové občiny mali aj svoju vojenskú organizáciu,
bez ktorej by nemohli jestvovať. Členovia občiny (muži)
boli zároveň vojakmi. Svedectvá o vojenskej organizácii
chrámových občín sa zachovali v rozprávaniach arménskych historikov o prijatí kresťanstva. Zenob Glak nazýva
tieto vojenské organizácie zorkh khrmac – vojsko kňazov.
Do boja ich viedol hlavný žrec. Medzi najväčšie chrámové
centrá Arménska patrilo Ani v Akilisene s chrámom
Aramazda. Celé mesto bolo opevnené. Po zničení chrámu
kráľ daroval mesto aj s pevnosťou kresťanskej cirkvi.
Zenob Glak v Histórii Taronu rozpráva o troch vojnách,
ktoré viedla chrámová občina boha Gisaneho s regulárnym kráľovským vojskom. Z tohto spisu môžeme získať
predstavu o veľkosti chrámovej občiny, ako i jej vojenskej
organizácii. K chrámu boha Gisaneho patrili dediny
Kuars s 3012 domami, 150 jazdcami, Tum s 900 domami
a 400 jazdcami, Chorni s 1906 domami, 700 jazdcami
a 1007 pešiakmi, Brech s 1680 domami, 1030 jazdcami
a 400 pešiakmi, Kotechk s 1600 domami, 800 jazdcami
a 600 pešiakmi, Bazu s 3200 domami, 1040 jazdcami,
840 pešiakmi ozbrojenými lukmi, 680 ozbrojenými kopijami a 200 ozbrojenými prakmi. K tomu celá chaštianska oblasť (juhozápadne od Taronu) im slúžila ako pastvisko pre chrámové stáda. (Emin, 1896: 57–58) Z krátkeho
úryvku vidieť, aká veľká oblasť patrila k chrámu jediného boha, pritom chrámová občina boha Gisaneho nebola z najväčších.
Štruktúra teokratických občín bola pomerne zložitá.
Často im bola podriadená veľká oblasť, mnohé dediny
a osady boli od nich politicky aj ekonomicky závislé.
V arménskych prameňoch sa chrámové centrá nazývajú
avan (malé mesto, niečo medzi mestom a dedinou),
napríklad Ani, Jeriza, Til. Len chrámové centrum Tordan je označované ako gev – dedina. Chrámová občina
v Tarone spájala sedem veľkých avanov, ktoré boli
obklopené osadami, v arménskych prameňoch nazývanými dastakert. V taronskej občine bolo 12 dastakertov,
ktoré boli povinné „slúžiť avanom“ (Perichanjan, 1959:
100). Predstavu o veľkosti dastakertov dáva svedectvo
Movsesa Chorenaciho o násilnom presídlení 500 otrokov,
ktorých vojvodca kráľa Artašesa Smbat odňal Jervazovi, hlavnému žrecovi Bagaranu. Všetkých otrokov
presídlili do jedného kráľovského dastakertu. (Movses
Chorenaci, 1990: 98–99)
Chrámové občiny vlastnili hnuteľný aj nehnuteľný
majetok, najmä pozemky. Termín dastakert sa do arménčiny
dostal pravdepodobne z Iránu, kde tak nazývali veľké
pozemkové hospodárstva, ktoré obrábali tam osídlení
otroci. Arménske chrámové centrá vlastnili pôdu rôznej
veľkosti. Pozemky sa mohli rozširovať jednak darmi, ale
tiež dobývaním nových území. Chrámové hospodárstva
v Arménsku mali väčšinou oázový charakter, viazaný
na umelé zavlažovanie. Pozemky obrábali otroci. Antické
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pramene spomínajú dve skupiny: hiereiov, ktorí plnili
službu v chráme, a hierodulov (svätí otroci). Hierodulovia
však pravdepodobne neboli skutočnými otrokmi, aspoň
nie vo vzťahu k súkromným osobám. Chrámové otroctvo
bolo dedičné a potomkovia hierodulov sa aj sami stávali
hierodulmi. Otrokov mohli darovať chrámu aj súkromné
osoby. Okrem toho existovala aj skupina pravdepodobne
len dočasne „zasvätených chrámu“. O nich píše aj Strabón
v súvislosti s chrámom bohyne Anahit v Akilisene: „[Ľudia]
tu zasväcujú do služieb bohyne otrokov a otrokyne.“
(Strabón, 1964: 501)
V arménskych prameňoch sa spomínajú tiež dve
skupiny chrámových otrokov. Agathangelos na jednom
mieste píše: „Dastakerty a hierodulovia (spasavorkh) spolu
so žrecmi (khurm) a so všetkými ich (dastakertov) ornými
poľami a hranicami boli odovzdané do služieb cirkvi.“
(Perichanjan, 1959: 130) Staroarménske spasavorkh je
označením chrámových otrokov – hierodulov. Termín
khurm – žrec, bol na tomto mieste použitý zrejme omylom, pretože v gréckej verzii tohto spisu používa
Agathangelos termín hieroi, ktorý sa v gréčtine nepoužíval
na označenie žreca. Podľa Perichanjanovej malo byť na
tomto mieste zrejme nie khurm, teda žrec, ale tačarajin
– chrámový. Týmto termínom sa v starovekom Arménsku
označovali ľudia obrábajúci chrámové pozemky. (Perichanjan, 1959: 131) Agathangelov spis bol vlastne kompilátom, ktorého niektoré časti boli pôvodne napísané
v arménčine, niektoré v gréčtine, teda ľahko mohlo dôjsť
k zámene termínov.
O najvýznamnejších arménskych chrámoch a chrámových občinách píše Movses Chorenaci. Patrí medzi
ne Armavir, ktorý bol chrámovým mestom a Chorenaci
ho občas nazýva mestom prinášania obetí. Pevnosť Ani
bola známa svojím chrámom Aramazda a hrobkou arménskych kráľov z dynastie Aršakovcov. Najspomínanejším
v historických prameňoch je asi Bagaran, doslova „mesto
bohov“. Keď si kráľ Jervand vybudoval nové hlavné
mesto Jervandašat, preniesol doň všetko, čo bolo v Armavire, okrem modiel. Obával sa, že keby do mesta chodili
masy ľudí prinášať obete, bolo by ťažké zabezpečiť bezpečnosť mesta. Preto dal neďaleko, na brehu rieky Achurjan,
vybudovať menšie mesto, podobné svojmu, a nazval
ho Bagaran. Sem preniesol všetky modly, ktoré boli
v Armavire, dal vystavať chrámy a za hlavného žreca
vymenoval svojho brata Jervaza. (Movses Chorenaci,
1990: 94) Niekedy sa toto mesto spomína aj ako Bagnac-avan. Chorenaci často spomína premiestňovanie
sôch hlavných božstiev, v týchto prípadoch dochádzalo
aj k premiestneniu centra kráľovského kultu. Podľa písomných prameňov bolo v starovekom Arménsku asi
13 veľkých chrámových občín, prípadne miest s najväčšími a najvýznamnejšími chrámami: Armavir, Artašat,
Bagaran, hora Karke, pevnosť Ani, Mecbin, Edessa, Aštišat, Bagavan, Tordan, Til, Jeriza a Bagarindž. Tento zoznam zahrnuje mestá a oblasti, v ktorých sa nachádzali

chrámy viacerých božstiev, a nezahrnuje samostatné
chrámové občiny.
Chrámy sa v starovekom Arménsku nazývali mehean,
čo je zjavne odvodené od teonymu Mihr/Mher. Zodpovedá termínu mithreum a označuje miesto uctievania
Mihru. Keďže sa tak nazývali vo všeobecnosti všetky
pohanské chrámy, vyvstáva otázka, či nebol pôvodne
najvyšším bohom Arménov boh slnka. Iný termín, ktorý
sa objavuje v arménskych prameňoch, je bagin. Používa
sa rovnako na označenie chrámov a na označenie oltárov.
Ak vezmeme do úvahy spisy Agathangela, Movsesa
Chorenaciho a Fausta Buzandaciho, vo väčšine prípadov
označujú termínom bagin obetný oltár, na ktorý sa ukladali obetné dary a na ktorom sa zabíjali obetné zvieratá.
Koreň bag- sa v arménčine inak vyskytuje len vo vlastných
menách ako Bagaran, Bagavan, Bagarindž. Pochádza zo
staroperzského bhaga – boh.
Podľa historických svedectiev boli najbohatšími
v Arménsku chrámy bohyne Anahit. Hlavný chrám
Anahit stál v meste Jerize, významné boli aj chrámy
v Artašate a Aštišate. V chrámoch boli umiestnené bronzové a medené sochy bohyne. Historické pramene hovoria
dokonca o sochách z čistého zlata. (Emin, 1896: 16) Po
skončení víťazných vojenských ťažení boli arménski králi
povinní odovzdať chrámu Anahit pätinu koristi. Posielali
aj bohaté dary – zlaté nádoby, nákladné odevy, biele
býky, kone a mulice so zlatými postrojmi a pod.
V Arménsku sa ako jediný pohanský chrám zachoval chrám v Garni z 1. stor. pred Kr. Predpokladá sa,
že šlo o chrám solárneho božstva Mihru. Osudu ostatných
pohanských chrámov ušiel údajne preto, že s celou pevnosťou Garni patril sestre kráľa Trdata Chosroviducht
a ona ho nedovolila zrúcať. Roku 1679 chrám zničilo
zemetrasenie, v rokoch 1970–1976 bol však zrekonštruovaný. Architektúrou je to typický antický chrám gréckeho
štýlu, ale reliéfna výzdoba je typicky arménska.
Podobné chrámové občiny boli rozšírené aj v Kaukazskej Albánii a vo východogruzínskom kráľovstve
Ibérii. Rovnakú štruktúru si udržali aj svätyne gruzínskych teokratických občín, ktoré sa zachovali až do 20.
storočia. V týchto teokratických občinách sa dochovalo
aj delenie členov občiny na erisganni – svetských ľudí,
a džvarionni – služobníkov boha. Východogruzínske
svätyne stáli na 0v. posvätnom území, ktoré mohlo
mať rôzne rozmery. Napr. posvätné územie apchavskej
svätyne malo približne 3 ha, posvätné územie chevsurského Chachmatis džvari malo 6–7 bgiuri (stará gruzínska plošná miera, rovnajúca sa veľkosti pôdy, ktorú
možno zorať za jeden deň). Na tomto území sa nachádzali okrem svätyne aj lesy, ktoré boli vlastníctvom božstva. Pod hrozbou božieho trestu bolo zakázané akýmkoľvek spôsobom využívať túto pôdu na vlastné účely.
Mimo chrámových sviatkov bol na ňu zakázaný vstup.
To platilo pre mužov, pretože ženy na toto územie nesmeli vstúpiť po celý svoj život.
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Na posvätnom priestranstve stáli kultové a hospodárske budovy svätyne, obklopené posvätnými stromami.
Boli to kultové veže koški, vytvárajúce vo formách i funkciách rôzne výklenky, ústredná stavba – svätyňa, ktorú
poznáme pod názvom darbazi, hoci sa pôvodne nazývala
podľa urartského a mezopotámskeho vzoru sachli – dom.
V darbazi boli uložené reprezentácie božstva, konali sa
v nej náboženské obrady a počas veľkých sviatkov tu
zasadala rada darbazi – najvyšší teokratický správny
(vládny) orgán občiny. K svätyni patrili aj hospodárske
stavby: sýpka, pivovar, miestnosť, kde boli uložené
drevené nádoby, v ktorých sa kvasilo a uchovávalo pivo,
budovy pre personál a nakoniec „brány božstva“, resp.
svätyne – džvaris/chatis khari. Hlavnou bola „brána“ svätyne
a druhou „brána“ pivovaru.
„Bránu“ tvorila väčšia či menšia umelo vyhladená
a udupaná plocha pred fasádou zodpovedajúcej stavby
(darbazi alebo pivovaru), ohradená z troch strán nevysokou kamennou ohradou. Vnútri ohrady stáli kamenné
lavice, niekedy stál v strede „brány“ obetný oltár, pozostávajúci z kamennej dosky uloženej na kamennom
podstavci. V „bráne“ mohla stáť aj kultová veža pristavaná k vnútornej stene ohrady, prípadne v nej mohlo
rásť niekoľko posvätných stromov. Mnoho náboženských obradov sa vykonávalo práve v „bráne“ svätyne
– počas 0v. veľkých sviatkov v „bráne“ darbazi a počas
malých sviatkov v „bráne“ pivovaru. K „bráne“ božstva
prinášali členovia občiny plody svojej práce v službách
božstva. Tieto „brány“ mali teda obdobnú funkciu ako
brána boha Gmertiho na nebesiach, kde sa z času na
čas schádzali lokálne božstvá, aby orodovali za svoje
občiny, prípadne aby riešili medzi sebou spory. Na
mnohých miestach sa rovnaké občiny zachovali aj po
prijatí kresťanstva, len staré lokálne božstvá boli nahradené kresťanskými svätými a svätyne kresťanskými
chrámami. Stopy po takomto kulte nájdeme aj na území
historického Arménska. V období po prijatí kresťanstva
s veľkou pravdepodobnosťou umiestňovali Arméni práve
na miestach uctievania niekdajších lokálnych božstiev,
ktoré boli pre obyvateľstvo mimoriadne dôležité najmä
v období poľnohospodárskych prác, nové objekty uctievania – kamenné kríže chačkhary. A. S. Sahakjan vyslovil
presvedčenie, že chačkhary sa stali akoby „miestnymi
variantmi Krista“ (Sahakjan, 1991: 67), pričom mal na
mysli kulty starých lokálnych božstiev.
Staroveký štát Atropatena na území dnešného Azerbajdžanu dobyli v 3. stor. po Kr. Sásánovci a štátnym
náboženstvom sa stal zoroastrizmus. Toto náboženstvo
však bolo s veľkou pravdepodobnosťou známe obyvateľom krajiny aj v predchádzajúcom období. Veľmi významné bolo uctievanie ohňa, najmä z dôvodu, že v krajine sú významné ložiská ropy a plynu a na niektorých
miestach plyn, ktorý nie je hlboko pod zemou, tryská
na povrch, kde sa stretáva s kyslíkom a zapaľuje. Aj dnes
existujú miesta s prírodným ohňom, ako je napr. hora Ja-
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nar Dag pri dedine Digjach. Názov v preklade znamená
Ohnivá hora. Dochádza tu k úniku plynu spod zeme,
a tak tu horia „večné“ ohne. Po dobytí Atropateny Iránom sa hlavný chrám ohňa nachádzal v Gazaku, kam
po svojom zasadnutí na trón putovali aj sásánovskí
králi, aby sa tam poklonili ohňu.
V Azerbajdžane dnes existuje jeden zachovaný chrám
ohňa, ktorý budí dojem, že je chrámom niekdajších
uctievačov ohňa alebo zoroastrijcov. Skutočnosť je však
celkom iná. Chrám ohňa Atešgjach, čo znamená „Dom
ohňa“, „Miesto ohňa“, sa nachádza asi 30 kilometrov
od Baku, na juhovýchodnom okraji dediny Surachany
na Apšeronskom polostrove. Na tomto mieste sa kedysi
nachádzala zoroastrijská svätyňa ohňa. Z podzemných
ložísk unikal plyn, takže tu horel „večný oheň“. Predpokladá sa, že pôvodná svätyňa vznikla na tomto mieste
začiatkom nášho letopočtu, čo však neznamená, že tu
nebolo posvätné miesto, prípadne svätyňa uctievačov
ohňa aj v predzoroastrijskom období. Zoroastrijská
svätyňa bola po vpáde Arabov a následnej islamizácii
zničená. Zoroastrijci sa presídlili do Indie. Prešli stáročia
a nakoniec obchod a Hodvábna cesta opäť spojili uctievačov ohňa so svätyňou v Surachany. Uctievanie ohňa
sa v Surachany obnovilo koncom 15. stor. v dôsledku
rozvoja ekonomických a kultúrnych kontaktov s Indiou.
V 17. stor. historické pramene spomínajú množstvo pútnikov z Indie, ktorí sem prichádzali pokloniť sa posvätnému ohňu. Nakoniec bohatí indickí kupci z indického
mesta Kangar začali na mieste niekdajšej svätyne budovať jednotlivé stavby. Najstaršia stavba dnešného Atešgjachu vznikla roku 1713. Najneskôr vznikol ústredný
chrám s oltárom ohňa, ktorý dal podľa nápisu vybudovať
kupec Kančanagar roku 1810. V priebehu 18. stor. vznikali okolo svätyne modlitebne, cely pre pustovníkov
a tiež karavansaraj. Na stenách ciel sú nápisy v indických písmach devanagari a gumruki. Žilo tu niekoľko desiatok indických pustovníkov, ktorí viedli asketický život,
mučili svoje telo, a očisťovali tak svoju dušu. Nepracovali, žili len z milodarov bohatých indických kupcov. Vešali na seba reťaze, ktoré vážili vyše 30 kilogramov, ležali
v nehasenom vápne, kým im neodumreli niektoré časti
tela, atď. Verili v karmu a kolobeh života a očakávali lepšie znovuzrodenie. Je evidentné, že tento chrám so svojimi
askétami nemal nič spoločné s pôvodnými kaukazskými
náboženstvami. V druhej polovici 19. stor. zrejme v dôsledku zosuvu pôdy prestal na tomto mieste unikať plyn
a „večný“ oheň zmizol. Pustovníci začali miesto opúšťať. Posledný – ktorý zostal na mieste už sám – opustil
chrám roku 1880 a odišiel do Indie. Je zrejmé, že tento
chrám bol na Kaukaze cudzorodý, hoci založený na starej tradícii. Podľa niektorých nápisov v celách ho pustovníci považovali za chrám hinduistickej bohyne ohňa
Džvaladži. Ale nachádza sa tam aj sikhský nápis v jazyku
pandžabí a dokonca sa predpokladá, že ho založili práve
sikhovia. Perzské nápisy zase svedčia o tom, že ani zoro-

Axis No1-2011_fin-5mm_Layout 1 23. 1. 2012 9:23 Page 21

STUDIES

astrijci nezabudli na svoj niekdajší chrám ohňa, hoci už
bol hinduistický. Podľa nápisov ho navštevovali aj pársovia z Bombaja. Svedčí to o tom, že miesto s výskytom
prírodného ohňa bolo posvätné pre príslušníkov viacerých náboženstiev.
Areál chrámu bol vybudovaný podľa miestnych
architektonických tradícií. Začiatkom 19. stor. vyzeral
už tak ako dnes. Po reštaurácii je chrám ohňa Atešgjach
od roku 1975 prístupný verejnosti. V centre vnútorného
nádvoria sa nachádza hlavný chrám s oltárom. Neďaleko
chrámu sa nachádza dnes už zasypaná jama, kde sa
spaľovali telá mŕtvych pustovníkov na posvätnom ohni.
Zoroastrizmus kremáciu nepripúšťal, pretože by to značilo znečistenie posvätného ohňa. Keďže chrám uctievali aj zoroastrijci a pársovia, mohlo by to znamenať, že
v pamäti miestneho obyvateľstva sa po tisícročia uchovali tradície predzoroastrijského obdobia uctievania ohňa.
V kaukazskej oblasti sa v dôsledku väčšej izolovanosti dlhodobo udržiaval tradičný spôsob života, čo tiež
znamenalo, že kultúrne – a tým aj náboženské – zmeny
prebiehali veľmi pozvoľna. Čím hlbšie v minulosti, tým
pomalšie. Vo vysokohorských oblastiach žijú aj dnes
skupiny, ktoré sú väčšinu roka takmer celkom izolované.
Centralizácia moci a kultu a prienik svetových náboženstiev sa prejavili predovšetkým u vyšších vrstiev obyvateľstva. Príkladom môže byť skutočnosť, že po mongolských vpádoch sa po stáročia christianizovaný Severný
Kaukaz nepriklonil k islamu, ale bez problémov sa
vrátil k svojim dávnym predkresťanským kultom, pri
ktorých zotrval až do 18.–19. storočia. Staroveké, ale aj
archaické svätyne boli bez väčších zmien uctievané aj
počas celého 20. stor., bez ohľadu na náboženské vyznanie. Od rozpadu Sovietskeho zväzu však zmeny
nabrali nevídané tempo, predovšetkým v islamských
spoločnostiach Kaukazu. Otvorenie hraníc umožnilo
mladým štúdium v zahraničí. Je tiež potrebné povedať,
že túto možnosť využili najmä mladíci, ktorí odišli
študovať do arabských krajín, najmä do Saudskej Arábie.
Po ich návrate sa začal šíriť na Severnom Kaukaze wahhábizmus. Mladí muži získali na Kaukaze predtým
nikdy nevídanú autoritu, a tým i presvedčenie, že môžu
diktovať aj starším, čo je správne a čo nie. Dnes je pre
Severný Kaukaz najmä z politických dôvodov v očiach
mladých ľudí neprijateľný akýkoľvek iný náboženský
a politický postoj ako islamský. Aj starší ľudia sa musia
prispôsobiť. Kresťanskí duchovní sa neúspešne snažia
poukazovať na hlboké tradície kresťanstva najmä na
východnom pobreží Čierneho mora, predovšetkým
v prostredí adygských národov.
V najstarších kresťanských krajinách, v Gruzínsku
a Arménsku, sa cirkev snaží obnoviť náboženskú vieru
u najširších vrstiev. V arménskych mestách a dedinách
sa budujú nové chrámy, ktoré sa svojou architektúrou
prispôsobujú arménskemu štýlu do takej miery, že rozoznať ranostredoveký chrám od novovybudovaného je

Foto: A&ila Kovács, 2011

zvonku možné len podľa lešteného kameňa. Vnútorné
priestory sú pre arménske chrámy netypické, prispôsobujú sa európskym.
Najväčšie zmeny však priniesli neopohania. Na islamskom Severnom Kaukaze sa vyskytujú len ojedinele,
masívne však pôsobia v Zakaukazsku. Väčšinou nemajú
všeobecne deklarovaný záujem prinavrátiť skutočné
predkresťanské alebo predislamské náboženstvo, ku
ktorému sa stavajú veľmi selektívne. Napr. arménske
neopohanské hnutie Arordineri ucht sa opiera len o vybrané časti arménskej mytológie, ktorú si rozšírilo podľa
vlastných potrieb. Vytvára si nový rituál, bez ohľadu
na to, že existujú historické pramene o pôvodných rituáloch. Všetky neopohanské hnutia na Kaukaze majú spoločné, že vykonávajú svoje rituály nielen v objektoch
známych z písomných prameňov alebo v generáciami
tradovaných archaických a starovekých svätyniach, ale
na všetkých miestach, ktoré by mohli byť miestami kultových obradov v dávnej minulosti. Za miesta svojich
obradov si dokonca vyberajú kresťanské chrámy, o ktorých
je známe, že boli postavené na mieste starovekého pohanského chrámu.
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Otázkou je, či neopohania pri svojich rituáloch,
ktoré väčšinou nemajú historický podklad, nespôsobia
v najstarších kultových miestach nenávratné škody,
ktoré by mohli zabrániť ďalšiemu vedeckému výskumu.
Na ilustráciu pripájam fotografiu svojho kolegu
A. Kovácsa, zobrazujúcu nepochybne kultovú lokalitu
niekdajšieho štátu Urartu, nazývanú dnes Mherova
brána, odkiaľ máme v súčasnosti najcennejšie poznatky
o panteóne božstiev v tomto starovekom štáte. Mherova
brána sa nachádza pri meste Van v dnešnom východnom
Turecku. Práca 0v. „sprejerov“ azda nebola dielom
neopohanov.
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