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Abstract: Nineveh, Sennacherib, Water, and Nahum 
The paper discusses the main topic of the Book of Nahum, namely the fall and 
destruction of Nineveh. Assyria developed a militaristic state ethos. Biblical sources use 
the metaphor of a predator filling his caves with prey to describe its actions towards its 
opponents. Nineveh benefited from the military campaigns of the Assyrian kings. Under 
Sennacherib’s reign, Nineveh evolved into the leading city of the empire. Many of 
Sennacherib’s building projects dealt with the supply of water in the city and its 
surroundings, such as the construction of an aqueduct and plantation of large gardens 
with artificial irrigation, and even smaller gardens for the citizens of Nineveh. 
Sennacherib made use of water in a destructive way as well. After he razed Babylon in 
689 B.C., he diverted one of the irrigation canals to lead the water from the Euphrates 
River over the ruins. Some ancient historiographers and the Book of Nahum seem to 
employ the motif of destruction by water to Nineveh itself in their accounts. The paper 
discusses the descriptions of the city’s fall in the ancient sources and compares them to 
the modern archeological finds with the special focus on the Book of Nahum.  
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1 Uvedenie 

Biblická kniha Nahum sa primárne zaoberá jedinou témou, a to zničením Ninive ako vyjadrenia 

Hospodinovho trestu nad týmto - slovami Nahuma - „krvilačným mestom“ a zároveň centrom 

a symbolom Asýrskej ríše, ktorá v 8. a 7. storočí pred Kr. ovládala oblasť Syropalestíny a zásadne 

ovplyvňovala udalosti a život ľudí v kráľovstvách severného Izraela a južného Judska. Napriek tomu, 

že spis má rozsah len tri kapitoly, obsahuje množstvo problémov, ktoré siahajú od zložitej 

rekonštrukcie pôvodnej podoby textu, cez jeho interpretáciu až po samotné teologické hodnotenie tejto 

knihy. Hoci tematicky je pomerne jednotná, konkrétna práca s konečným textom a štruktúra spisu 

naznačuje, že je výsledkom spojenia viacerých literárnych jednotiek počas pravdepodobne 

                                                 
1 Úvodom by som rád poďakoval Univerzite Komenského, ktorá mi prostredníctvom Grantu UK č. UK/105/2009 
umožnila riešenie témy prorockej knihy Nahum. Bez tejto podpory by nevznikol ani tento príspevok. Zároveň 
chcem vysloviť poďakovanie Evanjelickej bohosloveckej fakulte, ktorá poskytla a zabezpečila potrebnú 
administratívnu pomoc a podmienky pre riešenie takejto grantovej úlohy. 



DÁVID BENKA 

 2 

dlhodobejšie redakčného procesu. Nezahmlieva to ani samotná kniha, ktorá začína dvojakým 

nadpisom: Výrok o Ninive (hwEn>ynI aF'm;) a Kniha videnia Nahuma Elkóšského (!wOzx] rp,se). 

Synchrónna analýza objavuje v spise tri veľké celky: (alfabetický) hymnus2, prorocká polemika 

a trojdielny súdny výrok. Aj v týchto väčších celkoch sa dajú opätovne nájsť kratšie literárne formy 

ako posmešná pieseň, Hospodinov výrok, smútočný nárek a ďalšie.3 

Pestrosť použitých literárnych foriem naznačuje veľkú poetickú hodnotu diela, ktorá je však zo 

strany mnohých bádateľov neraz zámerne nedocenená kvôli zväčša negatívnemu teologickému 

hodnoteniu knihy. Tematika a predstava Boha, ktorý trestá prostredníctvom vojny a násilia, bola 

a zostáva aj s ohľadom na dnešnú situáciu vysoko kontroverznou. Ako príklad spomeňme aspoň dva 

hodnotiace výroky bádateľov: 

„Aus Hass und wilder Schadenfreude ist die ganze Dichtung, in der wir ein charakteristisches 

Zeugnis des von Jeremja so scharf bekämpften nationalen Prophetentums haben, geboren“ [Toto 

básnické dielo, v ktorom nachádzame príznačné svedectvo nacionalistického profetizmu, s ktorým 

Jeremiáš tak tvrdo bojoval, sa zrodilo z nenávisti a zúrivej škodoradosti.] 4 

„Will any of us ever have the courage to admit (...) that the book really is rather a disgrace to the 

two religious communities of whose canonical Scriptures it forms so unwelcome part?“ [Nazbiera už 

niekto z nás konečne odvahu, aby pripustil (...), že táto kniha, ktorá tvorí tak nevítanú súčasť ich 

kánonických Písem, je skôr hanbou pre obe tieto náboženské komunity?]5 

Obidva citované výroky dávajú jasne najavo, že z hľadiska celku biblického kánonu, či už 

v podobe Hebrejskej Biblie alebo dvojčlenného kresťanského kánonu Starej a Novej zmluvy 

náboženské zdôvodňovanie vojny a násilia nemá biblický základ a je to nevyhnutné zdôrazňovať aj 

v dnešnej dobe. O to dôležitejšia je snaha literárne analyzovať, historicky skúmať a teologicky 

jednoznačne interpretovať spôsob zaradenia tých biblických fragmentov, perikop alebo širších celkov 

do veľkého kontextu kánonu a následne aktualizovaného teologického posolstva. Malým krokom a 

fragmentárnym spôsobom chce k naznačenému cieľu prispieť tento skromný príspevok. 

 

2 Asýria ako veľmoc6 

Stručné zhodnotenie Asýrie ako veľmoci na pár riadkoch nikdy nemôže byť objektívne 

a vnímanie jej mocenských dosahov je vždy závislé od toho, na koho a akým spôsobom sa jej 

prakticky neobmedzená nadvláda prejavila. Dominantnou perspektívou pre toto stručné hodnotenie je 

predsa len subjektívne prežívanie a chápanie mocenských nástrojov Asýrie takpovediac na vlastnej 

koži malého vazalského Judského kráľovstva, v ktorom pôsobil aj autor knihy Nahum. 

                                                 
2 Por. BENKA, D. Alfabetický hymnus v Nah 1?, s. 205 – 212. 
3 BÁNDY, J. Úvod do Starej zmluvy, s. 106nn; ZENGER, E. Einleitung, 559nn. 
4 STAERK, W. Das Assyrische Weltreich im Urteil der Propheten, Göttingen, 1908, s. 179n. Zdroj: SPRONK, 
K. Nahum, s. 14. 
5 Zdroj: SPRONK, K. Nahum, s. 14. Spronk cituje R.A. Masona. 
6 Podľa FABRY, H.-J. Nahum, s. 56-59. 
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Asýria sa svojou brutalitou stala u podmanených národov príslovečnou a bola považovaná za 

palicu, prút či bič Božieho hnevu (Iz 10,5). Pravdepodobne ako reakcia na stáročnú podriadenosť 

Asýrčanov štátu Mitanni vznikol militaristicko-imperialistický štátny étos, ktorý bol navyše teologicky 

legitimizovaný. Kráľ ako najvyšší kňaz a najvyšší vojenský veliteľ pri nastúpení na trón dostáva od 

svojho Boha príkaz, rozširovať Aššúrovo územie. Ako odpoveď na posvätné poverenie odovzdáva 

veľkokráľ každý rok správu, list Aššúrovi (doložené od doby Adadniráriho I) o každoročnom poľnom 

ťažení, podľa ktorých sa počíta aj doba kraľovania. Súčasťou asýrskej propagandy bola tiež 

skutočnosť, že to boli práve božstvá cudzích národov, ktoré vyzvali Aššúra, aby prostredníctvom 

Asýrie potrestal neposlušnosť ich vlastných ľudí. Asýria sa tak prezentovala ako boží nástroj trestu 

a vzbura vazalov proti nej bola akoby vzburou proti vlastným božstvám. Takáto ideológia určite 

spôsobovala vrenie a istú politicko-náboženskú schizofréniu u podmanených národov. Napríklad 

odpor judského kráľa Chizkiju priviedol krajinu politicky na pokraj zániku, no z náboženského 

hľadiska Kníh kráľovských si získal vysoko pozitívne hodnotenie na jednej strane. Kolaborujúca 

a dlhoročná vláda kráľa Menaššeho je charakteristická relatívnym pokojom a z archeologického 

hľadiska aj ekonomickým rozvojom, zrejme za cenu veľkej brutality smerom dovnútra, náboženských 

ústupkov. Výsledkom je negatívne hodnotenie zo strany domácich nábožensky konzervatívnych 

kruhov. 

Asýria ako krajina okrem poľnohospodárstva neoplývala inými zdrojmi. Táto skutočnosť 

spôsobila prestavenie hospodárskeho systému na zisky a doplnenie zdrojov z dobyvačných výprav. 

Nahum používa metaforu levieho brlohu, do ktorého lev znáša svoju korisť (Nah 2, 13). Výsledkom 

takého systému je roztáčajúca sa vojenská mašinéria. Obmedzený ľudský potenciál pre túto mašinériu 

vedie k nútenému využívaniu vazalských vojsk a jednotiek a následným lokálnym povstaniam, ktoré 

je potrebné okamžite zastaviť aj odstrašujúcimi prostriedkami kvôli udržaniu poriadku na veľkom 

území a zlomeniu vôle k odporu u ďalších.7 Obľúbeným nástrojom sú deportácie obyvateľstva, ktoré 

jednak plnia úlohu dopĺňania ľudského potenciálu pre neustále ťaženia, rovnako však vykoreňujú celé 

vrstvy a vytvárajú obyvateľstvo, ktoré je etnicky i nábožensky príliš rôznorodé na to, aby sa mohlo 

zjednotiť a sústredene čeliť okupujúcej mocnosti.  

Vlastný  prínos do oblasti kultúry a poznania sa koncentruje na stavbu opevnení a konštrukciu 

zbraní. Umenie a literatúra sú takmer výlučne ovplyvnené podmaneným Babylonom, výnimkou je 

analistika podmienená správami o každoročnom vojenskom ťažení. Rozkvet kultúry za Aššurbanipala 

je snáď signálom posledného vzchopenia síl pred pádom. 

Na dotvorenie obrazu o Asýrii z pohľadu malého Judska nám poslúži text z knihy proroka 

Izaiáša, ktorý žil v dobe zničenia Samárie a zažil obliehanie Jeruzalema Sancheríbom. V tomto texte 

možno rozpoznať okrem vylíčenia vojenskej moci Asýrie aj jej vnímanie ako nástroja trestu 

a metaforiku dravca zhromažďujúceho korisť. 

                                                 
7 Por. DUBOVSKÝ, Peter, Hezekiah and the Assyrian spies. Reconstruction of the Neo-Assyrian Intelligence 
Services and Its Significance for 2 Kings 18-19, Rome 2006, s. 13-27. 
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Potom zdvihne koruhvu ďalekému národu a zapíska naň od konca 
zeme; a hľa, ten zrazu a rýchlo príde. Niet v ňom ustatého ani 
padajúceho, nespí a nedrieme. Nerozopína sa mu pás na bedrách a 
netrhá sa mu remeň na obuvi.  Jeho šípy sú naostrené a všetky jeho 
luky sú napnuté; kopytá jeho koní za kremeň treba pokladať, jeho 
kolesá sú ako povíchrica.  Jeho rev je ako rev levice, reve sťa 
levíčatá; vrčí a zdrapí korisť, odvlečie ju, a nikto nezachráni.  

(Iz 5,26-29) 
 

3 Ninive 

Jedným z miest, ktoré profitovali z dobyvačných vojen a v ktorom sa zhromažďovala vojenská 

korisť, bolo Ninive. Neprekvapuje preto, že ako administratívne centrum a kvôli ochrane svojho 

bohatstva, bolo obohnané dvojitým  múrom, miestami až 20 metrov vysokým. Jedným z panovníkov, 

ktorý výrazne prispel k rozkvetu Ninive, bol Sancheríb. Jeho otec Sargon II. preniesol kráľovskú 

rezidenciu do Dur-Šarukín, Sancheríb ju však vrátil Ninive. Aj vďaka nemu získalo toto mesto pre 

Asýriu nebývalý význam, ktorým chcel Sancheríb manifestovať mýtus absolútneho mesta. Za 

Sancheríba dosiahlo rozmery 4,2 x 1,2 km (cca 664 hektárov, Jeruzalem pre porovnanie cca. 60 

hektárov). Dĺžka múru bola až 12 kilometrov, šírka miestami až 45 metrov a mesto malo 15 brán. Na 

severnom Tell Kujundžik, vysokom asi 30 metrov, sa nachádzali chrám bohyne Ištar, chrám boha 

písma Nabúa, juhozápadný Sancheríbov palác s knižnicou (25000 klinopisných tabuliek) a reliéfmi 

zobrazujúcimi dobývacie scény, ďalej neskorší severný Ašurbanipalov palác tiež s nádhernými 

reliéfmi, napr. s tematikou lovu levov a nakoniec zvyšky paláca Ašurnasirpala II. Podľa niektorých 

odhadov váži táto masa trosiek 14,5 milióna ton. Južný Tell Nebí Junus8 zahŕňa posvätný okrsok 

s chrámom a zikkuratom, ako aj Asarhadonov palác s artefaktmi ukoristenými v Egypte, okrem iného 

aj z Théb, teda mestu obkľúčenému hradbou vôd, ku ktorému Nahum prirovnáva Ninive v 3,8.9 

Tak ako Téby, aj Ninive obklopovali vody. Mesto ležalo pri rieke Tigris a mestom samotným 

pretekala rieka Chosar. Už Tiglatpilesar I. dal v Ninive vysadiť záhrady a parky a vytvoril aj možnosti 

zavlažovania od rieky Chosar. K dokonalosti to však priviedol až Sancheríb. Julian Reade v článku 

Sennacherib and the Waters of Nineveh podrobne opisuje systém zavlažovacích kanálov, ktoré boli 

v Ninive za Sancheríba vybudované.10 V súvislosti s prácami na Kujundžiku sa spomína Tebiltu, ktorý 

v čase záplav podmýva hroby a základy starého paláca. Sancheríb teda niektoré časti Tebiltu uzavrel 

a odklonil od centra mesta na rovinu za ním. Presná lokalizácia tohto kanálu je sporná. Súčasťou 

veľkého zavlažovacieho projektu bol Kisirijský kanál. Sancheríb, ktorý sám dal vysadiť veľkolepé 

záhrady pri paláci, podelil oblasť nad mestom obyvateľom Ninive, aby tam mohli tiež vybudovať 

ovocné sady a záhrady a vystaval tento kanál od mesta Kisiri v dĺžke 1,5 béru (1 béru - vzdialenosť 

                                                 
8 Tento tell nesie meno biblického proroka Jonáša. Por. VARŠO, M. Abdiáš, Jonáš, Micheáš, s. 89. 
9 FABRY, H.-J. Nahum, s. 66 
10 READE, J. Studies in Assyrian geography, s. 47nn. 
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dvoch hodín cesty) a priviedol tam vodu rieky Chosar.11 Nechajme prehovoriť Sancheríba slovami 

jeho Khinniského nápisu z roku 688 pred Kr.: Veľmi som zväčšil plochu Ninive ... Jeho polia, ktoré 

kvôli nedostatku vody upadli v ruiny a ..., pretože jeho ľudia neznalí umelého zavlažovania obracali 

svoje oči k nebu kvôli dažďu – (tieto polia) som zavlažil; a dedín Masiti, Banbarina, Šaparišu, Kár 

Šamaš-nácir, Kár Núri, Rimusa, Hatá, Dalain, Réš, Éni, Sulu, Dúr-[Ištar], Šibaniba, Isparirra, 

Gingiliniš, Nampagáte, Tillu, Alumcusi, (a) vody, ktoré boli nad mestom Hadabiti, osemnásť kanálov 

som vykopal (a) nasmeroval ich tok do rieky Chosr. Od hranice mesta Kisiri to stredu Ninive som 

vykopal kanál; spôsobil som, aby tieto vody do neho vtekali. Jeho meno som nazval Sancheríbov 

kanál.12  

Sancheríb však vodu vedel využiť aj deštruktívne. Asi nebolo úplne jednoznačné, ktorý spôsob 

sa hlbšie zaryl do pamäti jeho súčasníkov. Čo sa týka Babylončanov, to bol asi skôr ten negatívny. 

Babylon bol v tej dobe síce vojensky slabšou, ale kultúrne a civilizačne vyspelejšou časťou Asýrskej 

ríše a svoje jarmo nebral s veľkým pochopením. Ako spomína Erhard Frahm,13 Sancheríb vyskúšal na 

získanie kontroly na Babylonom tri stratégie: Na začiatku sa ujal vlády sám, čím však rýchlo vyvolal 

povstanie proti sebe a po jeho potlačení dosadil za kráľa Babylončana Bél-ibniho. Ten však nedokázal 

čeliť chaldejským nárokom a musel byť zosadený. Potom zveril Sancheríb vládu nad Babylonom 

svojmu najstaršiemu synovi Aššur-nádin-šumimu, ktorý sa pri moci udržal šesť relatívne pokojných 

rokov. Bol však zradený, odvlečený preč a pravdepodobne zavraždený. Za týchto okolností sa 

Sancheríb po dobytí mesta rozhodol  pre radikálnu štvrtú variantu. Dospel k presvedčeniu, že Babylon 

je potrebné na všetky časy vymazať z mapy a prikázal svojim vojakom rabovať, vraždiť, podpaľovať 

a rozbíjať sochy v chrámoch. Vyvrcholením ničenia bolo, že upravil tok Eufratu a kanály tak, aby 

zaplavil trosky mesta. Sochu babylonského boha Marduka spolu s kultovými nádobami z Esangilu dal 

previesť do Asýrie. Prenesením niektorých Mardukových vlastností a kultu na boha Aššúra chcel 

uzurpovať aj náboženské dedičstvo Babylonu. Také niečo nemohlo ostať bez odplaty. Zaujímavé je, 

že podľa Schaudiga sa pojem abúbum (potopa, záplava) spomína v Sancheríbových nápisoch 

v súvislosti s dobytím Babylonu v roku 689.14 

 

4 Zničenie Ninive 

Sancheríb zomrel násilnou smrťou roku 681 a takmer 60 rokov neskôr bolo vojskami 

Babylončanov a Médov zničené Ninive, a tým de facto Asýrska ríša. Tých, čo si dlhodobo želali jej 

zánik a nakoniec sa ho aj dočkali, bolo asi veľa. Mnohí ho privítali ako zaslúžený súd a úľavu, ba 

nastolenie spravodlivosti. Jedným z dlhého zástupu krajín čakajúci na pád Asýrie bolo aj Judsko 

a v ňom autor knihy Nahum. Názory bádateľov, či Nahumova predpoveď je vaticinium ex eventu 

alebo skutočnou predpoveďou, ktorá sa naplnila, sa rozchádzajú. Napr. P. Machinist z Harvard 
                                                 
11 READE, J. Studies, s. 61. 
12 READE, J. Studies, s. 71-72. Preložené z angličtiny. 
13 FRAHM, E. Einleitung in die Sanherib-Inschriften, 1997, s. 16-17. 
14 Zdroj: BAUMANN, G. Eroberung Ninives, s. 12.  
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University si vzhľadom na podrobný opis myslí, že dielo vzniklo až po zničení Ninive15, K.H. Fabry 

zase naopak dôvodí Nah 3,11b, v ktorom sa mestu hrozí, že na vrchole svojej moci bude opité svojím 

bohatstvom a pýchou a zabudne na svoju ochranu.16 Pád Ninive je komplexnou problematikou, ktorá 

nemôže byť podrobne analyzovaná v krátkom príspevku, ostaneme teda len pri jednom čiastkovom 

aspekte. V Nahumovom opise hrá dôležitú rolu motív vody, spomínajú sa vodné brány alebo úpusty 

a konštatuje sa, že Ninive je ako jazero. Ak by pri zničení mesta bola použitá voda, zvýšilo by to 

pravdepodobnosť opisu ako historickej správy napísanej po páde Ninive. Zároveň však vykreslenie 

zničenia Ninive formou „predpovede ex post“ nedáva veľký zmysel a voda ako motív a literárny 

prostriedok môže plniť inú úlohu. 

Jasný obraz o tom, ako konkrétne Ninive padlo, neexistuje ani s ohľadom na neskoršie 

historiografické pramene, aj keď zničenie Ninive vodou je v nich dostatočne zastúpené. Jednoznačné 

je, že Ninive bolo dobyté spojenými vojskami Kyaxaresa a Nabopolassara v auguste 612, teda 

v suchom období. Kráľ Šinšariškun zahynul a korunný princ Aššur-uballit utiekol. Mesto, jeho chrámy 

a paláce boli vyplienené a zničené.17 Približne takto to opisuje Tretia babylonská kronika v riadkoch 

38-52, aj keď text nie je úplný. Kyaxares je označený ako Um-mán-man-da. Ninive je dobyté 

v priebehu troch mesiacov (od Sivánu po Ab), bohatá korisť vynesená z mesta a chrámov. Mesto sa 

mení na kopu trosiek. Príliš veľa detailov tu nenájdeme.18 Starším prameňom je pravdepodobne 

klinopisná tabuľka BM 555467, zrejme z doby krátko pred dobytím Ninive. Podľa Gerardiho 

interpretácie text oslovuje priamo kráľa Sinšariškuna a dáva mu za vinu priestupky jeho predchodcov. 

Spomína sa aj Sancheríbovo dobytie a zničenie Babylonu. Teraz sa trest dotkne Ninive a vykoná ho 

v Mardukovom mene Nabopolassar. Na druhej strane tabuľky sú oznámené tresty, medzi nimi to, že 

Ninive sa stane kopcom piesku, korene vládnucej dynastie budú vytrhnuté a kráľovská rodina bude 

poslaná do exilu. Dôležitým prameňom je Nabonidova (556-539) bazaltová stéla, ktorá sa snaží dejiny 

zasadiť do širšieho interpretačného rámca a spomína v prvých dvoch stĺpcoch tiež Sancheríbovo 

zničenie Babylonu a spája ho so zánikom Asýrie. Boh Marduk obracia najskôr svoj hnev proti 

Babylonu a dopúšťa Sancheríbovo deštrukčné dielo; sochy bohov sú prenesené do Aššúru. Potom sa 

však Marduk rozhodne vrátiť do Esangilu. Jeho priazeň sa znovu prikloní Babylonu a hnev sa obráti 

proti Asýrii. Sancheríb je zavraždený. Babylončania dostávajú pomocníka a spojené sily Médov 

a Babylončanov pod vedením Nabopolassara „ako potopa“ zaplavia Asýriu a tiež nepriateľov 

v samotnom Babylone.19 

Zdá sa, že motív záplavy alebo potopy, má skôr symbolický význam. Pochopenie pádu Ninive 

ako trestu za zničenie a poníženie Babylonu je zrejmý, aj keď detailný opis chýba. Potopa v starom 

Oriente aj biblických spisoch je vyjadrením trestu a (takmer) úplného zničenia. I keď pri babylonsko-

                                                 
15 MACHINIST, P. The Fall of Assyria in Comparative Ancient Perspective. 
16 FABRY, H.-J. Nahum, s. 30 
17 FABRY, H.-J. Nahum, s. 67 
18 BAUMANN, G. Die Eroberung Ninives, s. 10. 
19 BAUMANN, G. Die Eroberung Ninives, s. 12. 
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médskom útoku je skôr len literárnym motívom a pri Sancheríbovom ničení došlo k skutočnému 

zaplaveniu mesta, aj tam vody neboli nástrojom ničenia, ale skôr symbolickým dokončením, keď už 

bolo rozhodnuté. 

Jednoznačnejšia ohľadne vody alebo prírodných fenoménov pri zničení mesta je klasická grécka 

historiografia. Xenofón v diele Anabasis III iv 10-12 opisuje cestu gréckych žoldnierov popri ruinách 

mesta Mespila, o ktorom hovorí, že Zeus raz vydesil jeho obyvateľov búrkou a tak bolo mesto dobyté. 

Komentátori to často chápali ako opis zničenia Ninive záplavou, ktorú spôsobila búrka. Xenofanes 

však nespomína Asýrčanov a Babylončanov, ale Médov a Peržanov. Taktiež stotožnenie ruín Maspely 

a Ninive nie je jednoznačné. Jasnejšia je v tomto ohľade Ktesiasova správa, ktorú dochoval Diodorus 

Siculus II 26-27. Tu sa vyslovene spomína Ninive (Ninos). Podľa starého proroctva podľa Ktesiasa 

nemohlo byť Ninive dobyté, kým sa rieka nestane nepriateľskou voči mestu (ean me proteron ho 

potamos tei polei genetai polemios). Ktesias snáď nadväzuje na nejakú udalosť, mesto však zasadzuje 

na breh rieky Eufrat a nie Tigris, ako je tomu v skutočnosti. To však podľa P. Machinistu nemusí 

znamenať, že správa napriek nepresnostiam nemá žiadny historický základ.20 

Dokumenty časovo najbližšie k samotnej udalosti sú skúpe na detaily a ani tie neskôr nie sú bez 

interpretačných ťažkostí. Z časového hľadiska môže byť perikopa knihy Nahum najbližšie danej dobe 

zániku Ninive, či už ju hodnotíme ako vaticinium ex eventu alebo ako prorockú predpoveď. Nahumov 

súčasník Sofoniáš sa tiež vyjadruje k zničeniu Ninive, aj tomu však ide skôr o vyjadrenie trestu 

a výsledok, podľa ktorého bude Ninive ako pustatina a vyprahnutá púšť. O zničení vodou nič nevie, 

a ak mu priamo neprotirečí, tak ho tento spôsob zničenia vôbec nezaujíma.  

 

Potom natiahne svoju ruku na sever, zničí aj Asýriu. 
Ninive zmení na pustatinu, vyprahnutú ako púšť.  V ňom budú 
polihovať stáda a zver všetkých druhov, pelikán i jež nocovať 
budú medzi jeho stĺpmi, kuvik bude spievať v oknách, havran na 
prahu, keď strhané bude cédrové obloženie.  To je jasavé mesto, 
ktoré si bývalo v bezpečí a ktoré v sebe myslelo: Ja som, a nič 
viac. Akou pustatinou sa stalo, dúpäťom zvere! Každý, kto pôjde 
popri ňom, zapíska naň a mávne rukou. (Sof 2, 13-15) 

 

David Stronach, ktorý sa zúčastnil americko-irackej archeologickej expedície v Ninive, zhrnul 

novšie poznatky z vykopávok nasledovne:21 V čase útoku médsko-perzských vojsk neboli múry 

v optimálnom stave, ale ani obrancovia nelenili. Pri troch z 15 mestských brán možno na základe 

posledných vykopávok doložiť, že prechody boli v náhlivosti krátko pred dobytím zúžené. Ide 

predovšetkým o dve brány na južnom konci východného múru – brána do Chalzi a Hadadova brána – 

ako aj Šamašova brána, ktorá sa nachádza uprostred severného múru. Zatiaľ čo Šamašova brána 

nevykazuje žiadne známky po útoku, v obidvoch juhovýchodných bránach sa okrem iného našli nielen 

                                                 
20 MACHINIST, P. The Fall of Assyria, s. 189-190. 
21 STRONACH, D. Notes on the Fall of Niniveh 307-325; stručné zhrnutie v BAUMANN, G. Die Eroberung 
Ninives, s. 15. 
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kostry, ale početné časti šípov a iné zbrane. Stronach sa domnieva, že útočníci cielene vpadli na 

juhovýchodný koniec múru, ktorý sa dal beztak kvôli jeho dĺžke len ťažko brániť. Stopy požiaru 

a vrstva popola podávajú jasné svedectvo o zničení mesta.22 

Hoci historiografické záznamy nie sú veľmi jednoznačné, archeológia sa prikláňa skôr k inému 

scenáru zničenia Ninive, ako by bola voda. Názory o výklade nálezov sa však môžu rôzniť a nové 

nálezy môžu nakloniť misky váh na inú stranu. Za týchto okolností je však asi primeranejšie hľadať 

odpoveď na úlohu vody skôr v poetickej sfére a jazykom vyjadrených predstáv. Je pravdepodobné, že 

autor a redaktori knihy chceli svojich čitateľov osloviť skôr obraznosťou výrazu ako strohosťou opisu. 

Je to možno zrejmé aj z krátkeho prezentovaného výseku Nah 2,4-9: 

 

Štít jeho hrdinov sa červenie, bojovníci sú oblečení v šarláte, 
vozy sú v ohni fakieľ v deň ním určený a tátoše sa vzpínajú. Vozy 
sa rútia ulicami, rachotia po námestiach, vyzerajú ako fakle, 
mihajú sa ako blesky. Kráľ Ninive vyzve svojich mocných, ale sa 
potkýnajú pri chôdzi, ponáhľajú sa k hradbám, no už je 
postavený útočný kryt. Riečne úpusty sa otvoria a palác sa 
zakolíše.  Zajatú kráľovnú odvedú; jej dievky budú vzdychať, ako 
keď nariekajú holuby, a biť sa budú v prsia.  Ninive je ako jazero 
plné vody, jeho vody unikajú. Zastavte sa, stojte! No nik sa 
neobráti. 
 

Červeno oblečené vojská a ich pohyb síce pôsobí ako opis, ale v zásade vytvára u poslucháčov 

predstavu pohybu ohnivej rieky, možno trochu pripomína potopu médsko-babylonskú „záplavu“ vojsk 

z Nabonidovej Bazaltovej stély, ktorá mala zmiesť Asýriu. Cielenú hru so slovami vykazuje celá 

kniha. Postačia dva príklady. Prvý pochádza z už spomenutého Izaiášovho opisu asýrskych vojsk, 

ktorý mladší Nahum asi dobre poznal. Izaiáš hovorí o príchode Asýrčanov ako nástroja Božieho hnevu 

a trestu: Niet v ňom ustatého ani padajúceho, nespí a nedrieme. Tento známy výrok je v Nahumovi 

invertovaný (3,18) Tvoji pastieri zaspali, kráľ Asýrie, tvoji šľachtici zadriemali. A Nah 2,6 dopĺňa 

Kráľ Ninive vyzve svojich mocných, ale sa potkýnajú pri chôdzi, ponáhľajú sa k hradbám, no už je 

postavený útočný kryt. Intertextuálnych prepojení, ktoré svedčia skôr o poetickom ako historickom 

zameraní spisu je viac, no našu pozornosti si na záver zaslúži ešte jeden, ktorý znovu postaví pred naše 

oči tematiku vody. Opäť pochádza z Nahumovi dobre známeho Izaiáša (Iz 8,6-8) a nejde o nič iného, 

ako o opis príchodu asýrskych vojsk: 

 

Keďže tento ľud zavrhol tíško tečúce vody Šilóachu, (...) preto, 
hľa, Pán privedie naň vody Eufratu mocné a hojné, asýrskeho 
kráľa a všetku jeho slávu. Vystúpi nad všetky svoje riečiská a 
pretečie všetky svoje brehy. Prenikne do Judska, zaplaví ho a 
preleje sa ( rb;ê['w> @j:åv'); dosiahne až po hrdlo a rozpätie jeho 
krídel naplní šírku tvojej krajiny, Immanuel! 

 

                                                 
22 Zhrnutie podľa BAUMANN, G. Die Eroberung Ninives, s. 15. 
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5 Záver 

Alfabetický hymnus, ktorý otvára knihu Nahum, mnohí považujú za kľúč k pochopeniu spisu. 

Podľa všetkého je najmladšou časťou knihy a literárnou stratégiou autora bolo zasadiť výroky 

o zničení Ninive do teologického kontextu. Jeho obsahom je teofánia - Božie zjavenie, ktoré odhaľuje 

zničenie Ninive a Asýrie ako Božie potrestanie zla a nastolenie spravodlivosti. Súčasťou hymnu je v 8. 

verši opis trestu nepriateľov formou záplavy:  Valiacou sa záplavou (rbeê[o @j,v,äb.W) urobí koniec 

svojim protivníkom a svojich nepriateľov do tmy zaženie. V konečnej podobe knihy Nahum to je práve 

terminológia ne-časových pradejín, prostredníctvom ktorej zostavovateľ charakterizuje dejinnú 

udalosť. Asýrsky protivník, ktorý bol u Izaiáša nástrojom Božieho hnevu na Judsku prekročil svojimi 

brutálnymi činmi hranice ľudskosti a svojho poverenia, stal sa neľudskou mocnosťou tmy, symbolom 

protibožskej moci a jeho zničenie je vyjadrené týmto slovníkom. Literárna podoba knihy a použité 

básnické a vyjadrovacie prostriedky sú však témou samou osebe. 
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