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Dávidova hviezda - Dávidov štít/židovská hviezda/Šalamúnova hviezda/Šalamúnova pečať; dva obrátené 

prekrývajúce sa trojuholníky v tvare hexagramu; rozšírený symbol v hinduizme a judaizme, kde sa 

stal emblémom nazývaným Dávidova hviezda; chápaný ako symbol plodnosti 

 

Krämer-Trenkler: symbolom židovstva, tak ako ho poznáme, iba veľmi neskoro - v 19.storočí; iba 

vtedy začali Židia túto hviezdu ako znak svojej viery (judaizmus) umiestňovať na svojich 

synagógach; predtým šesťrohá hviezda jedným z mnohých magických symbolov rozšírených aj v 

iných kultúrach 

 

http://sk.wikipedia.org/wiki/D%C3%A1vidova_hviezda 

 

 
 

Opona Parochet s emblémom Dávidovej hviezdy  a Jeruzalemského chrámu 

 

Dávidova koruna - podľa tradície zdobená slnkom, mesiacom a zvieratníkovými znamenia; symbolizovala 

spojenie s nadzemskými, kozmickými silami; pozri koruna 

Dávidova veža - veža Dávidova 

Dávidove chleby - obetné chleby, ktoré sa v synagóge vystavovali od soboty do soboty; pozri obeť 

Dávidov štít - tiež hexagram, šesťrohá židovská hviezda žltej farby; Dávidova hviezda/Šalamúnova 

hviezda/Šalamúnova pečať 

 

Nota bene: dva veľké pretínajúce sa trigóny (trojuholníky) sa v hebrejčine volajú megen David - 

Dávidov štít; hovorí sa mu tiež Dávidova hviezda, na ktorú sa ponáša, lebo vzniknutý hexagram ju 

pripomína; Dávidov štít znamená dokonalú rovnováhu, o ktorú sa človek má usilovať vo vzťahu 

k sebe samému, k nebu a zemi; slovo magen je v hebrejčine terminus technikus tiež pre horoskop; 

kráľ Dávid bol pre Židov najlepším kráľom a vodcom; každého vodcu musí preto tento Dávidov 

štít sprevádzať, inak povedané magen David musí mať vo svojom horoskope; Dávidov štít sa 

v židovskej tradícii spája s kráľom Šalamúnom ako jeho štít, či magická pečať; v tom zmysle  

význam slova magi (traja mágovia/mudrci od Východu, Klaňanie mudrcov), čiže mudrc, je to aj 

pečať múdrosti; táto múdrosť obsahuje poznanie súvislostí a tajomstiev stvorenia, bytia 

a smerovania všetkého stvoreného k jeho Stvoriteľovi, jednotu mikro a makrokozmu (pozri 

kozmos); magická pečať a ochranný štít sa tak v hexagrame stávajú symbolom harmónie, 

dokonalosti, výnimočnosti a tým univerzálnej moci (pozri atribúty, symboly, alegórie 

a prirovnania); Dávidov štít a Šalamúnova hviezda boli tou hviezdou, za ktorou išli mudrci  na 

Východe a o ktorej hovorili s kráľom Herodesom; porovnaj štít trojuholníkový  

 

https://znobbreligia.wordpress.com/2013/05/21/magen-david/  

 

http://sk.wikipedia.org/wiki/D%C3%A1vidova_hviezda
https://znobbreligia.wordpress.com/2013/05/21/magen-david/
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Davidsz - Heem Jan Davidsz de 

Davies B. -  

 

 
 

B. Davies: Svitanie 

 

daxus - jazvec  

Dažbog/Dabog/Dacbog - staroslovanský boh, syn Svaroga; zosobnenie prírodných síl; vo východoslovanských 

mýtoch stotožnený so slnkom (pozri solárne božstvá); darca bohatstva; jeho kult prežíval dlho po 

prijatí kresťanstva slovanskými národmi; pozri slovanská mytológia 

dážď - v mytológii symbol plodnosti, oplodnenia a života; spätý s významom vody (porovnaj kľukatka), s jej 

očistnou a obrodnou silou; dážď prostredníkom medzi premenlivým mrakom (božským 

princípom) a pevnou hmotou (pozemskou zložkou); symbol dažďa súvisí aj so svetelnou/solárnou 

a ohňovou symbolikou; v gréckej mytológii pozri Danae, zlatý dážď; Diona; v čínskej a japonskej 

mytológii pozri drak; v Oceánii pozri žaba; nebo; Kronika ľudstva: Olmékovia; Kukulkan 

(Jordan); sviňa, volavka (Biedermann); hadí ľudia, nágovia  (www); bohovia vodní, morskí, 

riečni, dažďa a rosy; bosonohosť; Itzamná; Tishtrya; kačina, soma; Zuzana Rímska, Vadžrapáni   

 

-v súvislosti s heslom Indra: zasvätenci Indrovho kultu nosili pri obradoch čierne rúcho a jedli iba 

čiernu stravu (v súlade s farebnou symbolikou k sebe patrili čerň a dážď) 

 

-v súvislosti s heslom jaguár: v zapotéckom umení boli najvýraznejším výtvarným prejavom urny 

pre svoj tvar a výzdobu; zobrazujú mýtické bytosti, najmä jaguára a netopiera, zvieratá 

významovo späté s božstvami dažďa a kukurice 

 

-podľa stredovekých bestiárov môžu vrany privolať dážď 

 

-Biedermann v súvislosti s heslom rak: pre jeho známy spôsob pohybu dozadu ho často považovali 

za nositeľa nešťastia, používali ho však aj pri rituálnom privolávaní dažďa 

 

-v súvislosti s heslom Veles/Volos: príčina nepriateľstva medzi slovanskými bohmi Velesom a 

Perúnom tkvela v tom, že Veles ukradol Perúnovi syna, ženu alebo (najčastejšie) dobytok; Veles 

sa v podobe draka alebo hada vynára z podsvetia a po strome sveta sa šplhá do Perúnovho 

nebeského sídla; ten však naňho zošle blesky a Veles sa dá na útek, pri ktorom sa premieňa alebo 

skrýva za skaly, stromy, zvieratá a dokonca ľudí (pozri vtelenie); Perún ho napokon zabije a z 

Velesovho doráňaného tela sa uvoľní lup v podobe dažďa; v odborných kruhoch je tento mýtus 

interpretovaný najčastejšie ako striedanie období sucha a dažďa počas roka; obdobie sucha je 

spôsobené Velesovou krádežou, ktorá zakaždým uvrhne svet do chaosu; hromy a blesky 

predstavujú božskú bitku a po prehre Velesa začne pršať a svet sa vracia k pôvodnému poriadku; 

Veles ale nezomiera, ako had si zvlieka starú kožu a mýtus sa stále opakuje; napriek tomu, že 

Veles v tomto príbehu zohráva negatívnu rolu, nebol vnímaný ako zlý boh; jeho boj s Perúnom 
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nepredstavuje súboj dobra a zla, ale dualistický princíp v striedaní počasia, ktorý sa opakuje každý 

rok 

 

- v súvislosti s heslom Velinas/Velinas: litovský boh Velinas  je nesmierne silný, dvíha a prenáša 

veľké kamene, staví kamenné mosty a riečne hrádze; keď prenáša kamene, dvíha sa vzdušný vír; 

keď vkročí na kameň, zostanú po ňom odtlačky; tie sa nazývajú Velnio pėdos – „Velniasove 

stopy“  a spájajú sa s nimi zázračné javy; dažďová voda v týchto stopách získava čarovné 

vlastnosti, pričom ženy tieto kamene vyhľadávajú kvôli plodnosti 

 

 
 

U. Kuniyoshi:  Výdatný dážď (19.st.) 
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A. B. Lum: Dážď (1908) 
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U. Kuniyoshi:  Nočný dážď v Narumi (19.st.) 

 



Marie Žúborová - Němcová: Encyklopédia kresťanského umenia 

Heslo DAVIDO - DE     Strana 6 z 10 

 
 

C. Krčmár: V daždi (1969) 
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E. Tholt: Po daždi (1975) 
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D. Hayward:  Niektorí cítia dážď (2012) 
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A. Martín: Kvapky (po 2000) 

 

dážď zlatý - zlatý dážď 

dáždnik - pozri slnečník 

 

 
 

K. Utagawa: Ženy (19.st.) 
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Dcéra kanaánskej ženy  -  Kanaánska žena  

dcéry kráľa Danaa - Danaídy 

dcéry kráľa Mínya - Mínyades 

dcéry Rýnske - Rýnske dcéry  

D. D. - skratka lat. Domus divina – „Dom božského“; skratka sa objavovala v rímskych nápisoch a označovala 

dom panovníka 


