O ženách - výběr sumerských jmen žen a jejich osudy
RNDr. Miloš Milostný
vybráno z vlastní historicko – jazykovědné práce

Jedna blízká kamaradka mi řekla, že když umím tolik sumersky, ať pro ni sestavím jméno v sumerštině.
Pár příkladů mě napadlo, ale pak jsem si řekl, že lepší než cokoli, co bych vymyslel sám, jsou sumerská
jména, která vymysleli Anunaki pro významné osobnosti. Tak jsem jich tady několik hezkých nebo
libozvučných vybral a čtenáři nechť si vezmou z každého jména kousek pro sebe ...
Vybral jsem samozřejmě jména žen. Většinu jmen napsaných velkými písmeny (sumersky) jsem
autorsky převedl ze jmen bohů sumerských, řeckých, occitánských (jihofrancouzských) atd. a pak
přeložil i do češtiny. Je to trochu i červená knihovna, já v tom vidím strhující příběhy osobností a
kousek z nich vám tady předkládám.
Všechna uvedená sumerská slova s výjimkou EN.LIL a NIN.GAL jsou moje autorské převody a
překlady.
1)

- AN.A.NI.KI.E(cestuje s AN kosmickou lodí na odštěpek vod)/Ananké
- TA.HA.E.I.A(ta ze sídla domovů ryb vysoko nad vodami)/Theia
- AN.TU.MU(proudí (vždy) s létajícím AN)/Antum
Starostlivá královna, byla polovlastní sestra a manželka krále A.E.AN(ten z nebeského domova u
vod)/Aean, zkráceně AN(ten z hvězdy/nebes) nebo A.E.OH.NU(zasvěcený sestoupil z domova u
vod)/Aeon/Eon. Vládla umírněně a moudře spolu s ním a celý život ho provázela na všech inspekčních
cestách a to i z Nibiru na Zemi a na jiné planety.
Její jméno TA.HA.E.I.A/Theia označuje i: 1) domovskou planetu Nibiru, 2) přeneseně: legitimní
královský rod, 3) jedno ze zdrojových slov, z nichž bylo odvozeno římské a řecké obecné označení
bohů: theia/teá= bohyně.
Vysvětlivky:
- domov sídel ryb vysoko nad vodami= E.RU(domov růstu)/Eru/NI.BI.RU((planeta která) křižuje dráhu
(ostatních planet) a stoupá)/Nibiru
- nebeský domov u vod= též Eru/Nibiru, domovská planeta bohů ve Sluneční soustavě (dnešní
astronomové ji předpokládají a hledají)
- odštěpek vod= Země
- Ananké= řecká bohyně-had znamenající nevyhnutelnost
- Theia= řecká bohyně zraku
- Aean/Aeon/Eon= řecký bůh-had znamenající věčnost

2)

- NIN.GAL(velká paní)/Ningal
- VA.E.NA.US(ničitelka vážně ukazuje k létající lodi/ničitelka se rozhodla pro kovový
předmět létající lodi)/Venus/Venuše
- JA.VA.NI.NA(věkovitá ničitelka kovových předmětů na cestách)/Yavanna
- KA.E.MU.EN.TA.RI(duch létá létající lodí po sídlech pánů dlouho)/Kementári
- A.PA.HA.RU.OH.DI.TA.E(zasvěcená vůdkyně sídla a domova (rozděluje) věci rostoucím
rybám spravedlivě)/Afrodíté
Krásná, smyslná a divoká šlechtična předčasně vstoupila do manželství s urozeným, ale upjatým a
nepohledným hutníkem a metalurgem NA.NI.NU.AR(dopravuje kovové předměty a produkuje
zbraně)/Nannar/A.U.LA.E(oděv v domě osvětluje hmotu)/Aulë/HA.E.PA.HA.IŠ.TO.OH.US(zasvěcený
předák domu ukazuje blízkému i vzdálenému množství ryb)/Héfaistos (syn Enlil/Zeus, velitel mise na

Zemi). Manželovi doma dělala scény a rozbíjela nádobí, neustále prchala z domova (viz výše překlad
jména Venus/Venuše), letounem cestovala za jinými muži a dlouho měla mimomanželské styky s třemi
charismatickými příbuznými svého manžela, kteří patřili k nejvyšší šlechtě: s jeho otcem, jeho
polovlastním strýcem a jeho polovlastním bratrancem – s každým z nich měla dvě nebo tři děti. Manžel
Nannar/Héfaistos ji velmi miloval a dlouho její eskapády trpěl. Teprve po dlouhé době až se vybouřila,
vrátila se k manželovi a měla konečně děti i s ním, byli to krásní sourozenci:
- starší byl velmi živý syn ŠA.MACH(krásné hejno ryb), který otci Nannar/Héfaistos pomáhal u
vysokých pecí pod jménem U.TU(proud světla)
- mladší byla krásná, chytrá a ctižádostivá dcera U.ŠA.SU(krásné hubené světlo – ve smyslu úsvit)/
Ušas (viz níže 3. Inana)
Vybouřená matka Afrodíté se rázně a spravedlivě starala o domov všech svých mnoha dětí i manžela
(viz výše překlad jména Afrodíté).
Vysvětlivky:
- Kementári= jihofrancouzsky královna Země (protože měla mimomanželský poměr se třemi
nejvyššími šlechtici na Zemi)
- Enlil, velitel mise na Zemi= EN.LIL(pán a velitel)/Enlil/ZE.US(ten co rozhoduje o semenech)/Zeus/
JA.U.PA.I.TA.E.RU(věkovitý vládce v létající lodi ve výšce je světlem a (umožnil) sídlům růst)/
Jupiter/JA.E.HA.OH.VA.HA(zasvěcený věkovitý v létající lodi je ničitel mnoha ryb)/Jehovah/Jehova/
Jahve, byl syn a právoplatný následník krále A.E.AN/AN
- rozděluje rybám spravedlivě= o děti se stará spravedlivě
- semena= semena ZI.TI(strom života), vodní „rostliny nesmrtelnosti“, jejíž rozvětvený kořen Anunaki
jedli jako “chléb života“ AM.BAR.RU.ŠI.E(vítr domova roste v lesklém močálu)/ambrosie a tekutý
výtažek z něj pili v mléce jako „voda života“ NU.KA.TE.RU(duchovně spojení postupují k
růstu)/nektar, aby si udrželi zdraví a dlouhověkost

3)

- U.ŠA.SU(krásné hubené světlo – ve smyslu úsvit)/Ušas
- I.RU.NI.NI(neustále cestuje a pozvedá se vysoko)/Irnini
- PA.LIL.AS(velitelka bílých vládne) A.TA.HA.NA(kamenná sídla ryb mezi vodami)/
Pallas Athéna
- IN.AN.NA(slečna váženého AN)/Inana
Inana byla mladá, krásná, chytrá, ctižádostivá a nezkrotná pravnučka krále A.E.AN/AN. Vybojovala si
místo v nejvyšší šlechtě:
a) Ač žena, velmi získala promyšlenou účastí ve válkách jako bojový pilot, vždy však na straně praděda
a krále A.E.AN/AN (a současně na straně děda Enlil/Zeus/Jehovah/Jehova/Jahve a otce Nannar/
Héfaistos, tj. vždy na straně legitimního královského rodu), ve válce rozvážně a dobře radila i
mužským velitelům.
Poté co její chladnokrevná a statečná polovlastní prateta Athéna zestárla jako Ninkursag/Démétér,
Inana převzala její jméno jako Pallas Athéna, tj. bohyně rozvážně vedené a vždy úspěšné války.
b) Výtahem k moci pro ni byla činnost svůdné hostesky a občasné milenky starého krále A.E.AN/AN,
když jednou za 3.600 let pravidelně navštívil na měsíc Zemi. Král ji povýšil mezi nejvyšší šlechtu a
dostala do správy lidi v Mezopotámii, kterým bylo zřízeno autonomní království s polobožskými králi.
Vysvětlivky:
- původní Athéna, prateta Ušas/Irnini= NIN.MACH(paní pro hejno ryb)/Ninmach/HA.ER.A(slouží
všem rybám)/Héra/A.TA.HA.NA((pečuje o) ryby v kamenných sídlech mezi vodami)/Athéna, dcera
krále A.E.AN/AN a hlavní lékařka na Zemi
- hejno ryb= Anunaki jako mnoho pacientů lékařky
- Athéna/Athény, jiné významy= celá Země nebo území Enlilova klanu na Zemi, příp. RA/Mardukova
Atlantida nebo mínojská Crete/Kréta, dnes hlavní město Řecka

4)

- AL.I.LÚ.AT(vysoko nad mraky rozkazuje mužům/rozkazuje jako muži až vysoko nad
mraky)/Alilat/A.LIL.AT(velitelka veškeré fronty)/Alilat
- AT.HA.I.RA.TE(z výšky spojila ryby ve (válečnou) frontu proti RA)/Athirat
Když manžela Inany Dionýsos/Dionysus/Dumuzi nechal jeho polovlastní bratr RA/Marduk chorobně
toužící po moci úkladně zabít najatými polobohy, Inana se psychicky zhroutila, ale pak se
vzpamatovala a zaměřila veškerou svou nezkrotnou a sálající energii na pomstu proti RA/Mardukovi a
proto byla zvána Alilat.
Planoucí Inana prosadila odsouzení RA/Marduka k smrti uzavřením a vyhladověním ve Velké
pyramidě v egyptské Gizeh/Giza (podařilo se mu po roce uniknout a zotavil se) a později pozvedla v
Mezopotámii poloboha a milence ŠAR.RU.KIN(narostl v nejpřednějšího a legitimního)/Šarru-kín,
zvaného též Šarrukén/Šarrum-kinum/Sargon I. Veliký, 2.340-2.284 př.n.l., a učinila z něho krále lidí,
který podle jejích rad a příkazů úspěšnými válkami sjednotil všechna města v Mezopotámii a Sýrii a
vytvořil Akkadskou říši, tj. první velkou lidskou říši, která sahala od Středozemního moře až po Perský
záliv. Neopomněla přitom přikázat svému polobohu, aby vypálil Babel/Bab-Ilu/Bab-Ili/Babylon,
oblíbené město RA/Marduka ...
Později se Inana rozhodla dobýt RA/Mardukův Egypt a přispět Enlilovu klanu a legitimnímu
královskému rodu, jehož byla členkou, ke strategickému sevření kolem zbývajících zemí RA/Marduka,
tj. kolem jeho Asýrie a Mínojské námořní říše. Proto sjednotila kočovníky Amorité/Amorejci/
Aramejci kolem města Dimašqa/Dimashq/Damašek v národ HA.KA.U.CHE.SU.TU(duchové se světly
proudí nad spolkem ryb v pustině)/Hekauchasut/Hyksós/Hiksové/Hiksósové/AR.AM.U(ti vyzbrojení
od světla s močálem)/Aamu, který ji uctíval jako bohyni Athirat. Jí vycvičení Hiksósové vpadli 1.673
př.n.l. do Dolního Egypta a měli nad Egypťany převahu ve zbraních: používali koně (jízdu), bojové
vozy, poprvé kompozitní luky a zakřivené šavle. Inana takto na celé století zabrala Dolní Egypt a
vybírala tribut od závislého Horního Egypta (doba vlády Hyksósů v Egyptě se nazývá Druhé přechodné
období), ale boj s RA/Mardukem ještě tisíc let pokračoval ...
Vysvětlivky:
- vysocí muži= Anunaki (byli asi dvakrát vyšší než dnešní lidé)
- polobohové= potomci Anunaki a lidí a jejich potomci, Anunaki je měli jako sloužící a vybírali z nich
krále lidí
- za přehradou/nad mraky= letouny šlechticů Anunaki létaly nad mraky, oni tedy sami nepozorováni
viděli díky své technice podřízené Anunaki, příp. lidi, na Zemi a řídili je
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