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1. Trojský k�� 
Když jsem se poprvé vydal se skupinkou nadšenc� za archeologickými 

výpravami do Turecka, zám�rn� jsem s nimi nejprve navštívil Tróju. Ne 
proto, že by to bylo nejzajímav�jší �i nejp�sobiv�jší místo (což v žádném 
p�ípad� není) nebo že by tam bylo možné spat�it poz�statky slavného 
trojského kon� (které se nikdy nenalezly; to co tam uvidíte dnes, je jen 
d�ev�ná replika jeho pravd�podobné podoby - viz foto v obr. p�íloze); 
rozhodl jsem se tak proto, že práv� zde vznikla p�edstava trojského kon� - 
n��eho, co vypadá vlídn� a p�ív�tiv�, co však v sob� skrývá pravý opak. 
Trója se v mých p�edstavách o tom, co nám mají naše výpravy do minulých 
dob p�inést, stala sama jakýmsi trojským kon�m. 

Trojská válka je známá zejména díky Homérov� Iliad� a Odysseji. Pat�í 
k nejromanti�t�jším vále�ným konflikt�m lidských d�jin, o n�mž se 
vypráví, že „vyslal na mo�e tisícero lodí", jež vypluly z �ecka k pob�eží 
Malé Asie, aby osvobodily krásnou Helenu unesenou trojským princem. V 
dob�, kdy tato památná válka vypukla, vládl zde král Priamos a Trója 
pat�ila k nejzámožn�jším a také nejvlivn�jším �eckým územím v této �ásti 
st�edomo�í, odkud byla �ízena zna�ná �ást obchodu mezi Asií a Evropou, 
odd�lených jen úzkým pr�livem. Práv� Priamov� synkovi, šviháckému 
Paridovi, p�islíbila bohyn� Afrodita za ženu Helenu, dceru samotného Dia. 
Když však Paris dorazil do �ecka, aby proroctví naplnil, zjistil, že Helena 
už je provdána za Menelaa, krále Sparty. Ten momentáln� pobýval na 
Krét�,a tak Paris Helenu unesl a s ní si vzal na cestu i po�ádnou porci ze 
spartského pokladu. Helenu pak v Tróji p�esv�d�il, aby se podrobila v�li 
boh�, a oženil se s ní. 

Když se Menelaos vrátil do Sparty a zjistil, co se p�ihodilo, svolal 
všechny �ecké ná�elníky a vyzval je, aby mu pomohli dobýt jeho ženu zp�t. 
Za v�dce tažení si vybrali Agamemnona, krále mykénského a bratra 
Menelaova. Mezi �eckými hrdiny, zvanými též Achájci, vynikal nade 
všechny Achilles; na stran� Tróji, jíž se jinak také �íkalo Ilion, byl hlavním 
rekem Hektor, nejstarší Parid�v bratr. 

Hrdiny v boji vedli (a n�kdy také r�zn� navád�li a provokovali) �etní 
bohové a bohyn�. Válka zapo�ala nejprve vyjednáváním a posléze 
obléháním Tróje; trvala n�kolik let, kdy v �etných bojích získávala navrch 
tu jedna, tam druhá strana, s ob�asnými p�estávkami �i památnými souboji 
mezi jednotlivými hrdiny. N�kdy obléhaní Trójané prolomili �ecké ležení a 
zaúto�ili na kotvící lo�stvo. Ob�as bylo vyhlášeno p�ím��í. Postupn� však 
hlavní hrdinové na obou stranách padli a ob�ma stranám (p�edevším 



Achájc�m) za�aly ubývat síly. Rekové se v posledním tažení uchýlili ke lsti 
a s pomocí bohyn� Athény postavili d�ev�ného kon�, do jehož útrob skryli 
své nejlepší bojovníky (obr. 1). Nato spálili vojenské tábory, nalodili se a 
odpluli (ovšem jenom do nejbližšího p�ístavu). V domn�ní, že je po válce, 
tvá�ili se Trojane na kon� zprvu ned�v��iv�, nakonec se jej však rozhodli 
dopravit do m�sta, což si ovšem žádalo stržení �ásti opevn�ní. V noci se 
Rekové tajn� vyplížili z útrob kon� ven, pobili trojské stráže a zapálili 
signální ohe�. Rekové p�i následném útoku nikoho nešet�ili a na ulicích i v 
domech vraždili muže, ženy i d�ti. Návrat Heleny s Menelaem do Sparty 
byl š�astným zakon�ením celé trojské války. 

Vále�né události i d�ní, které jim p�edcházelo, vylí�ili vedle Homéra i 
jiní �e�tí básníci; dozvídáme se o nich mimo jiné také z maleb na vázách a 
dalších užitkových p�edm�tech, pocházejících obvykle z klasického 
�eckého období (obr. 2 a 3). Pro starov�ké �eky byly události kolem trojské 
války a Trója sama nezpochybnitelnou historickou skute�ností. Tak to 
alespo� vysvítá z historických pramen� o Alexandru Velikém, který ve 4. 
století p�. n. 1. vytáhl s patnáctitisícovým vojskem z �ecka, aby porazil 
Peršany a cestou do Indie dobýval asijské zem�. 

Z dochovaných historických pramen� o Alexandrovi vyplývá, že když 
p�ipravoval své tažení, pomýšlel i na Tróju. Starov�cí d�jepisci dokládají, 
že Alexandr úzkostliv� opatroval rukopis Homérovy Iliady, který mu 
daroval jeho u�itel Aristoteles. Rozhodl se, že z Evropy do Asie p�ejde p�es 
úzký pr�liv Hellespont (dnešní Dardanely - viz mapka, obr. 4), významný 
pr�se�ík, který p�ed tisíciletím st�ežili práv� Trojane. Dále je zaznamenáno, 
že p�epravu vojska p�es pr�liv sv��il Alexandr jednomu ze svých 
vojev�dc�, zatímco sám se ujal kormidla galéry a namí�il si to po mo�i 
p�ímo do Tróji. Po vylod�ní jeho první kroky sm��ovaly do chrámu bohyn� 
Athény; jak známo, Athéna byla patronkou Achilla, jehož Alexandr ctil ze 
všech hrdin� nejvíce. 



 
obr. 4 
 
Peršané však Alexandra i s jeho vojskem již o�ekávali a utkali s ním v 

první bitv� na �ece Garnikus severovýchodn� od Tróji (334 p�. n. 1.). 
Záhadu, jak mohli Peršané tušit, kudy se Alexandr p�eplaví, lze vysv�tlit 
tím, že perský král Xerxes (jak píše �ecký d�jepisec Herodotos), který již 
d�íve podnikl vpád na �ecké území, se na své cest� do �ecka zastavil v 
Tróji. Vystoupal na trosky trojské pevnosti, vzdal hold slavnému králi 
Priamovi a v chrámu bohyn� Athény ob�toval tisíc kus� dobytka. Protože 
byla Alexandrova posedlost Trójou, Illiadou a Achillem všeobecn� známa, 
mohl jeho perský protivník p�edpokládat, že Makedonci p�ijdou práv� tudy. 

Pozd�jší �ímští d�jepisci a um�lci se v upomínkách na Tróju a v lí�ení 
výjev� z trojské války v�rn� drželi tradic svých �eckých p�edch�dc�. 
	asem se však m�sto i slavná válka z literatury i um�ní vytratily a na 
dlouhá staletí upadly v zapomn�ní. Když pak znovu ožily jako vd��né téma 
st�edov�kých rytí�ských romancí, nedokázal už nikdo ur�it, jednalo-li se o 
skute�ný historický p�íb�h nebo jen o výtvor starov�kých bájí. A taktéž už 
nikdo nev�d�l, kde se vlastn� bájná Trója nacházela. Když se tedy 
renesan�ní malí�i znovu chopili tématu a zobrazovali Tróju a její hrdiny ve 



st�edov�ké zbroji v kulisách tehdejších západoevropských m�st, pouze tím 
umocnili ony fiktivní aspekty starého m�sta a jeho p�íb�hu. S po�átkem 
novov�ku již Trója pozbyla všech historických souvislostí a p�ežívala jako 
sou�ást mýtické minulosti, o nic skute�n�jší než fantastická dobrodružství 
Odyssea, Iasonovo putování za zlatým rounem �i hrdinské skutky 
Herkulovy. 

Vypov�zení trojské historie do sféry starov�kých mýt� ješt� umocnila 
skute�nost, že literární zpracování p�íb�hu o trojské válce se jeví spíše než 
válka lidí jako st�et podnícený, �ízený a sehraný olympskými bohy. V 
jednom z kyklických �eckých epos� se praví: 

Toho �asu nes�etné kmeny lidské obtížily velice náru� zem�. Když to 
Zeus spat�il, zželelo se mu jich a ve své nebeské moudrosti rozhodl se tíži 
zem� ulevit. Podnítil proto onu velikou válku o Ilion (Tróju), aby smrt 
pro�istila lidské pokolení. 

Pro ten ú�el sezval Zeus olympské bohy a bohyn� na hostinu, p�i níž 
vyvolal rozep�i mezi Hérou, Athénou a Afroditou, v níž šlo o to, která z 
nich je hez�í. Aby jejich svár rozsoudil, navrhl bohyním, aby se odebraly 
do Malé Asie, kde poblíž hory Idy pásl svá stáda Paris z Tróje. Každá z 
nich cht�la jeho hlas, a proto mu nabídla zvláštní odm�nu. Paris nakonec za 
nejkrásn�jší prohlásil Afroditu, která mu slíbila lásku nejp�vabn�jší ženy v 
�ecku; tou se ukázala být Helena, žena Spar�ana Menelaa. A tím se spustil 
sled událostí, které nakonec vedly k trojské válce. 

Když se st�et rozpoutal, bohové a bohyn� pomáhali tu jedné, tam druhé 
stran�, osv�covali no�ní oblohu, aby vále�níky p�im�li k pokra�ování boje, 
nebo vyrvali svého oblíbeného hrdinu ze spár� smrti. Bohové a bohyn� se 
tak sami �asem za�ali ú�astnit války, dokud je Zeus nezarazil. 

Skute�nost, že bylo vypráv�ní o trojské válce spíše o bozích než lidech, 
je "pochopiteln� odsunulo do kategorie mytologických p�íb�h�. Tuto 
klasifikaci posiloval navíc fakt, že rozvíjející se archeologie nikde 
nenacházela stopy po trojském osídlení. Všichni u�ení v�dci se shodovali v 
tom, že se jedná o pouhý mýtus. 

Až Heinrichu Schliemannovi (obr. 5) bylo dáno rozptýlit mýtus a 
dokázat, že Trója skute�n� existovala. Schliemann se narodil v roce 1822 v 
N�mecku, našel si práci v Amsterodamu, ovládl n�kolik jazyk�, stal se 
zámožným obchodníkem v Rusku a nakonec se v Pa�íži za�al amatérsky 
zajímat o archeologii. Rozvedl se, vzal si za ženu mladou Rekyni a 
odst�hoval se do Athén; tam jeho archeologický zájem za�aly podn�covat 
�ecké mýty a legendy. Zcestoval zna�nou �ást helénského �ecka a vzal si k 
srdci domn�nky n�kterých místních lidí, že starov�ká Trója se nacházela na 
míst� dnes nazývaném Hissarlik na východním výb�žku Dardanelského 



pr�livu. 
Sám financoval své vykopávky a nad archeologickým výzkumem na 

tomto nalezišti dohlížel bezmála dv� desetiletí, od roku 1870 až do své 
smrti v roce 1890, kdy se pokra�ování prací ujal jeho spolupracovník 
Wilhelm Dorpfeld. Schliemannovy vykopávky odkryly n�kolik vrstev 
osídlení Tróje, p�inesly d�kaz o pádu m�sta v dob� odpovídající Homérov� 
p�íb�hu a vydaly mnoho um�leckých památek, které doložily bohatství 
sídlišt� i jeho datování. Schliemann dokonce daroval své žen� náhrdelník, 
diadém a další �ásti královských šperk� nazývaných Priam�v poklad, aby 
se jimi zdobila na ve�ejnosti (obr. 6). 

Tyto významné trojské objevy, které Schliemann pe�liv� dokumentoval 
a obratn� propagoval, nep�inesly okamžité uznání, které o�ekával. Tehdejší 
odborná obec špatn� nesla, že se do jejího hájemství vet�el badatel-
samozvanec. Málokterý v�dec byl ochoten vzdát se názoru, že Homérovo 
vypráv�ní je pouhý mýtus. Dokonce se objevila na��ení, že Schliemannovy 
aktivity jsou podvrh a že n�které nálezy ve skute�nosti pocházejí z jiných 
míst.Dokonce i když se mu v samotném �ecku poda�ilo odkrýt zbytky 
starov�kých Mykén a královskou hrobku, o níž se domníval, že pat�ila 
samotnému Agamemnonovi, byl stále vysmívaným amatérem. Zlatá maska, 
o níž byl p�esv�d�en, že p�edstavuje posmrtnou Agamemnonovu masku, 
byla odmítnuta jako pad�lek. A když jeho nástupce Dorpfeld (a po n�m i 
další archeologové) prokázal, že nalezišt� v Hissarliku je nade vší 
pochybnost Trója a že se vyvíjela od t�etího 3. tisíciletí p�ed naším 
letopo�tem v devíti osídlovacích vrstvách, nebyly Schliemannovy cenné 
nálezy stále brány v úvahu, protože se domníval, že Homérova a Priamova 
Trója se nacházela ve vrstv� II, zatímco odborní archeologové byli 
p�esv�d�eni, že skute�ná Trója byla až v mladší vrstv� VII. 

* * * 
Navzdory tomu všemu dnes mnozí pokládají Schliemanna za otce 

moderní archeologie. Dnešní badatelé již nemají nejmenší pochybnost, že 
nalezišt� v Hissarliku skute�n� p�edstavuje starov�kou Tróju a že v tomto 
ohledu není Homér�v p�íb�h mýtem. Rovn�ž nezpochyb�ují, že byla Trója 
zni�ena obléháním a válkou n�kdy ve 13. století p�. n. 1., i když dnes 
nedokáže nikdo �íct, bylo-li to kv�li krásné Helen� nebo Diov� zám�ru 
uleh�it zát�ž lidského pokolení na bedrech matky zem�. 

Práv� toto se stalo d�vodem, pro� jsem cht�l zahájit svou tureckou 
výpravu návšt�vou Tróji: Pokud m�l totiž Homér pravdu ve v�ci bájného 
m�sta, které bylo skute�n� zni�eno válkou a jehož nálezy odpovídají dob� 
bronzové, do níž Homér sv�j p�íb�h zasazuje, pro� by nemohly být 
pravdivé i jiné �ásti jeho eposu - nap�íklad že se války ú�astnili krom� lidí 



také bohové? 
Když se pak naše expedice postupn� seznamovala s dalšími 

vzrušujícími památkami na tureckém území, jako jsou chetitská sídlišt�, 
asyrské obchodní kolonie �i �etná muzea, v nichž jsou artefakty t�chto 
dávných civilizací uchovávány, za�aly se textové odkazy k „boh�m" a 
jejich podoby na nes�etných monumentech zdát tém�� všudyp�ítomné. Na 
vyobrazeních bohové �asto vy�nívali nad své oblíbené pozemské vládce. 
Odlišovali se od ostatních postav rohatými p�ilbami �i zvláštním od�vem a 
obuví (obr. 7), jejich jména p�edcházejí hieroglyfické znaky pro „božský" 
�i „b�h". 

Pro starov�ké národy byli tito „bohové" skute�nými, fyzickými 
osobami. Pokud bychom to nep�ijali, bylo by naše putování po 
archeologických lokalitách a muzeích jen plýtváním �asu. Protože však 
ú�astníci výpravy �etli mé práce, bylo jim z�ejmé, že všechny tyto pov�sti o 
bozích se vracejí k n�kolik tisíciletí starým sumerským legendám o 
Anunnacích, Jež sestoupili z nebes na zemi". 

*** 
Do Tróji se z Istanbulu dostanete bud hust� zalidn�ným tureckým 

vnitrozemím p�es n�kolik v�tších i menších m�st už na asijské p�d�, což je 
zhruba t�i sta kilometr�, anebo se m�žete vydat malebn�jší (a v n�kterých 
ohledech i historickou) cestou po evropské stran� Marmarského mo�e a 
trajektem p�es Dardanely - podobn� jako Alexandr Veliký (viz mapka - 
obr. 5). 

Zvolil jsem tu druhou možnost, a to nejen pro ony d�jinné souvislosti, 
ale také proto, že cesta vede p�es poloostrov Gelibolu, kde za první sv�tové 
války utrp�la vojska Dohody desetitisícové ztráty, když se nezdárn� 
pokusila o rychlé ukon�ení války útokem na Ca�ihrad (dnešní Istanbul) 
zpoza bitevních linií.Turecký generál, který úsp�šn� odrazil spojenecké 
útoky, p�ijal po válce jméno Atatürk („Otec Turk�"), zbavil moci feudální 
sultány a uvedl Turecko do dvacátého století jako Kemal Atatürk - první 
prezident a zakladatel novodobého Tureckého státu. 

P�íjemná a osv�žující t�icetiminutová plavba trajektem nás dovedla do 
malého p�ístavního m�sta na asijské pevnin�, odkud jsme se po vydatném 
ob�d� z místních ryb vydali autobusem na hodinovou cestu do Tróje. 

Prohlídka z�ícenin za�íná vstupem p�es obranné hradby, jejichž hlubší, a 
tedy starší vrstvy zdiva jsou stejn� jako u jiných starov�kých památek 
masivn�jší a forteln�ji stav�né než kamenné bloky ve vyšších vrstvách. Za 
hradbami na návšt�vníka �ekají velmi rozsáhlé vykopávky. Je jich velká 
spousta a necvi�enému oku se zdají chaotické: V archeologické literatu�e se 
Trója ne nadarmo honosí ozna�ením „nejd�kladn�ji p�ekopané starov�ké 



nalezišt�". Odkryté zdivo vertikáln� vykazuje p�inejmenším sedm 
osídlovacích vrstev, jejichž po�átky sahají až do 3. tisíciletí p�. n. 1.; 
poz�statky zdí a budov poskytují návšt�vníkovi ur�itou p�edstavu pouze 
díky orienta�ním zna�kám („vrstva II", „vrstva Va"… viz foto 2). Teprve 
až se postaví na nejvyšší pahorek a rozhlédne se do okolní krajiny, za�ne si 
tvo�it skute�ný historický obrázek. 

Vyšplhal jsem se na nejvyšší bod starov�kého m�sta a svolal jsem 
skupinu. Mo�e za posledních n�kolik tisíc let ustoupilo, nikde se na vodní 
hladin� neodrážely paprsky slunce, jak je z�ejm� mohl vid�t Priamos a jeho 
synové - dost možná ze stejného místa, kde se tehdy nacházelo horní m�sto 
a královský palác - když se rozhlížel po kotvících �eckých lodích. Pob�eží 
je dnes n�jakých 5 kilometr� daleko a ješt� tak umoc�uje rovinatý ráz 
Trojské planiny, jíž stále ješt� meandruje �eka Skamandros (turecky 
Menderes). Práv� zde se bohové snažili utopit Achilla, protože t�la Trojan� 
jím pobytých zahradila �eku… 

Když jsme se rozhlédli dokola po úchvatném panoramatu, zahlédli jsme 
na jihovýchod� horu Ida, kde trávil Zeus celé dny pozorováním i 
zkouškami znesvá�ených smrtelník�. Dalekohledem se na mo�i kus od 
tureckého pob�eží dají rozeznat obrysy ostrova Tenedos (turecky 
Bozcaada), odkud p�išel Trojan�m na pomoc b�h Apollón. 

Práv� tady, na návrší staré pevnosti, ožívá v myšlenkách dochovaný 
p�íb�h o trojské válce. Možná že i onen soudobý d�ev�ný k�� (vycházející 
ze starých kreseb, evidentn� však žádná historická památka) dodává tomuto 
místu jeho hodnov�rnost. Stojí v zábavním areálu, kam se návšt�vník 
dostane hned, jak ukon�í vycházkový okruh v rozvalinách. I p�es svou 
um�lou podobu dokáže v návšt�vnících budit údiv a p�ipomíná: Ano, toto 
je skute�n� Trója. 

M�l jsem pocit, že když se Schliemannovi poda�ilo dokázat, že Trója 
existovala a že k trojské válce opravdu došlo, nepochyboval ani o zbytku 
Homérova p�íb�hu: o p�ítomnosti boh�. Naše návšt�va Tróje byla ur�itým 
trojským kon�m - oklikou, která m�la na ú�astníky mé výpravy zap�sobit 
stejnou logikou. 

 



2. P�ípad bezhlavého astronauta 
Následující p�íb�h má tém�� vzorový š�astný konec: 
Díky mé neodbytnosti a vytrvalosti byl po tém�� �tvrtstoletí zám�rného 

ukrývání p�ed o�ima ve�ejnosti nakonec zp�ístupn�n jeden fantastický, 
naprosto ojedin�lý p�edm�t. Domníval jsem se, že každý, kdo je natolik 
zvídavý, aby se pokusil rozluštit záhadu s ním spojovanou, má právo jej 
vid�t a ud�lat si vlastní obrázek. Ona záhada má jeden významný d�sledek: 
Je tento p�edm�t konkrétním d�kazem p�ítomnosti dávných astronaut� a 
kosmických lodí na naší planet� nebo jde o umn� zhotovený podvrh 
nedávného data bez jakékoli historické �i v�decké hodnoty? 

Mám spoustu d�vod� k radosti nad tím, že záchrana tohoto artefaktu 
p�ed zapomn�ním a jeho op�tovné zp�ístupn�ní v muzejních sbírkách je 
práv� mou osobní zásluhou. Brzy se však do�tete, pro� toto své vít�zství 
ozna�uji za tém�� š�astný konec. 

Nejd�íve se blíže podívejme na onen záhadný p�edm�t (viz foto 3). 
Jedná se sošku, která z dnešního pohledu vypadá jako raketa s kuželovou 
p�ídí (obr. 8). Je 23 cm dlouhá, 9,5 cm vysoká a 8 cm široká. Za pohon jí 
slouží skupina �ty� plynových motor�, které vzadu obemykají jednu v�tší 
pohonnou jednotku. Ve st�edu sošky je prostor pro jednoho pilota - a ten je 
tam skute�n� zpodoben. 

Sedí s pokr�enýma nohama a má na sob� vroubkovaný skafandr; jedná 
se o jednodílný od�v, který zcela zakrývá jeho t�lo. Dol� sm�rem k nohám 
nabírá podoby holínek. Obepíná 

 
obr. 8 
 
i ruce složené na prsou, které jsou zakon�ené tvarem rukavic. 

Vroubkovaný a pravd�podobn� pružný od�v zahaluje celý trup - až k 
pilotovu krku. 

Jak tento oblek pokra�oval dál? Následovala n�jaká pokrývka hlavy, 
byla hlava odkrytá nebo m�l pilot snímatelnou p�ilbu �i jinou ochrannou 
sou�ást výstroje? Lze se jen domnívat, protože pilot má uraženou hlavu, 



která se nenašla. 
Ví n�kdo, jak o ni p�išel? Ví �i v�d�l n�kdo o tomto p�edm�tu v�bec 

n�co ur�itého? 
Mn� samotnému bylo známo jenom tolik, kolik jsem se mohl do�íst - a 

sice, že byl nalezen v jisté archeologické lokalit� n�kde v Turecku. 
Vzpomn�l jsem si, že jsem již vid�l jeho nákres; jeden �lov�k, který 
náhodou �etl jednu moji knihu, mi o n�m napsal. P�edm�t byl objeven v 
oblasti jezera Van - v jeho blízkosti stojí hora Ararat (spojovaná s 
Noemovou archou). Jestli se n�kdy objevím v Turecku - stálo v dopise - 
mohu si doty�ný p�edm�t prohlédnout v Národním archeologickém muzeu 
v Anka�e. 

V roce 1990 jsme spolu s manželkou v Turecku navštívili na pozvání 
turecké vlády n�kolik archeologických naleziš� a muzeí - jak se nakonec 
ukázalo, díky intervenci manželky jednoho tureckého diplomata ve 
Washingtonu, která byla amatérským nadšencem do archeologického 
výzkumu a náhodou �etla n�které mé knihy. Neváhal jsem využít této 
p�íležitosti, abych zmín�ný p�edm�t, jehož závažnost pro mou práci byla 
nasnad�, blíže prozkoumal. Když jsme dorazili do hlavního m�sta Ankary, 
byli jsme srde�n� a št�d�e p�ijati a já se sm�l podívat, kam jsem cht�l. V 
Národním muzeu však soška nebyla vystavena a �editel trval na svém, že 
nic takového nikdy nevid�l, tím mén� držel v ruce. Sd�lil mi, že pokud 
doty�ný p�edm�t skute�n� existuje, pak jedin� v Muzeu starov�kého 
Orientu v Istanbulu. 

Když jsme se op�t objevili v Istanbulu, zmín�né muzeum jsem se svým 
hostitelem a pr�vodcem navštívil. V expozici jsme však hledanou sošku 
nenašli, �editel nebyl zrovna p�ítomen a nikdo ze zam�stnanc� zjevn� o 
tajemné plastice nic nev�d�l. 

Roky ubíhaly, když tu jsem znenadání narazil na jeden �lánek v 
podzimním �ísle britského �asopisu Fortean Times. Pod titulkem Starov�ký 
kosmický modul…? se objevila pov�domá fotografie. (viz obr. 8) a 
následující text: 

Tento p�edm�t byl objeven p�i vykopávkách ve m�st� Torpakkale (ve 
starov�ku známém jako Tušpa). Je 22 cm dlouhý, 7,5 cm široký a 8 cm 
vysoký a jeho stá�í se odhaduje na 3 000 let. Z dnešního pohledu jako by 
p�edstavoval jednomístný vesmírný dopravní prost�edek s pilotem bez 
hlavy. 

Krátký �lánek dále informoval, že „n�kte�í odborníci jeho dataci 
zpochyb�ují. Pochází z Archeologického muzea v Istanbulu, není však 
vystaven." 

Zdroj, uvedený pod touto p�ekvapivou zprávou, zn�l Bilinmeyen, ro�ník 



3, str. 622. I když mi britský �asopis poskytl kontakt na tohoto tureckého 
dopisovatele, stopa se ztratila; šlo o nové uvedení starší zprávy, kterou 
n�kdy p�ed deseti lety vydal jistý turecký �asopis, který mezitím zanikl. 

I když byla zpráva dosti stru�ná, obsahovala nicmén� n�kolik detail�, 
které vzbudily mou pozornost. Nejd�íve fotografie - doklad, že takový 
objekt, a� už záhadný �i nikoli, skute�n� 
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existuje. Bylo uvedeno také jeho stá�í: 3 000 let znamená z doby n�kdy 

kolem roku 1000 p�. n. 1. Uvedeno bylo také místo, kde byl nalezen: 
starov�ká Tušpa. B�žnému �tená�i tohoto britského periodika toto místo asi 
sotva co �ekne. Já si však vzpomenul (a pozd�ji i ov��il), že Tušpa je 
ozna�ení sídelního m�sta starov�ké �íše Urartu, z Bible známé jako Ararat 
na b�ezích jezera Van; práv� tam se pyšn� ty�í k nebi dva majestátní 
vrcholky stejnojmenného masívu (obr. 9).V 1. tisíciletí p�. n. 1. bylo Urartu 
významným státem a soupe�em Asýrie z jihu. V té dob� se zde zapisovalo 
klínopisnou sumerštinou a státní listiny byly psány akkadsky. P�vodním 
jazykem raných osadník� však nebyl jazyk ani ze semitské (jako 



akkadština), ani indoevropské rodiny (jako u jejich západních soused�), ale 
n�jaký p�edch�dce sumerštiny. Byl Ararat domovem prap�vodních 
Sume�an�, kte�í podle Bible „táhli na východ, nalezli zemi Sineáru 
(hebrejsky Sumeru) a usadili se tam"? To by odpovídalo starým urartským 
legendám, podle nichž vznikl tento národ z t�ch, kte�í vyšli z Noemovy 
archy. 

Jakkoli se zdála tato historie zajímavá, hlavním d�vodem mého zaujetí 
„bezhlavým astronautem", jak jsem sošku p�ek�til, byl jeho vesmírný 
význam. Kdo �etl mou knihu Dvanáctá planeta, ví, že v sumerských 
písemných památkách pojednávajících o Potop� (o níž vypráví též známý 
p�íb�h z knihy Genesis) se hovo�í o anunnackých „bozích", jak b�hem 
p�ívalu vod kroužili kolem zem� ve svých vzdušných a vesmírných 
korábech a také p�istáli na vrcholcích Araratu. Podle dochovaných 
mezopotamských text� p�ivábil boha Enlila pach pe�eného masa, když 
zapálil Noe ob�� svým boh�m. 

Nález starov�kého zpodobení astronauta a rakety v místech spojovaných 
s vypráv�ním o Potop� tedy pro mne nebyl až tak p�ehnan� tajemný. 

Nejzajímav�jším detailem v oné krátké zpráv� však bylo tvrzení, že se 
p�edm�t nachází v istanbulském muzeu. 

Když se v dubnu roku 1994 chystal šéfredaktor n�meckého �asopisu 
Magazín 2000 Michael Hesemann do Turecka, požádal jsem jej, aby využil 
své tiskové akreditace a pokusil se onen p�edm�t i jeho historii vystopovat. 
To se mu poda�ilo a v 94. �ísle svého �asopisu o své návšt�v� publikoval 
�lánek. 

Ano, je u nás - dozv�d�l se, když se v muzeu na p�edm�t dotazoval a 
ukázal kopii britského �lánku, kterou jsem mu zaslal; netrvalo ani p�t minut 
a p�inesli mu jej ukázat! Mohl si jej prohlédnout, nesm�l však 
fotografovat.Jak a kdy se p�edm�t dostal do majetku muzea? Cituji z jeho 
publikované zprávy: 

P�edm�t byl zabaven p�ed n�kolika lety jednomu turistovi p�i výjezdu ze 
zem�. M�l v úmyslu jej vyvézt za hranice, a�koli je vývoz historických 
památek z Turecka zakázán. 

Pro� však není tento pozoruhodný p�edm�t vystaven? Na tuto otázku 
dostal Hesemann tuto odpov��: Protože se jedná o pad�lek! Když se dále 
otázal, odkud berou tu jistotu, odpov�d�li mu pracovníci muzea 
následovn�: 

Neodráží se v n�m styl p�edpokládané doby vzniku. P�ipomíná kabinu 
kosmické lodi, a ty se v té dob� p�irozen� nevyskytovaly. N�kdo se tedy 
pokusil o historický vtip… 

Jinými slovy: nem�že být autentický, protože by potvrzoval n�co 



(astronauty, kosmické lodi), co nem�že být v žádném p�ípad� v�rohodné… 
Teprve až sv�j �lánek sepisoval, došlo n�meckému noviná�i: Jestliže se 

jedná o pad�lek, tedy o dnešní výrobek, pro� byl konfiskován a pro� nebyl 
navrácen „turistovi"? 
	lánek v Magazínu 2000 podnítil redaktory konkuren�ního n�meckého 

�asopisu Gral, aby se pustili do vlastního pátrání. Po n�kolika 
koresponden�ních vým�nách obdrželi v �ervnu 1994 dopis od pracovník� 
muzea, podepsaný Dr. Esinem Erenem, v n�mž se uvád�lo, že „p�edm�t" je 
pad�lek zhotovený „ze sádry a jemné mramorové drti". Sou�asn� však 
p�edkládal zcela odlišnou verzi, jak muzeum k exponátu p�išlo. 

P�edm�t p�inesl do Istanbulského archeologického muzea obchodník se 
starožitnostmi s prokazatelným zám�rem jej zpen�žit. Když byl 
informován, že se jedná o pad�lek, ani jej nevyžadoval nazp�t. Po n�jaké 
dob� uvedla na svých stranách zprávu o p�edm�tu encyklopedie The 
Unknown, a tím tuto informaci zve�ejnila. To je také zdroj zprávy 
publikované v dubnovém �ísle �asopisu Magazín 2000. Výše uvedený 
p�edm�t je velmi lehký, což prokazuje, že jde o odlitek. 

Podle této verze tedy nebyl p�edm�t zabaven žádnému turistickému 
nenechavci, ale jistý nejmenovaný obchodník se snažil vylákat z muzea 
n�jaké peníze, od svého zám�ru však upustil, jakmile zjistil, že p�edm�t 
není pravý. 

Tato verze o starožitníkovi, jehož jméno ani adresu pracovníci muzea 
neznají, byla také zopakována dv�ma reportér�m Gralu, kte�í muzeum 
navštívili koncem téhož roku. Vyšli z p�edpokladu, že p�edm�t nem�že být 
pravý, protože jenom blázen by v��il na starov�ké astronauty, a došli k 
záv�ru, že se jedná o sádrový odlitek n�jaké dnešní d�tské hra�ky. 

Ony dv� protich�dné verze spolu s po�áte�ním pop�ením pracovník� 
muzea, že by se takový p�edm�t v jejich sbírkách nacházel, pouze posílily 
mou zv�davost - zvlášt� když jsem m�l pádný d�vod v��it, že p�edm�t je 
autentický až moc. 

Za mé vytrvalé podpory se mí ture�tí fanoušci snažili vypátrat ono 3. 
�íslo �asopisu Bilinmeyen, což se jim nakonec poda�ilo. Nebylo datováno, 
dalo se však p�edpokládat, že pocházelo ze za�átku 80. let, a zmi�ovaný 
�lánek reprodukoval text z Encyklopedie neznáma {The Encyclopedia of 
the Unknown), která vycházela na pokra�ování v 70. letech v Turecku. 

Pod názvem Soška kosmické lodi ukrývaná v Istanbulském 
archeologickém muzeu se v �lánku uvád�lo, že zmi�ovaný nález, k n�muž 
byla reprodukována i fotografie, byl nalezen „…p�i b�žných 
archeologických vykopávkách v roce 1973 v lokalit� starov�kého m�sta 
Tušpa (dnešní Toprakkale), ležící jihovýchodn� od jezera Van, kde v dob� 



830-612 p�. n. 1. existovala �íše Urartu. Tento neobvyklý objekt se v 
sou�asnosti nachází v Istanbulském archeologickém muzeu, není však 
sou�ástí expozice. D�vod není znám, nebo� v této v�ci nebylo vydáno 
žádné oficiální prohlášení." 

Rozhodl jsem se, že tuto záhadu prošet�ím a tajemství okolo tajemného 
p�edm�tu odhalím, a tak jsem se zjara roku 1997 vydal na expedici do 
Turecka. Vyzbrojen doporu�ujícím dopisem z tureckého konzulátu ve 
Washingtonu, vypravil jsem se do muzea a setkal se s jeho �editelem Dr. 
Alpayem Pasinlim a jeho kolegy. Když jsem mu na st�l z kuf�íku vyskládal 
n�kolik �asopiseckých �lánk�, byl jsem si jist, že jej nakonec p�im�ji k 
p�iznání, že se tento p�edm�t n�kde v jejich muzeu nachází. „Pro� jej 
nevystavíte?" vyzvídal jsem. 

„Nevystavujeme pad�lky," odpov�d�l. Když jsem se tázal, na základ� 
�eho p�edm�t pokládají za pad�lek, uvedl dva d�vody: Zaprvé, že ve 
starov�ku žádní astronauti ani kosmické lodi neexistovali, a zadruhé, že za 
artefakt nelze považovat žádný ojedin�lý �i osamocený objekt - existuje 
pravidlo, podle n�hož musí být nalezeny nejmén� dva podobné p�edm�ty s 
podobným zobrazovaným tématem, v podobném stylu a podobného tvaru; 
protože však nelze náš p�edm�t s ni�ím srovnávat, nepokládá se dosud za 
d�v�ryhodný. 

Se žádným z d�vod� jsem nemohl souhlasit, zam��il jsem se však na ten 
druhý. Objekt lze pokládat za autentický, i když se jedná o ojedin�lý nález; 
nap�íklad proslulý disk z Faistu, který nalezla na Krét� roku 1908 skupina 
uznávaných archeolog�. Obsahuje nápis v hieroglyfickém písmu, které 
doposud nebylo rozlušt�no, protože nikde jinde zatím nebyl nalezen 
podobný p�edm�t ani podobný druh písma; p�esto je p�edm�t pokládán za 
zcela autentický (obr. 10). 

Dále jsem také p�ipomenul, že podobná zobrazení „kosmických raket" 
nebo jejich uživatel� byla nalezena i jinde - pokud ne v Turecku, pak zcela 
jist� v Severní a Jižní Americe. 

„V Americe?" zareagoval �editel muzea. „M�žete mi je ukázat?" - Hned 
jak se vrátím do New Yorku, odpov�d�l jsem. Mohl bych zatím onen 
p�edm�t shlédnout? Zaváhal. Prý musí na d�ležitou sch�zku; máme se 
vrátit ve dv�. 

Odešel, my jsme se však nehnuli z místa. „Z�staneme tady," 
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sd�lil jsem svému pr�vodci. „Posadíme se do vstupního sálu a 

po�káme." 
Po dlouhém �ekání se objevil zástupce �editele muzea, Sefer Arapoglu. 

Sd�lil nám, že volal Dr. Pasinli a že se zpozdí. Prý nám mají p�edm�t 
ukázat. 

Zástupce nás odvedl do svého kabinetu. Když jsme vstoupili, šel rovnou 
k podlouhlé sk�íni a otev�el zásuvku. Z ní vytáhl podnos zakrytý 
tmavomodrým sametem. „Tady je," �ekl a p�izvedl podnos. „M�žete si jej 
prohlédnout, ale žádné fotografování!" 

Všichni t�i jsme tam stáli a já poprvé spat�il ten záhadný p�edm�t; 
vypadal p�esn� jako na ilustracích. Ale co te�?„Mohu se posadit?" požádal 
jsem Dr. Arapoglua. Trochu rozpa�it� mi pokynul: „Prosím, sedn�te si." 

U okna byl konferen�ní stolek a nízká pohovka. „M�žu se podívat 
blíž?" požádal jsem. „M�žete ten podnos položit sem na st�l?" 

Pon�kud zaváhal, ale nakonec mi vyhov�l. Zdráhav� mi dovolil, abych 
p�edm�tem otá�el, a dokonce jsem jej mohl i vzít do ruky. Neochotn� také 
uvolil, aby jej m�j pr�vodce vyfotografoval starým aparátem, který jsem 
m�l s sebou, ovšem nesm�l jsem se objevit v záb�ru (dostal jsem na n�j 
alespo� své ruce - viz foto 4). B�hem té trapné p�etahované se objevil Dr. 
Pasinli, který nás uvedl do své pracovny, zatímco p�edm�t op�t sp�šn� 



zmizel v zásuvce. 
„Tak co na to �íkáte?" vyzvídal �editel. „Zdá se, že je ten p�edm�t 

zhotoven z n�jakého porézního materiálu, n�jakého lehkého kamene, 
rozhodn� však ne ze sádry," odpov�d�l jsem. Pe�liv� jsem zkoumal 
známky po odlévání, neobjevil jsem však žádný šev, který vzniká p�i 
spojení dvou polovin a je následn� odstran�n. Viditelné vruby �i drážky 
jsou sou�ástí tvaru tohoto dopravního prost�edku. Pokud by se jednalo o 
zvn�jšku pomalovaný sádrový odlitek, objevila by se v míst� ulomené 
hlavy bílá sádra; po celém povrchu byl však p�edm�t žlutohn�dý - v 
p�irozené barv� použitého m�kkého kamene. 

Dr. Pasinli na�ídil, aby p�edm�t znovu p�inesli, a pak jej za�al pozorn� 
prohlížet, aby si ov��il mé p�ipomínky. „Ješt� n�co?" ptal se. 

„Nevšiml jste si na té v�ci n��eho zvláštního? Je to létající stroj bez 
k�ídel… Pokud za p�edlohu sloužila n�jaká hra�ka, nejspíš by 
napodobovala ok�ídlené letadlo; i dnešní raketoplány jsou vybaveny k�ídly. 
Náš p�edm�t však žádná k�ídla nemá: co tedy sloužilo modelem, jestli 
p�edstavuje raketu s pilotem?" "Vy se tedy domníváte, že jde o pravý 
nález?" vyzvídal Dr. Pasinli. 

„Oba víme, že není-li známo, kdo, kdy a kde n�jaký archeologický nález 
objevil, nedokáže nikdo zaru�it jeho pravost. M�že se p�ece jen jednat o 
pad�lek. Kdo by se však snažil napodobovat létající objekt, který se 
nepodobá žádnému z dnes používaných stroj� �i hra�ek? P�edm�t existuje 
už od 70. let; kdo m�l tehdy plastovou hra�ku, která sloužila za p�edlohu?" 

V té chvíli vstoupili do pracovny dva pánové v obleku, což jsem 
považoval za znamení, abych se vzdálil. „Z�sta�te," vybídl m� Dr. Pasinli. 
„Tito lidé jsou z Ministerstva památek. Pokra�ujte, prosím…" 

Zopakoval jsem tedy své p�edchozí p�ipomínky a dodal: „Když jsem byl 
u vás v muzeu naposled, bylo odd�lení starého Orientu ješt� otev�ené, dnes 
jste však nuceni jej z nedostatku financí uzav�ít. Rád bych vám �ekl toto: 
Pokud tento p�edm�t není pad�lek, máte ve svých sbírkách v�c 
významn�jší než pyramidy v Gíze. Zatímco totožnost stavitel� pyramid je 
diskutabilní - já a mnozí jiní tvrdíme, že to byli mimozemš�ané, jiní zase, 
že faraóni - vy máte v rukou nezvratný d�kaz o starov�kých astronautech a 
létajících strojích. Tedy n�co naprosto výjime�ného. Tisíce, ba desetitisíce 
lidí budou p�icházet do Istanbulu, do vašeho muzea, aby si tento exponát 
prohlédli. Jestli se domníváte, že jde o pad�lek, prosím, pak to u n�j 
uve�te, ale vystavte jej, a� se lidé p�esv�d�í sami! Tržby ze vstupného 
bezpochyby p�evýší náklady, které pot�ebujete na udržování odd�lení 
dávného Orientu v provozu." 
�editel, zástupce i dva pánové z ministerstva si vym�nili významné 



pohledy. „Pošlete mi fotografie t�ch nález� z Ameriky a my se 
rozmyslíme," �ekl Dr. Pasinli. „To se spolehn�te," nechal jsem se slyšet já. 

Nasedli jsme s pr�vodcem do taxíku a odjeli do restaurace, kde se naše 
skupina zastavila na ob�d. Když jsme vešli dovnit�, naši p�átelé ztichli. 
Najednou se kdosi ozval: „Koukejte, Zecharia se usmívá!" A m�l pravdu. 

Když jsem jim odvypráv�l, co všechno jsme zažili, shodli jsme se 
všichni na tom, že nejpodivn�jší �ástí p�íb�hu byl fakt, že v�c,kterou 
všichni pracovníci Muzea svorn� prohlašovali za pad�lek, m�la výsadu 
odpo�ívat po dv� desetiletí v zásuvce samotného zástupce �editele p�ikrytá 
sametovou rouškou… 

* * * 
Když jsem se vrátil do New Yorku, zaslal jsem Dr. Pasinlimu slíbené 

fotografie, které se již d�íve objevily v mých knihách. N�které z nich, 
nap�íklad raketa v podzemní sýpce na Sinaji (obr. 11) mu m�ly ukázat, že 
pilotované lety nebyly ve starov�ku žádnou absurdní p�edstavou. Další 
zachycovaly �etné podobnosti se samotným záhadným p�edm�tem - 
zejména dv� kamenné tabulky z Tuly v Mexiku (obr. 12), uchovávané v 
tamním muzeu, na nichž je vyobrazen létající stroj podobný tomu z 
Istanbulu. 

 
obr. 14 



 
Zvlášt� jsem zd�raznil význam dalšího nálezu z Tuly, na n�mž je vid�t 

osobu od�nou tém�� stejn� jako bezhlavý astronaut, ale se zachovanou 
hlavou a p�ilbou (obr. 13). Pochází z rytiny na kamenném sloupu, jemuž 
návšt�vníci Tuly jen z�ídkakdy v�nují pozornost (foto 5). 

Tula bylo hlavní m�sto Toltécké �íše, která p�edcházela Azték�m ve 
st�edním Mexiku. Byla v té dob� známá jako Tollán („místo mnoha 
soused�") a má se za to, že její vznik sahá až k roku 200 p�. n. 1. 
Vykopávky dokládají, že tato �íše m�la rozsáhlé nábožensko-ob�adní 
centrum, v n�mž se nacházela jedna velká a dv� menší pyramidy (obr. 14). 
Na toto místo chodí jen málo návšt�vník�, v�tšinou si p�icházejí 
prohlédnout atlanty - �ty�iap�lmetrové ob�í sochy tesané do kamene (obr. 
15) �i jinak "vále�níky" z dávných dob (takto ozna�ované podle toho, že 
mají v rukou zbraním podobné nástroje). Všichni jsou od�ni stejn�, každý 
má však jinou tvá� neznámého etnického p�vodu. 

 



 
obr. 15 
 
Kamenní ob�i byli nalezeni v rozebraném stavu, zasypáni v p�íkopu 

kolem pyramidy B. Archeologové je p�emístili na rovný vrcholek 
pyramidy, protože p�edpokládají, že atlanti sloužili jako karyatidy, rovné 
sloupy na podp�ru st�ešní konstrukce. To ostatn� dokládají i rovné 
�ty�hranné sloupy, které s nejv�tší pravd�podobností plnily stejnou funkci a 
které byly nalezeny na vrcholku pyramidy. Na sloupech jsou rovn�ž rytiny, 
pr�kazn� však zpodobují toltécké ná�elníky (obr. 16). 

V roce 1985 jsem se ženou navštívil Mexiko. Setkali jsme se s 
Gerardem Levetem, inženýrem, který ve své útlé knížce s názvem Mision 
Fatal („Osudná mise") popsal objev, který v Tollánu u�inil: Na jednom z 
�ty�hranných sloup� je vytesána postava v ochranném od�vu s batohem na 
zádech, která drží v ruce nástroj podobný „pistoli" atlant�, a používá jej 
jako plamenomet (obr. 17). Potom nás vzal p�ímo na místo, abychom si 



plastiku prohlédli. Zastával teorii, že ona pistoli podobná zbra�, kterou drží 
atlanti a zmín�ná jedna postava na sloupu, p�edstavují jakousi smrtonosnou 
zbra� boh�. Když jsem si však prohlédl plastiky na kamenných tabulkách v 
místním muzeu, došel jsem k p�esv�d�ení, že šlo skute�n� o plamenomety, 
ovšem ve funkci nástroj�, nikoli zbraní - využívaných p�i d�lních pracích. 

Tento výjev z Tollánu se mi vyno�il v mysli brzy poté, co jsem si p�e�etl 
zprávy o tureckém astronautovi. Podobnost mezi ním a jeho mexickým 
kolegou - zvlášt� pokud jim dosadíme ochrannou p�ilbu (obr. 18) - byla 
pozoruhodn� nápadná. Pod dojmem všech t�chto toltéckých výjev� jsem se 
stále více klonil k p�esv�d�ení, že záhadný p�edm�t z Istanbulu je pravý. 
Doufal jsem, že když pošlu Dr. Pasinlimu všechny zmín�né obrázky, 
opraví sv�j názor. 

Vym�nili jsme si n�kolik dopis�, n�kolikrát jsem se znovu p�ipomínal. 
V �íjnu 1997 p�išel kone�n� na hlavi�kovém papí�e Istanbulského 
archeologického muzea dopis, v n�mž mi jeho �editel oznamoval: „Rád 
bych vás uv�domil, že jsme onen pad�lek kosmické rakety nakonec p�ece 
jen za�adili mezi vystavované exponáty; p�edpokládám, že vás tato zpráva 
pot�šila." 

Ano, m�l jsem radost, t�ebaže se muzeum rozhodlo pon�kud zmírnit 
ú�inek tohoto „pad�lku" tím, že jej vystavilo spole�n� s n�kolika dalšími 
p�edpokládanými falzifikáty, jak ukazuje fotografie, kterou p�iložili do 
dopisu (foto 6). 

Pro� jsem tedy za�al toto vypráv�ní tvrzením, že šlo o p�ípad s tém�� 
š�astným koncem? Protože když Dr. Pasinliho zastoupil nový �editel 
muzea, p�edm�t z vitríny zmizel… 

A kde je te�? Jsem si jistý, že je zpátky v temné zásuvce na podnose, 
p�ikrytý svým sametovým závojem. 

 



3. Atlantida bez pátrání 
I když je legendární Atlantida p�ímo fascinujícím archeologickým 

tématem, zatím jsem se nutkání p�ipojit se k po�etnému zástupu hleda�� 
bájného ostrova úsp�šn� vyhýbal; avšak jednou, když jsem se náhodou 
objevil nedaleko jednoho z míst, o nichž se p�edpokládá, že by mohly být 
domovem bájných Atlan�an�, rozhodl jsem se, že se na v�c spole�n� se 
skupinou, která mne doprovázela, podívám blíže. Když jsme ukon�ili náš 
pr�zkum, nejenže jsem pokládal za možné, že legendární m�sto kdysi 
opravdu existovalo, ale sou�asn� se nám poda�ilo objevit �adu d�kaz� o 
transatlantických cestách, které se uskute�nily p�ed mnoha tisíci lety. 

Pokud o Atlantid� v�bec nic nevíte, pak mi dovolte, abych ji v krátkosti 
uvedl. Ve dvou ze svých d�l se slavný athénský filozof a u�enec Platón 
(428-348 p�. n. 1.) zmi�uje o dávnov�ké, idylické ostrovním �íši, jejíž 
hlavní m�sto m�lo kruhový tvar se st�edovým p�ístavem a n�kolik 
pevninských soust�edných ostrov� vzájemn� propojených sítí kanál�. Na 
nejvyšším míst� ostrova stál chrám zasv�cený bohu mo�í Poseidonovi; jeho 
zdi prý byly pokryty zlatem. Zlato bylo ostatn� všude; na ostrov� se rovn�ž 
vyskytovala v hojné mí�e m�� a cín. Po panování samotného Poseidona 
zd�dilo �íši jeho deset syn�, mezi n�ž byla rozd�lena. Obchodní a kulturní 
vliv Atlantidy byl rozší�en do zna�né dálky. Jedné neš�astné noci však 
m�sto postihla pohroma. Ostrovem ot�ásla vulkanická erupce obrovských 
rozm�r� a celá jeho pevnina se sesula do hlubin oceánu. 

Zprávy uvád�né v Platónových dialozích Tímaios a Kritiás však byly 
pouze z doslechu; jejich zdrojem byl d�ív�jší filozof-státník Solón, který se 
o Atlantid� údajn� dozv�d�l b�hem své návšt�vy v Egypt� od místních 
kn�ží. Ti mu sd�lili, že k události došlo zhruba p�ed 9 tisíci lety. Zbytky 
atlantských obyvatel, kte�í se zachránili v lodích, p�inesli civilizaci do 
Egypta. 

Platón uvádí, že se Atlantida nacházela za „Herkulovými sloupy", což 
znamená za Gibraltarskou úžinou, kde se St�edozemní mo�e propojuje s 
Atlantickým oceánem. I když to umož�uje zasadit Atlantidu na nejr�zn�jší 
místa na Zemi, dal jeho popis základ p�edstav�, že se Atlantida nacházela 
uprost�ed Atlantiku, �emuž se p�iklání velká �ást dnešních badatel�, 
p�edevším po vydání základního díla I. T. T. Donnellyho Atlantida: 
p�edpotopní sv�t, která vyšla poprvé v roce 1882. 

Ve 20. století badatelé zevrubn� prozkoumali h�ebeny St�edo-
atlantského valu, který se táhne po oceánském dn� od severu na jih, nikde 
však neobjevili místo, které by odpovídalo Atlantid�. To bylo do zna�né 



míry d�vodem, pro� se následn� p�enesla pozornost od Atlantiku a 
vzdálených lokalit (Severní a Jižní Amerika, Dálný východ) blíže ke zdroji 
legendy, do St�edozemního mo�e a na �ecké ostrovy. 

Archeologové zjistili, že minojská civilizace, která p�echázela 
mykénské kultu�e na pevnin�, se v dob� bronzové rozvinula na Krét� a 
p�ilehlých ostrovech, její vývoj byl však náhle ukon�en n�kdy v polovin� 2. 
tisíciletí p�. n. 1. Stavitelé Suezského kanálu, který se budoval ve 2. 
polovin� 19. století, používali na výrobu stavebních kvádr� porézní 
vulkanický materiál zvaný pemza, který pocházel z ostrova Théra. Bylo to 
krátce p�ed tím, než se objevily d�kazy, že p�í�inou náhlého zmizení 
minojské kultury byla katastrofická vulkanická exploze na ostrov� s 
následným zem�t�esením, p�ílivovými vlnami a oblohou zakrytou 
sope�ným prachem. Nedlouho po tomto objevu za�ali �e�tí badatelé 
spojovat smutný osud Théry s osudem Atlantidy. 

Sope�ná erupce na Thé�e, která byla zpo�átku datována k roku 1250 p�. 
n. 1., p�itáhla zájem odborník� i z jiných oblastí, nap�íklad biblické 
badatele, protože následky výbuchu bylo možné vztáhnout i na p�ilehlý 
Egypt a vysv�tlit tak n�které pohromy, které podle Bible postihly Egypt 
krátce p�ed exodem Izraelc� (viz mapka, obr. 19). 

 



 
obr. 19 
 
A tak jsem v roce 1996 naši výpravu do �ecka a na Krétu rozší�il ješt� o 

�ecký ostrov Santorin, d�íve ozna�ovaný jako Théra. Pokud ne Atlantida, 
tak ur�it� židovský exodus spadal do zájmové oblasti mého bádání. 

Cesta z �ecké pevniny na ostrov Santorin (Théra) a dál na Krétu obvykle 
probíhá v poklidném rytmu na palub� pravidelného trajektu, který tu v 
týdenních intervalech brázdí vody. Rozhodli jsme se, že se budeme plavit 
mén�, abychom vid�li více, a tak jsme se p�emis�ovali kyvadlovou 
leteckou dopravou, která je sice �ast�jší, ale jak jsme zjistili, také mén� 
dochvilná. Ovšem krom� toho, že jsme zna�n� ušet�ili �as, mohli jsme si 
ostrov prohlédnout z pta�í perspektivy. 

Vedle svého oficiálního jména (podle svého patrona, svatého Ireneje), 
byl ostrov v minulosti nazýván Kallisti (Nádherný ostrov) a Strongule 
(Okrouhlý ostrov). Oba názvy trefn� vystihují p�irozenou krásu ostrova a 
jeho p�vodní kruhový tvar. I když dnes je ostrov pouze odleskem p�vodní 
slávy, dá se jasn� poznat - a� už z letadla, map, z vrcholku hory nebo z 
vyjíž�ky po obvody laguny -jak kdysi vypadal (obr. 20). 

 



 
K vulkanické erupci došlo na západní stran� ostrova. Trhlina, která tu 

po výbuchu z�stala, onen obrovský kráter, je dnes vodou zapln�ná laguna. 
Východní �ást ostrova z�stala výbuchem neporušená, a tak se vytvo�il 
dnešní srpkovitý tvar. Ze západní �ásti se dochoval jen zužující se lem 
vyschlé horniny, po n�mž byla vydlážd�na neuv��iteln� malebná cesta. 
Zbytek západního h�ebenu se zredukoval na dva ostr�vky, Therassia a 
menší Aspronisi. Zužující se pás a dva ostr�vky tak tvo�í prstenec kolem 
kráterové laguny, jejíž obvod m��í zhruba 60 kilometr�. 

Hlavní turistickou i v�deckou atrakcí na hlavní, východní �ásti ostrova 
jsou poz�statky místní obdoby Pompejí: Odkryté trosky m�sta zvaného 
Akrotiri, které p�ekryl lávový popel a hroudy pemzy z vulkanické erupce. 
Návšt�vníci se dnes mohou procházet po odkrytých ulicích m�sta, nahlížet 
do tém�� nedot�ených staveb, prohlédnout si nástroje a artefakty z doby 
bronzové (foto 7). Tém�� všude zde dodnes stojí - tak jako v den výbuchu – 
velké zásobní nádoby. Sem tam se na zdech objeví krásné nást�nné malby, 
které p�ežily katastrofu; styl i barevnost jsou prakticky totožné s t�mi, které 
lze nalézt na Krét�, kolébce minojské civilizace (obr. 21). �ada maleb, na 
nichž jsou vyobrazena osobní i dopravní plavidla, sv�d�í o vysoké námo�ní 
zdatnosti ostrovan� (foto 8). 

Jestliže katastrofa postihla ostrov bez varování, o�ekávali bychom, 
pokud byla Théra opravdu Platónovou a Solónovou Atlantidou, že se v 
zasypaných p�íbytcích a skladištích najdou známky neoby�ejného 
bohatství. Nic takového se však p�i vykopávkách nenašlo. Zdi byli bohat� 
zdobené nást�nnými malbami, ale žádné stopy po zlat� (jak zmi�uje 
atlantská legenda). Na ostrov� se mohla nacházet ložiska m�di, avšak 
žádný cín ani vzácné minerály. Je patrné, že ostrov byl odnoží minojské 
civilizace, nikoli jejím centrem; mohla velká a bohatá Atlantida ležet na 
okraji a ne ve st�edu �íše? 

Všechny nasbírané d�kazy posílené p�ímou návšt�vou nazna�ovaly, že 
Théra/Santorin nebyla legendární Atlantidou. 

Je možné sope�nou erupci na tomto ostrov� dát do spojitosti s 
odchodem Izraelit� z Egypta? Odpov�� záleží do zna�né míry na datování. 
Jestliže k sope�nému výbuchu na Thé�e (jak se n�kte�í domnívají) a k 
exodu (jak tvrdí v�tšina) došlo n�kdy kolem roku 1250 p�. n. 1., pak se 
nabízí spojující argument. Jestliže však k zániku ostrova došlo d�íve (jak 
uvád�jí nov� p�ehodnocené odhady, a to n�kdy v rozmezí let 1500-1450 p�. 
n. 1.), vzniká rozdíl dvou století; pokud se však exodus odehrál okolo roku 
1450 p�. n. 1. (jak se domnívám já), pak je op�t možné klást ob� události do 
souvislosti. 



Ve svých knihách (zejména ve Válkách boh� a lidí), v nichž jsem 
srovnával biblickou, mezopotamskou a egyptskou chronologii, jsem došel k 
záv�ru, že exodus zapo�al roku 1433 p�. n. 1., tedy v dob�, která se jen o 
málo let odchyluje od data, k n�muž dosp�li mnozí další odborníci. V roce 
1986 vyvolal Dr. Hans Goedicke z University Johna Hopkinse menší 
pozdvižení tvrzením, že studium jednoho egyptského hieroglyfického 
nápisu jej dovedlo k záv�ru, že k exodu došlo v roce 1477 p�. n. 1. (tento 
letopo�et má velmi blízko k mým vlastním zjišt�ním, jak jsme si potvrdili 
ve vzájemné korespondenci). Klí�ovou událost rozpolcení vod Rákosového 
(tj. Rudého) mo�e, zvednutí temného oblaku a následné smetení egyptské 
jízdy navíc p�isoudil vulkanické erupci na Thé�e a obrovské p�ílivové vln�, 
kterou výbuch vyvolal v západním St�edozemí. Jak již bylo uvedeno, další 
výzkumy tuto p�írodní katastrofu zasadili do období 1550 až 1450 p�. n. 1. 
Žádné nové objevy se od té doby neuskute�nily, a tak teorie o Thé�e jako 
Atlantid� a Thé�e jako pr�vodním faktoru exodu izraelských kmen� z 
Egypta upadly v zapomn�ní. 

* * * 
Byla tedy naše návšt�va na Thé�e neproduktivní? 
Ne tak docela, nebo� v mé mysli vytvo�ila jakýsi šuplík, který dostal 

jasnou nálepku „Atlantida". A to nás p�ivedlo k objevu na následném míst� 
- na Krét�. 

Tento objev sice ani nepotvrdil, ani nevyvrátil existenci ostrovní �íše 
zvané Atlantida, zato mne však utvrdil v p�esv�d�ení o tom, že kdysi v 
minulosti - hovo�íme tu o starov�kých, p�esto však již historických dobách 
- si lidé ze Starého sv�ta našli cestu na druhou stranu Atlantiku do Nového 
sv�ta. T�ebaže mýtus o Atlantid� do jisté míry nazna�oval, že pouze 
Atlan�ané se dostali na východ ke st�edozemním ostrov�m, nevylu�oval 
možnost putování opa�ným sm�rem, tedy ze St�edozemí do Nového sv�ta, 
do zem� za Herkulovými sloupy. Bylo-li tomu tak, pak mohli tito 
mo�eplavci p�inášet zprávy o zlatém m�st� obklopeném vodami. Potom by 
Atlantida nemusela být legendou a mýtem, ale skute�ností. 

A to byl také nevyhnutelný záv�r, který mi p�inesla výprava na Krétu. 
Jako ostatní turisté jsme dali p�ednost ubytování v jednom z nádherných 

hotel� v Heraklionu, hlavním m�st� ostrova, které se nachází na pob�eží 
St�edozemního mo�e. Odtud, jak bývá pro turisty obvyklé, jsme se 
vypravili na prohlídku rozvalin Knóssu, starov�kého hlavního m�sta Kréty 
v minojské dob�. Troskám dominují odkryté zbytky paláce (obr. 22) 
proslulého krále Minoa (odtud „minojská" civilizace), s jehož jménem je 
spojováno mnoho legend o bozích, polobozích, lidech a nap�l lidských, 
nap�l bý�ích tvorech. Zna�ná �ást slávy starého Knóssu spat�ila obnovené 



sv�tlo sv�ta díky archeologickému úsilí Sira Artura Evanse, který se pustil 
do vykopávek po�átkem 20. století. Jemu se spolu s �etnými 
spolupracovníky a následovníky poda�ilo díky rozsáhlým rekonstrukcím 
odkrýt paláce, skladišt�, svatyn�, obytné domy, monumentální sloupové 
stavby a �etné nást�nné malby v jasných barvách, v nichž se zrcadlí šest 
století krétské kultury (obr. 23). 

Následující den, což už pro v�tšinu turist� nebývá pravidlem, jsme 
navštívili muzeum Candia v Heraklionu, kde je uložena v�tšina 
um�leckých památek a artefakt� nalezených na ostrov�. Zatímco oficiální 
pr�vodce provádí návšt�vníky expozicemi šperk� (z�ejm� aby u�inil dojem 
na turistky), já jsem trval na tom, abychom se zdrželi u mén� okázalých 
exponát� - u tabulek, pe�etí a dalších rytých p�edm�t�. Hledal jsem jednu 
konkrétní válcovou pe�e�, na níž je rytina objektu p�ipomínající raketu 
letící nad pr�vodem vále�ník�, voz� a fantaskních bytostí (obr. 24). I když 
jsem m�l s sebou ilustraci a ov��ený údaj, že pe�e� pochází z Kréty a je 
uložena v místním muzeu, nenacházela se mezi vystavenými p�edm�ty. 
Když jsem se zeptal, dozv�d�l jsem se, že bude pravd�podobn� v 
Athénách. 

Obrátil jsem svou pozornost tedy k dalším d�ležitým artefakt�m v 
muzeu - terakotovým tabulkám s nápisy ve dvou podobných, ale odlišných 
druzích písma, které se ozna�ují jako Linear A a Linear B (obr. 25). 
Lineární písmo B bylo více mén� rozlušt�no jako nap�l slabi�né a nap�l 
hláskové písmo Achájc� (d�ív�jších pevninských �ek�); Lineární písmo A 
z�stává oficiáln� nerozlušt�no, i když profesor Cyrus Gordon v 60. letech 
minulého století p�esv�d�iv� prokázal, že p�edstavuje severozápadní 
semitský jazyk, jež by mohl pocházet nap�íklad z Fénicie. To by 
odpovídalo krétským a �eckým mýt�m, podle nichž zapo�ala minojská 
civilizace na Krét�, když velký Zeus spat�il Europu, dceru fénického krále, 
jak si hrála se svými služkami na b�ehu mo�e. Zalíbila se mu, a tak se 
prom�nil v býka a objevil se na pláži. Když se mu rozdovád�ná Europa 
vyšplhala na h�bet, vzty�il se, vrhl se do vln St�edozemního mo�e a unesl ji 
na Krétu. Tam se jí ukázal ve své skute�né podob� a ona se mu uvolila; z 
jejich spojení vzešli t�i synové, z nichž jeden dostal jméno Minos a pozd�ji 
se stal v�hlasným krétským vlada�em. Legenda tak podporuje domn�nku, 
že nejstarší písmo nalezené na Krét� vychází ze semitské féni�tiny.Na 
ostrov� se však nalezlo ješt� t�etí písmo, dodnes zahalené tajemstvím. Je 
vepsáno na ob� strany terakotového disku známého jako disk z Faistu (obr. 
26 a foto 9). Ten byl objeven roku 1908 v troskách paláce na 
archeologickém nalezišti Faistos na jižním pob�eží. Archeologický kontext 
nálezu jej zasazuje do stejného období jako lineární písmo A, tj. 1700-1500 



p�. n. 1. 
 

 
obr. 26 
 
Nápis sestává z obrázkových znak� - piktogram� - které nebyly 

zhotoveny vyrýváním znaku do palety, jak �inili písa�i ryteckou jehlou �i 
jiným „perem", když zapisovali do vlhké hlíny; písa� disku z Faistu použil 
„tiskového typu" - saze�ské metody, jejímž vynálezcem se m�l za n�jakých 
3 200 let stát Johann Gutenberg! 

Piktogramy z Faistu nep�ipomínají až na n�kolik výjimek žádné z 
krétských lineárních písem. 242 znak� vytla�ených na obou stranách disku 
bylo vytvo�eno p�ta�ty�iceti razidly, z �ehož badatel�m vychází, že se 
nejednalo o hláskové písmo (obr. 27). Tu a tam se vyskytne podobnost s 



egyptskými hieroglyfy (které kombinovaly piktogramy se slabi�nými 
znaky) nebo chetitskymi písemnými zna�kami. Protože se ražených pe�etí 
(na které se otiskovalo n�kolik slov nebo jméno s ú�adem) používalo v 
Mezopotámii, hledali n�kte�í badatelé p�vod a jazyk disku ve starov�kém 
Sumeru. V�dci se bez výjimky domnívají, že disk byl na Krétu importován 
odjinud. Ale odkud, kým a v jakém je jazyce? 

 

 
obr. 27 
 
Když jsem si p�ed cestou procházel doprovodné materiály, upoutal mou 

pozornost zvlášt� jeden znak. Když jsem si pak disk pozorn� prohlížel ve 
vitrín� heraklionského muzea, uv�domil jsem si, že jsem onen znak už 
n�kde vid�l. Prozrazoval spojení se starov�kým Egyptem a taktéž s 
Chichen Itzá, starov�kou mayskou metropolí na Yucatánském poloostrov�! 

Onen znak p�edstavoval hlavu bojovníka v p�ilbici s chocholem. Na 
disku to byl nej�ast�jší znak hned za piktogramem krá�ejícího muže. 
Objevuje se na po�átku segment�, jako by p�edstavoval podm�t sd�lení. 
V�tšinou se objevuje vedle zna�ky, která vypadá jako štít; a jestliže zápis 
za�íná na dolním okraji (obr. 28), pak sd�lení na obou stranách disku 
za�íná práv� tímto symbolem, jako by se tím m�lo �íct: Toto jest p�íb�h 
vále�níka, jenž se vypravil… 

Na každé stran� se také n�kolikrát objevuje piktogram lodi, m�že tedy 
jít o zápis z n�jaké námo�ní výpravy. A práv� v této souvislosti jsem 
podobu tohoto vále�níka spat�il prvn�: v Egypt� na chrámových zdech v 



Medínet Habu, kde jsou vyobrazeny výjevy z bitev mezi Ramessem III. a 
námo�ními vet�elci (obr. 29). Egyp�ané je nazývali „lidmi z mo�e" a n�kdy 
jako Pelešt – ozna�ení prakticky identické s biblickým jménem Peleštet �i 
Pelištejci (podle staršího názvu Filištíni), kte�í p�epluli St�edozemní mo�e 
na plavidlech a usadili se na pob�eží Palestiny (Kanánu). 

Lod� nájezdník� na egyptských freskách se liší od lodí používaných 
Egyp�any a jsou prakticky totožné se znaky na disku z Faistu. I když je 
domovina t�chto nájezdník� stále nejasná, jejich vyobrazení na disku a 
egyptských nást�nných malbách ze 13. století p�. n. 1. dává tušit, že se p�ed 
více jak t�emi tisíci lety plavili St�edozemním mo�em. 

Tento záv�r byl tím snazším, nebo� další a podstatn�jší otázkou 
z�stávalo: Jak daleko se tito mo�eplavci s chocholatými p�ilbami dostali? 
Propluli mezi Herkulovými sloupy do Atlantiku? Dostali se až na 
„Atlantidu" a p�ivezli zp�t zprávy o její existenci? M�j objev t�chto 
vále�ník� v chocholatých p�ilbách v Chichen Itzá na opa�né stran� 
zem�koule dává na tyto otázky odpov��. 

Chichen Itzá bylo hlavním mayským st�ediskem na Yucatánu. Má se za 
to, že osídlování zde zapo�alo n�kdy v 1. tisíciletí p�. n. 1. a místo se stalo 
hlavním posvátným m�stem May� kolem roku 450 n. 1. Jeho historii, 
památky (nejznám�jší z nich je stup�ovitá pyramida, obr. 30) a observato� 
jsem podrobn� popsal ve své knize Ztracené �íše. Tam jsem nicmén� 
poml�el o tom, že p�i jedné ze svých výprav do tohoto místa jsem se 
rozhodl nebrat ohled na ceduli „zákaz vstupu" a p�es d�ev�né zátarasy jsem 
si proklestil cestu schodišt�m na stavbu známou jako Chrám jaguára. 

D�vodem mého zájmu byly nást�nné malby na zdech tohoto objektu. 
Výjevy, které je možné spat�it zven�í v dolním podlaží, daly této stavb� 
jméno. Mne však upoutaly malby na horním (a zahrazeném) podlaží, 
protože kresby z u�ebnic jako by ukazovaly bitevní výjevy, v nichž n�kte�í 
vále�níci m�li p�ilbice s chocholem. 

Když jsem vystoupal do horního podlaží a rozhlédl se po nást�nných 
malbách, spat�il jsem p�esn� to, co jsem p�edpokládal. Byli tu vyobrazeny 
kruté boje mezi mayskými obránci a nájezdníky úto�ícími na mayská 
sídlišt� (obr. 31). Nebylo pochyb: Vále�níci na malbách m�li p�ilby s 
chocholem. Podobnost s „lidmi z mo�e", proti nimž se bránili Egyp�ané, a 
vále�nickými symboly z faistského disku byla zcela z�ejmá. Disk byl tedy 
d�kazem, že p�íb�h o Atlantid� se mohl do St�edozemí dostat p�es oceán. 

Kdo však byli oni nájezdníci a kdy a odkud p�išli? 
Podle mayské knihy legendární historie Popol Vuh a ústní slovesnosti 

zaznamenané špan�lskými kroniká�i se hovo�í o nájezdníkovi �i osadníkovi 
Votanovi. Byl to v�dce lidu ze zem� Can, kte�í na Yucatán p�ipluli na 



lodích z mo�e. Jeho znakem byl had a svou osadu pojmenoval Nachan, což 
znamená „místo had�". N�kte�í badatelé vidí v ozna�ení Can palestinský 
Kanán, Nachan je pak podobné hebrejskému nachaš, jež rovn�ž znamená 
had. 

Chichen Itzá se nachází ve vnitrozemí poloostrova. K vylod�ní údajn� 
došlo v oblasti kolem lokality Dzibilchaltún na severním výb�žku 
Yucatánu v Mexickém zálivu. Archeologové z univerzity v Tulane a z 
�asopisu National Geografic datovali zbytky tohoto nalezišt� do období 
„mezi 2000 a 1000 p�. n. 1." - údaj, který se kryje s dobou „lidí z mo�e" a 
biblických Filištín�. 

 
Pro mýtus o Atlantid� to všechno znamená, že mo�eplavci ze 

st�edozemních ostrov� �i zemí se vší pravd�podobností - a opakovan� 
(Votan uskute�nil �ty�i plavby) - propluli Herkulovými sloupy a dostali se 
až do Mexického zálivu a Mezoameriky. 

Nyní se nabízí neobvyklá otázka: Jsou piktogramy na disku z Faistu 
písmem „lidí z mo�e" nebo „Atlanti�an�"? Protože se nikde jinde ve 
St�edozemí takové písmo nenalezlo, logicky se nabízí, že pochází odjinud. 
Není tedy možné, aby dávní st�edozemní mo�eplavci dorazili do Nového 
sv�ta a vrátili se nejen se zprávami, ale i s fyzickým d�kazem - diskem 
nesoucím zámo�ské poselství? 

Návšt�va Théry a následn� Kréty tak do mé mysli p�ece jen zasadila 
zárodek možnosti existence Atlantidy. Podobn� jako já se dávní mo�eplavci 
v chocholatých helmách nevydali na cestu s cílem pátrat po Atlantid�, po 
svém návratu však o jejím ne�ekaném objevu mohli vypráv�t �ek�m i 
Egyp�an�m. 

Že k takovým cestám v dochované minulosti docházelo, se ukázalo ješt� 
patrn�ji, když jsem spolu se svými cestovatelskými p�áteli ve St�ední 
Americe objevil, že tuto �ást sv�ta navštívili mnozí jiní zaoceánští 
návšt�vníci, jak vylí�ím v následující kapitole. 

* * * 
Postskriptum 
Disk z Faistu stále z�stává nevy�ešenou záhadou. Jeho ojedin�lost, jak 

jsem zd�raznil �editeli Istanbulského muzea, není sama o sob� d�vodem ke 
zpochybn�ní autenticity nálezu. Podobnost n�kterých jeho piktogram� s 
egyptskými a st�edo-americkými obrazy „lidí z mo�e", o nichž jsem 
vypráv�l v této kapitole, si zasluhuje mnohem v�tší pozornost, než se jí 
zatím dostalo. 

Když se tedy naše výprava objevila na Krét�, požádal jsem organizátora 
našeho pobytu, aby do našeho programu zahrnul rovn�ž návšt�vu Faistu. 



Namítl, že to nestojí za to; je to jen miniaturní Knóssos a je to kus cesty. 
„Víte, protože jsem práv� na Krét� a nemám jistotu, že sem ješt� n�kdy 

zavítám, rád bych si prohlédl místo, kde byl onen vzácný disk nalezen," 
zn�la moje odpov��. Tak jsme do našeho itinerá�e za�adili i vzácn� 
navšt�vované nalezišt� na jižním pob�eží. Zastávce jsme se rozhodli 
v�novat jednu hodinu, což bylo podle odborník� víc než dost. 

Tvrdit, že Faistos je miniaturní Knóssos, je pon�kud velkorysé. 
Neprob�hly tu žádné restaurátorské práce, nestojí tu žádné zbytky budov se 
znamenitými nást�nnými malbami. Jenom se vyšplháte na kopec a 
rozhlédnete se po rozvalinách kamenných staveb (foto 10). 

Naše pr�vodkyn� Elena byla studentkou archeologie a docela znalá. 
Zeptal jsem se jí, jestli náhodou neví, kde mohl být proslulý faistský disk 
nalezen. Zalovila v pam�ti a dovedla nás ke zbytk�m kamenné stavby s 
n�kolika jámami, které ozna�ila jako „taveništ�". 

„Taveništ�?" vyzvídal jsem. „Podle tišt�ného pr�vodce se jedná o letní 
(�i zimní?) sídlo minojských král�. P�ipadá mi to zajímavé. Nebyl náhodou 
Hefaistos, �ecký b�h tavby a ková�ství p�edobrazem �ímského Vulkána? 
Neznamená jeho jméno, že pocházel odsud, z Faistu?" Pr�vodkyn� byla 
mým názorem mírn� p�ekvapena, nebo� tuto úvahu doposud nikde 
neslyšela. 

Svolal jsem skupinu a vypráv�l, co jsem se práv� dozv�d�l. Pokud se tu 
zpracovávaly kovy, nejednalo se pouze o královské letovisko, ale o d�ležité 
�emeslné a obchodní centrum, sou�ást složitého �et�zce obchodn�-
�emeslných st�edisek ve St�edozemí, které se zam��ovaly na výrobu a 
vývoz m�di a bronzu. 

Rozejd�me se a t�eba n�co objevíme, navrhl jsem. Rozhlížejte se po 
zelené, ta prozrazuje p�ítomnost m�di. Dívejte se po žlabech, kterými se 
rozvád�la p�i výrob� voda. Po všem, co by mohlo sloužit jako stopa! 

Skute�n� jsme našli zbytky m�d�né rudy (foto 11) i �ásti vodních 
rozvod�. Um�le zbudované svahy, po nichž se pravd�podobn� spoušt�ly 
velké m�d�né �i bronzové ingoty dol� k nedalekému pob�eží. A našli jsme 
také… písmo. 

Tu a tam mezi ruinami našlo n�kolik nadšenc� úlomek z kamenného 
zdiva, který na sob� nesl vytesaný znak. Upustili jsme od hledání m�di a 
vložili se do soust�ed�ného pátrání po známkách písma. Kámen po kameni, 
kvádr po kvádru jsme postupn� došli ke kamenným stavbám, které 
lemovaly z�ejm� n�jakou pradávnou ulici. Jako by šlo o kupecké krámky, 
protože �ady budov byly rozd�leny do obdélníkových sekcí, každá s 
vlastním vchodem. 

Na n�kterých kamenech u vchod� se objevovaly zvláštní piktogramy. 



Prozkoumali jsme i vnit�ky „krámk�". Nebylo tam nic než rozbité kusy 
kamenných desek zasypané prachem a hlínou. 

„M�že n�kdo postrádat trochu vody?" požádal jsem. N�kdo mi podal 
svou láhev s minerálkou. Spláchnul jsem z povrchu jednoho kamene zašlou 
špínu a objevily se tesané znaky (obr. 32) Za�ali jsme prozkoumávat každý 
krámek a nacházeli další a další znaky, nejd�ležit�jší klí� k rozlušt�ní 
minulosti! Pr�vodkyn� žasla, bylo to pro ni úpln� nové. 

Ud�lali jsme množství fotografií, na papír jsme p�ekreslili co nejvíce 
znak�. Ve Faistu jsme strávili ne vy�len�nou hodinu, ale hned t�i! Byla to 
jedna z nejvíce vzrušujících stránek expedice, kterou jsem nazval „ve 
šlép�jích mýt�". Nejenže jsme si prohlíželi, co objevili jiní, ale sami jsme 
opravdu objevovali; archeologii jsme nejen studovali, ale také provád�li. 

Upustili jsme toho dne od plánu navštívit ješt� další památky na jihu 
Kréty a vypravili se do hostince na pob�eží, kde nás sice �ekali už p�ed 
n�kolika hodinami, p�esto nám však podali výte�né rybí speciality. Když 
jsem se pozorn� zahled�l do symbol�, které jsme si p�ekreslili na papír, 
všiml jsem si, že nevypadají jako krétská lineární písma A ani B. 
Pr�vodkyn� se mnou souhlasila. „Ale co to je tedy za písmo?" 

Pon�kud jsem váhal, ale nakonec jsem odpov�d�l: „Vím, že to bude znít 
neuv��iteln�, ale mohu zodpov�dn� prohlásit, že n�které znaky mají hodn� 
spole�ného s ranými sumerskými piktogramy." Sumerskými?!" — ozval se 
jednohlasný úžas od ostatních ú�astník�. 

„Ano, nedává to pravda p�íliš smysl, ale p�esn� tak to vypadá," dodal 
jsem nesm�le. 

Když jsme se vrátili do hotelu, dva z �len� naší skupiny se ujali úkolu, 
který jsem zadal: Rozt�ídit �etné znaky, které jsme spole�n� nasbírali, a 
vytvo�it jejich seznam na samostatný arch. Paní Lina, lingvistka pracující 
pro spole�nost Intel, a po�íta�ový expert Barry tím strávili pár hodin. Na 
ve�erní sch�zce nám pak ukázali výsledek (obr. 33): celkem dvacet 
r�zných symbol�. 

„Aniž bych nahlížel do svých manuál�, mohu vám tady na míst� 
potvrdit, že vidím ekvivalenty sumerských piktogram� - p�edch�dc� 
klínového písma - a sice jeden pro >zrno< další pro >plátno< a t�etí pro 
>med<. Jeden znak se podobá ozna�ení míry a další >od�vu<. Jako by tu 
každý kupec u vchodu vytesal nebo k n�mu postavil kámen se symbolem 
zboží, které nabízel uvnit�." 

 
Slíbil jsem ú�astník�m, že až se vrátím dom�, budu se tím dále zabývat 

a podám jim zprávu. Zpátky v New Yorku jsem si jen potvrdil své p�vodní 
domn�nky z Kréty. Navíc se zdálo, že prap�vodní krétské písmo, které 



p�edcházelo ob�ma lineárám, bylo rovn�ž obrázkové a obsahovalo n�které 
znaky podobné t�m, které jsme nalezli ve Faistu. 

Napsal jsem o tom �editelství památek na Krét� a Archeologickému 
ústavu do Athén - nikdo se však neobt�žoval s odpov�dí. Proto jsem se 
rozhodl informovat o našich objevech ve Faistu cestou tohoto dodatku. 

 
 



4. Cizinci v Novém sv�t� 
M�že kamenný kalendá� nabídnout stopu k rozlušt�ní záhady Atlantidy? 

Pokud se jedná o st�edoamerickou historickou památku, m�že; a pokud její 
tesané poselství nenabízí jasné �ešení, pak ur�it� dosazuje nové kousky do 
staré skládanky. 

Národní antropologické muzeum v Mexiko City je bezpochyby jedním z 
nejv�tších muzeí svého druhu. Na rozdíl od Britského muzea v Londýn�, 
pa�ížského Louvru �i Metropolitního muzea v New Yorku, které 
shromaž�ují kulturní d�dictví zemí a národ� z celého sv�ta, je národní 
muzeum p�ísn� vyhran�né - zabývá se výlu�n� kulturou, um�ním, historií a 
archeologií svého vlastního národa. P�esto však archeologické poklady 
soust�ed�né v tomto mexickém Museo Nacional zahrnují nálezy, jež - i 
když si to jeho kuráto�i neuv�domují - poskytují d�kazy o nevysv�tlených 
návšt�vách Nového sv�ta v dobách dávno p�ed Kolumbem a p�isuzují 
reálný podklad mýt�m známým pouze na druhé stran� sv�ta. 

Prohlídka muzea, které má tvar písmene U, je koncipována etnologicky 
i chronologicky: Za�íná expozicemi z nejran�jších dob v pravém k�ídle a 
kon�í nedávnou historií na opa�ném konci. Prost�ední �ást je v�nována 
d�dictví, kterého si Mexi�ané považují nejvíce - mexickým kmen�m, které 
p�ipluly v lodích na tichomo�ské pob�eží a postupovali sm�rem do 
vnitrozemí, kde Podle legendy objevili orla sedícího na kaktusu a na tomto 
míst� vybudovali Tenochtitlan (m�sto Tenochovo), dnešní Mexico 
City.Pýchou a st�edem zájmu této sekce je velký kamenný kalendá�, který 
shlíží na návšt�vníky hned p�i vstupu (viz obr. 34 a foto 12). Podobný, 
ovšem zhotovený z ryzího zlata, byl nejposvátn�jším p�edm�tem 
uchovávaným v hlavním aztéckém chrámu a v roce 1519 jej daroval král 
Montezuma Hernánu Cortésovi, kdy Aztékové pokládali p�íjezd Špan�l� za 
vypln�ní proroctví o návratu Boha. (Cortéz tuto relikvii poslal do 
Špan�lska, kde ji roztavili, a Aztékové krut� zaplatili za to, že s 
dobyvatelem zacházeli jako se spasitelem.) 

Dochovala se pouze kamenná kopie kalendá�e, která byla nes�etn�krát 
zkoumána, analyzována a interpretována (sám jsem se kalendá�i v�noval ve 
své knize Ztracené �íše). P�edpokládá se, že zachycuje P�t v�k�, do nichž 
mezoamerické kultury rozd�lují historii lidstva a boh�. Každý ze �ty� 
p�edchozích v�k� se završil n�jakou katastrofou (v�etn� velké potopy), 
pátý, nyn�jší v�k je v�kem Mexi�an� a ostatních národ� Zem�. 

V Mexiku jsem byl už bezpo�tukrát a pokaždé, když jsem v hlavním 
m�st�, nezapomenu navštívit toto skvostné muzeum; znám ho už tak dob�e, 



že když náhodou odstraní n�jaký exponát, okamžit� si toho všimnu. Ani 
nevím, kolikrát jsem už p�ed kamenným kalendá�em stál a pozorn� jej 
prohlížel. 

A pokaždé jsem se podivoval: Pro� asi ta postava uprost�ed, božstvo 
Pátého V�ku, vyplazuje jazyk? 

Pokud to u�ebnice a pr�vodci uvád�jí, pak p�idávají vysv�tlení, že se 
jedná o zobrazení boha Xolotla, „boha spadlého z nebes", který je takto 
pokaždé zpodobován (obr. 35). V legendách Mezoameriky se praví, že se 
znenadání objevil na obloze, padal dol� a p�istál na zemi; na míst�, kde se 
tak stalo, vyrostl zdvojený klas kuku�ice, která je dodnes základní 
potravinou v této �ásti sv�ta. 

Pro� je ale jeho charakteristickým rysem práv� vystr�ený jazyk? 
Na to jsem v žádných populárních ani odborných p�íru�kách nenašel 

sebemenší odpov��. Tu jsem objevil na úpln� opa�né stran� sv�ta - na 
starém kontinent� ve St�edozemí. 

Bylo to tehdy, když jsem si oprašoval starou �eckou mytologii jako 
sou�ást p�ípravy na výpravu do �ecka a na Krétu v roce 1996. Tenkrát 
jsem se poprvé pozorn�ji zastavil u zobrazení Gorgon (obr. 36). Byly to t�i 
sestry božského �i polobožského p�vodu, které kdysi bývaly velkými 
krasavicemi, bohyn� Athéna je však prom�nila na odporné p�íšery. Bývaly 
zobrazovány s vlnitými vlasy, planoucím pohledem a vystr�eným jazykem. 
Onen jazyk byl vlastn� jejich identifika�ním znakem, kdy se jejich podoba 
na r�zných místech i v r�zných dobách obm��ovala. 

 
Podle �eckých bájí byly t�i Gorgony dcerami sourozeneckého páru 

mo�ských božstev Porcyse a Cetó. Jmenovaly se Sthenó ( síla"), Euraylé 
(„do výšky skákající") a Medúza („panující královna"). Všechny t�i byli 
velice p�vabné, nejvíce však krásou vynikala Medúza. Její krása u�arovala 
pánu mo�í Poseidonovi, bratru Dia, který se s ní cht�l pot�šit a ze všech 
míst si k tomu vybral práv� chrám zasv�cený bohyni Athén�. 

Rozlícená Athéna nato Gorgony proklela a prom�nila jejich p�vab v 
šerednost. Rovn�ž p�esv�d�ila polobožského Persea, aby Medúzu zabil. Byl 
to hodn� nebezpe�ný úkol, protože Medúza m�la kouzelnou moc prom�nit 
v kámen každého, kdo na ni pohlédne. Vyzbrojen všemožnými magickými 
nástroji darovanými bohy i samotnou Athénou, odlet�l za Medúzou v 
ok�ídlených botách „daleko na západ, za sloupy Herkulovy". P�elet�l p�es 
Afriku a když se dostal k oceánu, „sledoval mo�ské proudy". Medúzu i s 
jejími sestrami našel, jak spí v „deštném lese". Nasadil si �apku, která mu 
dávala neviditelnost, p�iblížil se k Medúze, použil bronzového zrcadla, aby 
ji vid�l, aniž by na ni musel pohlédnout (obr. 37) a u�al jí hlavu me�em, 



který mu darovali sami bohové; její hlavu pak uložil do zvláštního vaku a 
odlet�l. 

Zem�pisné stopy v tomto vypráv�ní ješt� posiluje zbytek mýtu. Cestou 
na východ p�es mo�e se Perseus unavil a tak tak že se mu poda�ilo p�istát na 
pob�eží severní Afriky, domova Atlantova. Obr Atlas však nebyl v�bec 
p�ív�tivý, a tak mu Perseus ukázal u�atou hlavu Medúzy a u�inil z n�j 
kamennou horu. Pak pokra�oval dál na východ p�ed Libyi, Egypt a 
Palestinu až do �ecka. 

Ony zem�pisné detaily v mýtu o Gorgonách nelze jen tak p�ejít jako 
pouhé smyšlenky bájného vyprav��e. P�íbytek Gorgon je ozna�en za 
„deštný les", tropickou �i subtropickou oblast „daleko na západ�" za 
velkým mo�em, které se nacházelo za Herkulovými sloupy; místo, kam je 
možné se dostat po „mo�ských proudech" - neoby�ejn� výstižné ozna�ení 
pro Golfský proud, který plyne jako ob�í oceánská �eka od Mexického 
zálivu p�es Atlantik do Lamanšského pr�livu. Když se ochladí v mo�ských 
vodách severozápadní Evropy, unáší jej pasáty velkou oklikou zp�t do 
Karibiku a St�ední Ameriky. 

I když let�l, sledoval podle vypráv�ní Perseus trasu, kterou znali 
mo�eplavci už ve starov�ku a po které se rovn�ž vypravil i Kolumbus. Tyto 
zem�pisné klí�e spolu s oním charakteristickým vyplazeným jazykem 
poukazují na jasnou spojitost mezi �eckými Gorgonami a úst�edním 
božstvem aztéckého kalendá�e. 

Gorgony však byly ženského pohlaví a aztécký Xolotl je s nejv�tší 
pravd�podobností muž. Došlo snad k tomu, že se rozdíl mezi mužským a 
ženským charakterem set�el a jako poslední pojítko z�stal už jen onen 
vystr�ený jazyk? 

Až donedávna t�ídili badatelé zobrazení Gorgon do devíti typ�, z nichž 
n�které ztrácely své ženské rysy a nabývaly mužn�jší podoby (obr. 38). 
Roku 1995 však objevili dv� velké plastiky gorgonských hlav v Tell Doru, 
starov�kém námo�ním p�ístavu na st�edozemním pob�eží Izraele jižn� od 
Haify. Z jedné se našly pouze zlomky; druhá se však dochovala zcela 
neporušená - a jednozna�n� p�edstavovala mužského „Gorgona" (obr. 39). 
Z dalších nález� vyplynulo, že Tell Dor m�l v dob� bronzové (1500-1200 
p�. n. 1.) t�sné obchodní a kulturní svazky s Mykénami a posléze byl 
osídlen Féni�any a „lidmi z mo�e" - osadníky z Kypru, Kréty a dalších 
ostrov� z východního St�edozemí. Gorgonská hlava z Tell Doru - 
vystavovaná s dalšími pozoruhodnými nálezy v Námo�ním muzeu v Haif� - 
se datuje do 6. až 5. století p�. n. 1. Potvrzuje p�esun k mužskému 
zpodobení gorgonského mýtu, a také poskytuje materiální d�kaz o p�ímých 
kontaktech mezi St�edozemím a Mezoamerikou v dávné minulosti. 



Jak ukázaly prohlídky dalších muzejních sbírek, nebyly to stopy jediné. 
* * * 
Velký aztécký kalendá� je plný detail�, z nichž každý má bezpochyby 

sv�j zvláštní význam. Mnozí badatelé se z nich snažili vy�íst kalendá�ní 
souvislosti s p�ti V�ky, jiní v nich objevili i prorocké zv�sti. Já p�ijímám 
verzi písemných a ústních památek které hovo�í o prošlých �ty�ech v�cích a 
pátém sou�asném, takže se spekulacím vyhýbám; dostate�n� fascinující je 
pro mne onen vystr�ený jazyk a jeho spojitost s oblastí St�edozemí. 

Jak jsem však zjistil s �asovým odstupem, jsou v obrazech kalendá�e 
ješt� další náznaky, které vypovídají o spojitosti se Starým sv�tem. 

Jeden detail na spodní vn�jší stran� kamenné rytiny vypadá p�i zb�žném 
pohledu jako zm�� ozdobných k�ivek. Musím p�ipustit, že jsem si kalendá� 
prohlížel již nes�etn�krát, ale pokaždé mi uniklo, že se nejedná o zdobný 
prvek, nýbrž o identické obli�eje dvou muž�. Co je však podstatn�jší: Oba 
jsou vousatí (obr. 40). 

Ve své knize Ztracené �íše jsem se podrobn� zabýval záhadou 
„vousatc�", jejichž nejr�zn�jší podoby se nacházejí po celém Mexiku na 
toltéckých, mayských a olméckých archeologických lokalitách (obr. 41). 
Otazníky budí nejen skute�nost, že zobrazované rasové typy nejsou 
olmécké, mayské a nepat�í ani americkým Indián�m, ale p�edevším to, že 
ameri�tí Indiáni nemají v obli�eji vousy; nikdy se neholí, protože jim nic 
neroste. Takže oni vousatci, jak jsem je p�ek�til, sem museli p�ijít z jiné 
�ásti sv�ta. Pokud bychom je posuzovali podle rasových p�íznak�, onou 
jinou �ástí sv�ta bude St�edozemí (obr. 42) 

Když jsem zkoumal vousaté st�edozemní typy, p�ipadlo mi významné, 
že hlavní �e�tí bohové, Zeus (obr. 43) a jeho bratr Poseidon (obr. 44), mají 
oba vousatou tvá�. Jejich vousy navíc nápadn� p�ipomínají st�ih, který nosí 
postavy na vyobrazeních z Mezoameriky (viz obr. 41). Není možné, aby 
profily vousatc� na kmenném kalendá�i pat�ily boh�m a ne lidem? 

Tyto úvahy mne p�ivedli nazp�t k �ecké mytologii, zejména ke dv�ma 
�elním boh�m, vousatému Diovi a Poseidonovi. Zeus jako nejvyšší b�h 
rozd�lil panování nad zemí mezi panteon dvanácti Olympan� a svému 
bratru Poseidonovi sv��il moc nad vodami. V tom se �ecký panteon 
nápadn� podobá sumerskému; Zeus má obdobu v Emilovi, „Pánu vládci", 
Poseidona lze zase srovnávat se sumerským Eou (Jehož jméno zní voda", 
pozd�ji známým jako Enki). 

Paralely mezi Poseidonem a Enkim však sahají za božský rodopis i 
hierarchické postavení. Podle �eckých mýt� byl Poseidon velký záletník a 
tím, že obcoval s Medúzou, dopustil se krvesmilstva na vlastním rodu. 
Podobnou nevázanost p�ipisují sumerské báje také Enkimu. Krom� toho, že 



byl bohem mo�í a tekoucích vod (obr. 45), byl Enki veleben též jako velký 
badatel a p�ipisuje se mu genetické zušlecht�ní rodu Homo sapiens. Jeho 
symbolem jsou kuriózn� propletení hadi, jež reprezentují dvojitou 
šroubovici DNA. Tentýž symbol byl i hieroglyfem jeho jména Ptah v 
egyptštin� (obr. 46). To m�že vysv�tlovat matoucí skute�nost že Gorgony 
jsou n�kdy zobrazovány práv� s propletenými hady (obr. 47). 

V báji o Gorgonách vystupuje Poseidon jako hlavní podn�covatel 
událostí za Herkulovými sloupy. Je t�eba si dát do souvislosti i to, že byl 
hlavním božstvem Atlantidy. Je tedy vyobrazení dvou na sebe hledících 
vousatých obli�ej� na aztéckém kalendá�i jeho zrcadlovým zpodobením 
nebo spole�ný portrét s bratrem Diem? Byli to vousatí „lidé z mo�e", 
oddaní svému bohu vod, kte�í p�ipluli do Atlantidy, sídla Gorgon? 

Aztécký kamenný kalendá� - spíše jako historický dokument než nástroj 
�asomíry - tak vypovídá více zp�soby o možných starov�kých kontaktech 
mezi Starým a Novým sv�tem. Všechny tyto doklady mohou nazna�ovat, 
že „Atlantida" - a� už legenda nebo skute�nost - se nacházela na americkém 
kontinent�; p�esn�ji �e�eno, v Mezoamerice. 

 

 
obr. 46 
 
P�i prohlídce expozice kultury starých Mexi�an� narazíte na mapku 

aztéckého hlavního m�sta Tenochtitlanu z doby p�íjezdu Špan�l�, jako by 
byla po�ízena z pta�í perspektivy (obr. 48). Byly to jakési st�edoamerické 
Benátky - ostrov obklopený jezerem, rozetnutý sítí kanál� s rozsáhlým 
kultickým areálem uprost�ed. Když tam Špan�lé dorazili, byli p�ímo 
zasko�eni vzkvétajícím obchodním ruchem, lodní dopravou, okázalými 
barevnými od�vy a p�edevším bohatstvím zlata. 

Když jsem si exponát prohlížel, nemohl jsem se ubránit myšlence: 



Nespat�ili Špan�lé v Tenochtitlanu repliku Platónovy Atlantidy? 
Stále si tím lámu hlavu… 
 
Propojovací vlákno mezi Starým a Novým sv�tem, mezi národy i bohy, 

sahá mnohem dál, než jsem se doposud sta�il zmínit. 
P�i své první cest� na Yucatánský poloostrov jsem v doprovodu svého 

vnuka Sala narazil na jisté nálezy, které lze poprávu nazvat ohromujícími; 
pod�lil jsem se o n� se skupinami, které se ke mn� p�idaly na našich 
pravidelných expedicích. 

První objev jsem uskute�nil v zapadlém muzeu v hlavním m�st� 
Yucatánu Merid�. Má hodn� spole�ného s Enkim, když byl stále ješt� Eou, 
a sumerskou bájí o jeho p�íchodu na zem v �ele skupiny padesáti 
astronaut�. Hlavním zdrojem báje je Enkiho vlastní životopis, dlouhý text, 
který se bohužel dochoval jen ve zlomcích (a který jsem použil p�i 
rekonstrukci Ztracené knihy Enkiho). Text lí�í, jak Eovi astronauti po cest� 
ze své rodné planety Nibiru p�istáli dopadem v Perském zálivu a dobrodili 
se na b�eh, kde si postavili p�íst�ešky - první sídlišt� mimozemš�an� na 
Zemi, které nazvali Eridu („domov v dáli"). 

Ve 3. století p�. n. 1., po smrti Alexandra Velikého, pov��ili Seleukovci 
(jeho nástupci v Levant� - zemích východního st�edomo�í) babylonského 
kn�ze Béróssa, aby pro n� sepsal d�jiny a prad�jiny sv�ta, lidské i božské, 
které byly zaznamenány v Mezopotámii (pro �eky Chaldeji). Jeho dílo, 
dochované pouze ve zlomcích opisovaných pozd�jšími d�jepisci, za�íná 
p�íchodem Ei na Zem, po n�mž následuje stvo�ení �lov�ka a zrod lidské 
civilizace. Když pozd�jší �e�tí historikové Béróssovy spisy p�evád�li, z Ei 
se stal Oannes, b�h od�ný jako ryba, který vystoupil z vod na b�eh a ud�lil 
lidem V�d�ní. 

P�i své první návšt�v� Yucatánu a tamních mayských archeologických 
památek jsme se zdrželi v Merid�, koloniálním špan�lském m�st�, které 
není historicky ni�ím pozoruhodné. Náhodou jsem se doslechl, zeje tu k 
vid�ní sbírka p�edm�t� objevených na poloostrov�, která se nachází v jedné 
soukromé vile. I když ješt� nebyla zcela p�ístupná ve�ejnosti, vpustili nás 
nakonec dovnit�. Celá sbírka se rozprostírala po prvním podlaží (i když 
nám tvrdili, že mnohem víc exponát� se nachází v suterénu). Provedl nás 
sám �editel muzea, kterého se mi u vchodu poda�ilo p�emluvit. Pyšn� 
ukazoval na sbírku pokro�ilé zuba�ské technologie starých May�, mou 
pozornost však upoutala rytina na kamenné desce, na níž se objevovala 
paprskovitá hv�zda spolu s mayským znakem pro �íslici 8 (obr 49a). 
Pochází z chrámu v Chichen Itzá a má spojitost s planetou Venuší, up�esnil 
�editel. 



Nedokázal jsem skrýt své p�ekvapení: ona paprs�itá „hv�zda" p�esn� 
odpovídala zp�sobu, jakým zobrazovali planety sta�í Sumerové (obr. 49b). 
Navíc pokládali Venuši, planetu bohyn� Ištar, za osmou planetu Slune�ní 
soustavy a Ištar �asto zobrazovali jako osmicípou hv�zdu (obr. 49c) nebo s 
doprovodnýmsymbolem osmi kruh� (obr. 49d). Ve všech t�chto detailech 
se mayské plastiky shodovaly se sumerskými! 

Tu jsem si povšiml sošky - spíše v�tšího kamenného kvádru, na jehož 
p�ední stran� byla vytesána podoba mužské postavy (obr. 50 a foto 13); pod 
pravou paží držel symbol paprs�ité hv�zdy! 

 

 
obr. 49 
 
Rychlými kroky jsem se p�esunul k podivn� tvarované plastice. 

Opracována byla pouze p�ední strana kvádru, na zadní stran� se o�ividn� 
nepracovalo. Postava m�la výrazné obli�ejové rysy, zjevn� nešlo o Maye. 
Hlavu mu chránila p�ilba, nezakrývala však tvá�. Na sob� m�l jednodílný 
vroubkovaný od�v, jako kombinézu s texturou, která p�ipomínala rybí 



šupiny. Oblek halil celé jeho t�lo od krku až k chodidl�m; ty však nebyly 
tesané v�bec �i jen s nejasnou p�edstavou o obuvi. Na b�iše m�la postava 
záhadný kruhový p�edm�t poutaný dv�ma pásy; p�ipomn�lo mi to reflektor. 

„Co to prosím vás je?" vyzvídal jsem na �editeli. 
„N�jaké vodní božstvo," pou�il mne. 
„To je p�ece Oannes!" vyk�ikl jsem na svého vnuka i na zmateného 

�editele.Musel jsem pak všechno vysv�tlovat; celý p�íb�h o Eov� p�íchodu, 
p�istání, založenítábora, o Béróssových zápiscích a tak dál. Co však d�lá 
tato plastika na Yucatánském poloostrov� když by se m�la nacházet spíše v 
Mezopotámii? 
�editel muzea mi vysv�tlil, že p�edm�t pochází ze severozápadní �ásti 

Yucatánu. Na míst� zvaném Oxkintok byly objeveny ješt� další velké 
sochy; archeologové se domnívají, že se jedná o zdobené pilí�e, které 
podpíraly st�echu chrámu. Na severozápadním cípu a p�ilehlých ostrovech 
se našly nejpodivn�jší plastiky, povídá s úsm�vem; na nalezišti v 
Dzibilchaltúnu se našlo proslulých sedm panenek… 

Po�ídil jsem n�kolik fotografií záhadné sochy a zpátky doma jsem je 
pozorn� prostudoval. Zvlášt� zajímavá mi p�ipadala otázka, kolik paprsk� 
hv�zda má, protože �ást jich zakrývala postava paží. Mohlo jich být p�t 
nebo šest. Pokud je šestka správn�, mohla by postava p�edstavovat Mars - 
šestou planetu, na niž Anunnakové narazili p�i vstupu do Slune�ní soustavy 
(první až pátá jsou Pluto, Neptun, Uran, Saturn a Jupiter, šestý je Mars, 
sedmá Zem� a osmá Venuše). Má-li hv�zda šest cíp�, pak lze plastiku z 
Meridy spojovat s vyobrazením na válcové pe�eti nalezené v Mezopotámii, 
která se datuje do doby kolem roku 2500 p�. n. 1. a dnes je uložena v 
petrohradské Ermitáži. Na pe�eti je znázorn�n astronaut od�ný do „rybího" 
obleku na Marsu, druhý do „orlího" na Zemi a mezi nimi na obloze 
kosmické plavidlo (obr. 51). Mars je zobrazen jako šesticípá hv�zda, Zem� 
je ozna�ena sedmi te�kami a její souputník M�síc v podob� srpku opodál. 

Vše je to velmi pozoruhodné a tajemné. Kdo tu sochu vytesal? Kdo �i 
co bylo p�edlohou? Tyto otázky z�stávají nadále nezodpov�zeny, avšak 
spojitost mezi tímto cizincem a Sumerskými bájemi je nesporná. 

 
Jak asi tušíte, nemohl jsem odjet z Yucatánu, aniž bych navštívil 

Dzibilchaltún, lokalitu zmín�nou �editelem muzea v Merid�. Tenkrát to 
bylo spo�e navšt�vované místo; od doby, co jsem tam zavítal s n�kolika 
skupinami, opravily ú�ady chodní�ky a zp�ístupnily místní muzeum. Místní 
i návšt�vníci toto místo znají pod ozna�ením Chrám sedmi panenek. 

Nalezišt� je v�bec jedno z nejv�tších - �i p�esn�ji nejprotáhlejších - 
archeologických lokalit May� na Yucatánu. Vyvýšený p�ší chodník se 



�adou staveb táhne z jednoho konce na druhý dobrého p�ldruhého 
kilometru. Hlavní chrám se nachází na severním konci a má tvar stup�ovité 
pyramidy s v�ží. Je vystav�n tak, že pokud n�kdo (astronom? kn�z?) stojí 
na stupínku v ur�ité vzdálenosti od chrámu, vidí p�i rovnodennosti 
procházet paprsky vycházejícího slunce otvory ve v�ži. Práv� v této v�ži 
bylo on�ch sedm panenek, které daly místu jméno, nalezeno. 

Otázal jsem se místního pr�vodce, kde jsou zmín�né panenky uloženy. 
P�edpokládal jsem, že p�jde o n�jaké slušn� velké kousky. Dovedl mne do 
muzea a ukázal: „To jsou ony." 

Ve vitrínce bylo do kruhu rozestav�no sedm drobných figurek. 
Byl jsem na rozpacích. „To je vážn� všechno?" 
Co je tak zvláštního na n�kolika drobných panenkách? 
Když jsem šije prohlížel pozorn�ji, vypadaly jako drobní astronauti s 

batohy na zádech (foto 14) - p�ipomenuly mi fotografii na níž sestupuje 
americký astronaut z p�istávacího modulu na povrch M�síce (obr. 52). 

Kdo tyto sošky vytvaroval, kdo byl p�edlohou a pro� jich je sedm? 
Kdyby tak mohly promluvit… 
 
Postskriptum: 
Podnícen sedmi panenkami z Dzibilchaltúnu, požádal jsem ú�astníky 

následujících výprav do Mexika, aby se tam po dalších kosmických 
batozích poohlédli. Za zmínku zde ur�it� stojí drobná plastika „and�la" 
stojící u vchodu do muzea v Chichen Itzá, který má ope�ená k�ídla a 
vy�nívající batoh (foto 15), a petroglyf (kamenná rytina) vystavený v 
expozici raných mexických památek velkého muzea v Mexico City, který 
znázor�uje ob�í postavu se z�etelnými rysy batohu (foto 16). 

Jedná se o pozoruhodné nálezy; nazna�ují, že p�edstavy o bytostech, 
které se mohou potulovat po obloze, byly ve staré Mezoamerice mnohem 
rozší�en�jší. 

 



5. Slon a astronaut 
V roce 1869 u�inili mexi�tí rolníci prazvláštní objev. Rozpaky, které 

vyvolal, z�eteln� budí ješt� dnes. M�j p�íb�h, který o n�m vypráví, zahrnuje 
dv� muzejní návšt�vy, zmizelého slona a náhlý „skok víry" jednoho 
astronauta. 

Zbytky p�edkolumbovských civilizací Mexika okouzlují, poutají a 
udivují. Jeden druh památek také mnohé badatele nechává na rozpacích: 
Jsou nejstarší a pat�í národu, jemuž se �íká Olmékové. Stále se jedná o 
problematickou záhadu, protože žádá na v�dcích i hrdých nacionalistech 
zodpov�zení otázky, co d�lali lidé z Afriky v Novém sv�t� ne stovky, ale 
tisíce let p�ed Kolumbem, a jak mohli dát - zdánliv� p�es noc - základ všem 
pozd�jším vysp�lým kulturám celé Mezoameriky. Jestliže uznáme Olméky 
a jejich kulturu jako p�vodní civilizaci Mezoameriky, znamená to i uznání, 
že jsou p�edch�dci May� a Azték�, jejichž d�dictví se Špan�lé pokusili 
vyko�enit a na n�ž jsou dnešní Mexi�ané tolik hrdí. 

Dnes víme, že Olmékové pocházeli z Afriky, protože víme, jak 
vypadali. A to, jak vypadali, víme díky tomu, že po sob� zanechali 
bezpo�et kamenných soch a rytin, které je v�rn� zpodobují. N�které jsou 
kamenným portrétem jejich v�dc�, v�etn� gigantických kamenných hlav. 

První z po�etného zástupu t�chto kolosálních plastik objevili mexi�tí 
rolníci ve stát� Veracruz ve zmín�ném roce 1869. Dobová zprava je 
popisuje jako „skvostné um�lecké dílo, které neuv��iteln� v�rn� zpodobuje 
Etiopana." Doprovodné ilustrace zobrazovaly obli�ej negroidních rys� a 
nákres podával p�edstavu o tom jak je socha velká vedle stojícího �lov�ka. 

Jakkoli byla tento nález díky svému znepokojujícímu p�vodu jedine�ný, 
brzy upadl do zapomn�ní. Pak ovšem byla roku 1925 objevena další ob�í 
hlava (m��ila okolo 2,5 metru a vážila dobrých 24 tun), tentokrát v 
sousedním státu Tabasco týmem profesionálních archeolog�. Tento 
následný objev dokázal, že první kamenná hlava nebyla pouhou 
neobvyklou anomálií. B�hem následujících let pak bylo objeveno mnohem 
více t�chto kolosálních kamenných portrét�. Jejich vzájemné porovnání 
jasn� dokazuje, že se jedná o podobizny odlišných jedinc� s pestrými 
p�ilbami (obr. 53). Rovn�ž je evidentní, že jde o �erné Afri�any. 

Protože jeden archeologický objev st�ídal druhý, za�alo být z�ejmé, že 
„Olmékové" nejprve osídlili pob�eží Mexického zálivu ší�ili se do 
vnitrozemí, až kone�n� dorazili na Tichomo�ské nob�eží (viz mapka obr. 
54). Doposud bylo objeveno na dvacet olméckých sídliš�, n�které se honosí 
dnes proslulými názvy jako La Venta, Tres Zapotes, San Lorenzo �i Cerro 



de la Piedras. Se svými skupinami jsem na výpravách navštívil v�tšinu z 
nich. Když jsem se na cestu vydal poprvé sám jen se svým vnukem, cht�l 
jsem si prohlédnout hlavní nálezy z La Venta, které byly p�evezeny do 
m�sta Villahermosa a vystaveny v muzejním parku, aby byly uchrán�ny 
p�ed poškozením nafta�i. 

 

 
obr. 54 
 
Gigantické kamenné hlavy jsou hlavní atrakcí a jejich velikost si m�žete 

odvodit z jedné z fotografií (foto 17). Velikost však není jedinou, ani tou 
nejzajímav�jší skute�ností; co na mne zap�sobilo nejvíce, bylo um�lecké a 
�emeslné mistrovství, s jakým byla zhotovena. A nešlo pouze o hlavy - po 
celém muzeu se nacházejí velké kamenné desky, na nichž jsou vyobrazeny 
obli�eje s t�mi nejsložit�jšími detaily: Na n�kterých jsou olmé�tí rodi�ové 
držící své d�ti (obr. 55) nebo ukazují do detailu vyvedené pokrývky hlavy 
(obr. 56). Zdálo se mi jisté, že ne-li ve v�tšin�, pak v n�kolika jasných 
p�ípadech mají pokrývky hlavy a nástroje zobrazených Olmék� spojitost s 
t�žbou a hornictvím. 

Tyto archeologické objevy nenechávají na pochybách, že Olmékové 
budovali rozsáhlá m�stská centra - n�která, jako nap�íklad La Venta, s 
pyramidovými stavbami ob�ích rozm�r� a v astronomickém postavení (obr. 
57). Olmékové se zabývali t�žbou, dosáhli vysokého stupn� um�lecké 



tvo�ivosti, zavedli v Mezoamerice hieroglyfické písmo a byli také první, 
kdo v této �ásti sv�ta sestavil kalendá�. Jinak �e�eno, stali se zárodkem 
kultury celé Mezoameriky. 

Tajemství Olmék� p�edestírá dvojí hádanku: Jak se mohli dostat �erní 
Afri�ané p�es Atlantik tak dlouho p�ed Kolumbem? A kdy se to stalo? 

Po�átky olmécké záhady se nejd�íve datovaly k nejzazšímu roku 250 p�. 
n. 1., což je za�azovalo do kategorie pozd�ji p�íchozích. Jakmile však byla 
odkrývána stále nová a nová nalezišt�, datum se za�alo posouvat k r. 500, 
pozd�ji dokonce k 1250 p�. n. 1. Protože já osobn� odhaduji jejich p�íchod 
do doby 3100 p�. n. 1., pot�šilo m�, když jsem v oficiálním historickém 
pr�vodci našel jistý „ústupek". Do�etl jsem se tam, že první osídlení na 
pob�eží Mexického zálivu se datuje do „období mezi 1350 až 1250 p�. n. 
1.," na dalším míst� však jde text ješt� dál, když tvrdí, že „první civilizace 
se v Mezoamerice objevila p�ed tém�� 4 000 lety" - tj. n�kdy kolem roku 
2000 p�. n. 1. 
	ím v�tší stá�í však bylo olmécké civilizaci p�isuzováno, tím víc se z ní 

stával problém národní hrdosti. Když už mexi�tí antropologové nedokázali 
popírat existenci a stá�í Olmék�, za�ali prohlašovat, že samotná p�edstava, 
že by se Afri�ané už p�ed tisíciletími dostali p�es oceán, je zcela 
nepodložená, nebo� takzvaní Olmékové byli domorodým národem - 
Mezoameri�any, jejichž obli�ejové rysy �irou náhodou p�ipomínaly rasu 
afrického kontinentu. 

Tento vynalézavý výklad, který má rozptýlit jakoukoli pochybnost o 
p�vodu Olmék�, si našel cestu i do oficiálního katalogu nejv�tšího muzea 
v�novaného Olmék�m, Antropologického muzea ve m�st� Jalapa (n�kdy 
psáno též Xalapa) v mexickém stát� Veracruz. V úvodu sepsaném 
uznávaným mexickým odborníkem se v souvislosti s rasovou p�íslušností 
osob zobrazovaných na olméckých plastikách píše, že „navzdory obecné 
podobnosti rys� - plochý nos s rozší�enými nosními otvory a masivní rty 
(jezn�které vedou k mylnému záv�ru, že jsou Olmékové afrického 
p�vodu)," šlo o p�vodní domorodý národ a nikoli p�ist�hovalce ze zámo�í. 

A práv� tato tvrzení o tom, že všechny p�edpoklady o africké domovin� 
Olmék� jsou pouhou smyšlenkou, m� p�ivád�jí k p�ípadu ztraceného slona. 

Jalapa, nádherné m�sto v chladivých horách, které leží asi dv� hodiny 
jízdy od dusného a vlhkého Veracruzu (kde roku 1519 p�istál Hernán 
Cortés), se dnes pyšní novým muzeem, které co do znamenitosti následuje 
hned za Národním muzeem v Mexico City. Na rozdíl od hlavního m�sta 
však vystavuje exponáty objevené v míst� - p�evážn� z olméckých naleziš�. 

Muzeu se poda�ilo velmi novátorsky a ú�inn� zp�ístupnit bohatství 
památek z olméckého období, v�etn� n�kolika gigantických kamenných 



hlav. Jedna z nich stojí hned u vchodu a p�ímo vybízí k tomu, aby se u ní 
�lov�k vyfotografoval; další hlavy jsou umíst�ny mezi stromy a zelení na 
venkovním prostranství, které je zasazuje do p�irozen�jšího prost�edí (foto 
18). 

K vid�ní jsou i menší p�edm�ty, jež se vážou ke každodennímu životu 
starých Olmék�. Zvláštní pozornosti se mezi nimi t�ší hra�ky, které jsou 
vystaveny ve speciálních vitrínách. Pat�í mezi n� i r�zná zví�átka na 
kole�kách - ano, na kole�kách, která podle dnes p�ijímaného mín�ní 
odborník� nebyla v té dob� na americkém kontinent� známa, a proto se 
nemohla používat (foto 19). A mezi hra�kami jsou (�i lépe �e�eno byli) i 
sloni zhotovení z hlíny (foto 20). 

Se skupinou nadšenc� jsme muzeum v Jalap� navštívili poprvé v dubnu 
roku 1995 na našich pravidelných výpravách. Význam sloní hra�ky byl 
z�ejmý na první pohled: V Americe se žádní sloni nevyskytují. Aby tedy 
n�kdo v tomto p�ípad� Olmékové) mohl pro své d�ti vyrobit hra�ku slona, 
musel jej n�kde vid�t, to znamená na jiném kontinentu. Tv�rce hra�ek je 
mohl spat�it bud v Africe, nebo Asii; podle charakteristických rasových 
p�íznak� olméckých skulptur to muselo být v Africe.Na pravidelném 
ve�erním setkání v hotelu jsem toho dne porovnal objev hra�ky slona s 
vrcholnou scénou filmu Planeta opic v níž astronauti vracející se z daleké 
vesmírné výpravy procitnou po um�lém spánku na Zemi a zjistí, že planetu 
mezitím obydlely inteligentní opice. Podez�ení, že jde skute�n� o jejich 
domovskou planetu, se jim potvrdí ve chvíli, kdy najdou v jedné p�ímo�ské 
jeskyni hadrovou panenku lidského d�v�átka. „Tento hlin�ný slon je naší 
obdobou hadrové panenky," vysv�tloval jsem tenkrát skupin�. „Jedná se o 
nezvratný d�kaz, že Olmékové nejenže vypadali jako �erní Afri�ané, ale 
skute�n� z Afriky, domova slon�, pocházeli." 

V prosinci 1999 jsem se v Jalap� objevil znovu, zejména abych op�t 
navštívil tamní muzeum. Neztrácel jsem �as a vedl skupinu nadšenc� do 
odd�lení, kde byly vystavovány menší p�edm�ty v�etn� hra�ek. Vypráv�l 
jsem skupin� o slonu, kterého jsem tu naposled objevil, a všechny 
fotoaparáty byly p�ipravené. 

Po hlin�ném slonu však nebylo ani památky. Byl pry� - zmizel! 
Pracovníci muzea, s nimiž jsem hned nato hovo�il, nejprve nazna�ovali, 

že nemají nejmenší tušení, o �em mluvím. Když jsem však ukázal na 
zjevn� uprázdn�né místo, kdosi p�ipustil, že je exponát nejspíš „zap�j�en" 
n�jakému jinému muzeu. 

Necht�lo se mi tomu v��it, p�edevším kv�li dalšímu kousku, který z 
muzea zmizel také. 

* * * 



Mohl bych to nazvat „p�ípad ztraceného sloupu"; je na n�m zaznamenán 
�asový údaj, který se p�ímo týká datování p�íchodu Olmék� do 
Mesoameriky. 

Zatímco oficiální archeologové uznávají data sahající až do období 1500 
p�. n. 1. na základ� pr�zkumu jednotlivých vrstev, já jsem se na problém 
díval ze zcela odlišného úhlu. Jedním z nesporných vrchol� olmécké 
kultury bylo zavedení nejstaršíhoze t�í kalendá�� kontinentu. 
Mezoamericané používali posvátný kalendá� s 260 dny, který nazývali 
Tzolkin; praktický ob�anský kalendá� zvaný Haab m�l 365 dní; a kone�n� 
dlouhodobý kalendá� který za�al záhadného dne 1, od n�jž se následn� 
datovaly všechny události �i mezníky (obr. 58). Práv� tento dlouhodobý 
kalendá� byl p�ísp�vkem Olmék� a v�dci dosp�li k záv�ru, že onen den 1 
zapo�al 11. srpna roku 3113 p�. n. 1. 

 
A. Dlouhý letopo�et: po�et dní od 13. srpna 3113 p�. n. l. 
B. Tzolkin: posvátný rok v délce 20 krát 13 dní 
C. Haab: slune�ní rok v délce 365 dní sestávající z 18 m�síc� po 20 

dnech plus 5 „bezejmenných dn�" 
Posvátný kruh: vzájemné proplétání kalendá�e B a C do velkého cyklu, 

který se vrací do výchozí pozice každých 52 let a p�ipadající na Cortés�v 
p�íchod v roce 1519 

 

 
obr. 58 
 
Zdálo se mi logické, aby kalendá� za�ínal datem, které bylo pro Olméky 

n��ím mimo�ádn� významné, podobn� jako se na Západ� používá ozna�ení 
„p�ed Kristem" a „po Kristu" (�i poeti�t�ji Léta Pán� z latinského Anno 
Domini). �íkal jsem si, jestli by takovou událostí pro n� nemohl být 
p�íchod do Mezoameriky - nebo snad p�íchod velkého boha Quetzalcoatla, 
„Ope�eného Hada"? 



Mezoameri�ané v��ili, že se Quetzalcoatl vrací pokaždé, kdy se oba 
kalendá�e - tedy posvátný a sv�tský - znovu sejdou ve výchozím bodu. K 
tomu docházelo každých 52 let (v�etn� neblahého roku 1519, kdy Aztékové 
jako navrátilého boha p�ivítali Cotrése). To �íslo mi p�ipadalo pov�domé: 
Bylo posvátným �íslem egyptského boha Thótha - schra�ovatele božských 
tajemství, nebeského architekta a tv�rce kalendá��. 

Thóthovu p�íb�hu z egyptské mytologie, který jsem rozvedl ve svých 
knihách Schody do nebe a Ztracené �íše, dominuje vzájemná �evnivost s 
jeho bratrem Ra. Egyptský kn�z-kroniká� Manehtón, který zpracoval 
dynastický seznam egyptských panovník�, se zmi�uje o dob�, kdy Egyptu 
vládl Thóth, dále o dob�, kdy vládli jemu pod�ízení polobozi, a kone�n� o 
dob�, kdy Ra Thótha vypudil z Egypta. Práv� tehdy za�ala vláda faraón� - 
egyptská civilizace. Její po�átky se všeobecn� datují rokem 3100 p�. n. 1. 
Proto mne napadlo: Nemohlo by p�esn�jší datum 3113 p�. n. 1. ozna�ovat 
okamžik, kdy zapuzený Thóth p�istál v Mezoamerice se skupinou svých 
afrických p�ívrženc� (nezapomínejme, že Egypt je v Africe)? 

Takové �ešení záhadného Dne 1 skv�le korespondovalo s významem 
�ísla 52 v mezoamerických kalendá�ích. Pokud jsem se nemýlil, pak toto 
datum - kolem 3100 p�. n. 1. - bylo po�átkem olmécké civilizace. 

Zkuste si p�edstavit m�j neskrývaný údiv, když jsem poprvé navštívil 
muzeum v Jalap� a na zdi vlevo od vchodu spat�il nep�ehlédnutelný graf, 
který znázor�oval r�zné mexické kultury v chronologickém po�adí. První 
sloupec byl zárove� nejdelší a zachycoval Olméky. Jeho za�átek sahal 
tém�� k podlaze. Když jsem se k n�mu sehnul, nev��il jsem vlastním o�ím: 
Za po�átek Olmécké civilizace se tam uvád�l letopo�et 3000 p�. n. L! 

Ihned jsem svolal skupinu. „Podívejte se! Jen se podívejte!" vyk�ikoval 
jsem nezvladatelným vzrušením. „T�i tisíce let p�ed naším letopo�tem! 
Prosím vás, vyfotografujte to n�kdo!" (foto 21) Prožil jsem toho dne 
neuv��itelné zadostiu�in�ní. 

Když jsem tenkrát v roce 1999 vedl znovu skupinu nadšenc� do 
olméckého muzea, nasm�roval jsem je k chronologické tabuli ješt� d�ív, 
než sta�ili zapózovat p�ed fotoaparátem s pozadím ob�í kamenné hlavy. A 
tehdy jsem nemohl v��it vlastním o�ím podruhé: Celý sloupec znázor�ující 
vývoj olmécké kultury byl pry�. Vymazán. 

Našt�stí byli ve skupin� jedinci, kte�í tu byli se mnou p�i první návšt�v�, 
a odp�ísáhli, že údaj s letopo�tem 3000 p�. n. 1. tu skute�n� byl. Pro jistotu 
jsem pak ješt� po ukon�ení výpravy zmín�nou fotografii všem ú�astník�m 
rozeslal, aby neutrp�la moje �est. 

Odstran�ní �asového sloupce ve mn� vzbudilo pochybnosti, zda byl 
zmizelý slon pouze zap�j�en nebo zmizel zám�rn�. Dopisy, v nichž jsem se 



na to pracovník� muzea dotazoval, z�staly nezodpov�zené. 
Mám tedy vážn� jenom tu fotografii, na níž se skláním k �asovému 

údaji, jako jediný d�kaz svého jalapského p�ípadu a datování po�átk� 
olmécké civilizace? 

To jsem se domníval až do následujícího roku, kdy americký astronaut 
Gordon Cooper vydal knižn� své vzpomínky. Nesou název Skok víry s 
podtitulem Cesta do neznáma a na zadní stran� obálky se uvádí, že Cooper, 
jeden z �len� legendární kosmické Posádky Mercury 7 „vážn� zpochyb�uje 
smysl let� do vesmíru v následujícím tisíciletí, nebo� je p�esv�d�en o 
existenci mimozemské inteligence -a dokonce o velké pravd�podobnosti, 
že jsme s ní již p�išli do kontaktu." 

Na základ� této charakteristiky jsem si knihu koupil s nad�jí že se v ní 
do�tu n�co o tom, co tehdy se svými kolegy ve vesmíru vid�l �i co tají 
NASA a co by tedy m�lo p�ímou spojitost s Anunnaky a kontakty lidstva s 
mimozemš�any. Nejd�íve jsem byl pon�kud zklamán, že Cooper�v „skok 
víry" nemá nic spole�ného s tajnými složkami NASA, op�t jsem se však 
rozzá�il, když jsem zjistil, že byl vyvolán jeho stykem s olméckými 
památkami. 

„B�hem svých posledních let strávených u NASA," píše astronaut, jsem 
se za�al zabývat dalším dobrodružstvím: honbou za podmo�skými poklady 
u pob�eží Mexika." Jednou, v doprovodu fotografa z National Geographic, 
bylo jeho malé letadlo p�inuceno p�istát na jednom z ostrov� v mexickém 
zálivu. Když si jich všimli místní obyvatelé, dovedli je ke starým 
pyramidovým pahork�m, protože se domnívali, že je p�ijeli shlédnout. 
Návšt�vníci tam našli ruiny, lidské výrobky a kosti. Když je v Texasu 
podrobili d�kladnému zkoumání, zjistilo se, že jsou 5 000 let staré! 

„Když jsem se dozv�d�l, z jaké doby nálezy pocházejí," pokra�uje 
Cooper v kapitole nazvané Jak jsem zakopnul o d�jiny, „uv�domil jsem si, 
že máme co do �in�ní s historií mnohem dávn�jší, než ji definovali 
špan�lští dobyvatelé… Kontaktoval jsem mexickou vládu a dostal jsem 
spojení na p�edsedu Národního archeologického ústavu, Pabla Romera." 
Spolu s mexickými archeology se vrátili na místo nálezu. Najevo vyšlo 
následující: 

Spole�n� jsme se vrátili k troskám, o nichž vláda tehdy nem�la nejmenší 
tušení. Vláda nakonec zajistila n�jaké dotace a zahájila výkopové práce, 
které nakonec potvrdily stá�í památek: 3000 p�. n. 1. 

Civilizací, k níž se poz�statky vázaly, byli podle archeologu relativn� 
málo známí Olmékové. 

Cooper dále shrnuje známé skute�nosti: Olmékové byli prap�vodní 
civilizací Mezoameriky, p�ipisuje se jim objevení písma v Mexiku, 



zavedení nuly a pozi�ních �ísel, plošného zem�d�lství a velkých ve�ejných 
staveb. Jako zdatní p�edhistori�tí inžený�i dokázali Olmékové p�evážet 
obrovské �edi�ové bloky z lom� vzdálených až 80 kilometr� od 
monumentálních staveniš�. „Na naší lokalit� se našlo množství hieroglyf�," 
uvádí Cooper, "a na míst� nalezené kamenné skulptury p�edstavovaly n�co 
mezi nadp�irozenými bytostmi a humanoidy." Ve vzpomínkách se dále 
píše: 

Mezi nálezy, které mne však fascinovaly nejvíce, byly symboly pro 
astronomickou navigaci a záhadné vzorce. Když byly p�eloženy, vyšly z 
nich matematické aplikace, které se dodnes používají v orientaci podle 
hv�zd. Krom� toho také p�esné nákresy souhv�zdí, z nichž n�které byly 
oficiáln� „objeveny" až s p�íchodem moderních teleskop�. 

Ani ne tak vesmírné zážitky jako práv� toto odstartovalo Cooper�v skok 
víry: 

Jedna v�c mi nedávala spát: K �emu je n�komu navigace podle hv�zd, 
pokud ji nepoužívá? Vyvinulo se ve starov�ku toto naviga�ní um�ní 
nezávisle na t�ech místech zem�koule v podstat� ve stejnou dobu? Pokud 
ne, jak se potom doslalo z Egypta a Kréty do Mexika nebo naopak? A 
pokud ano, pak jim k n�mu musel n�kdo pomoci. Ale kdo? 

Sám bych to nedokázal �íct jasn�ji. Napsal jsem Gordonovi Cooperovi 
d�kovný dopis, že tak p�esv�d�iv� potvrdil moje p�edpoklady.I tento p�íb�h 
má sv�j postskript. 

23. ledna 2001 jsme byli s Gordonem Cooperem prost�ednictvím 
dálkových telefon� hosty v jednom oblíbeném rozhlasovém po�adu. 
Moderátor Mike Siegel požádal bývalého astronauta aby poslucha��m 
pov�d�l o svých objevech v Mexiku, a já m�l zase vysv�tlit jejich 
úctyhodné stá�í. Nakonec jsem se jej zeptal zda ví, co se s nálezy stalo. Prý 
byly odvezeny do Mexico City. A m�lo to n�jaké pokra�ování, dozv�d�l se 
o objevu n�co dalšího? Prý ne. A nemohl by se to pokusit zjistit? Slíbil, že 
to zkusí. 

N�kte�í mí fanoušci si po�ad nahráli a v�novali mi kopii. 
Pokud n�kdo z vás náhodou bude mít cestu do Jalapy a zjistí, že je v 

muzeu op�t k vid�ní sloní hra�ka nebo že je zpátky sloupec s datem o 
po�átcích olmécké kultury nebo p�i prohlídce narazí na nálezy z Cooperova 
ostrova - dejte mi v�d�t. Sám tomu ale moc nev��ím… 

 



6. Bohyn�, která se toulá po obloze 
Toužil jsem navštívit Mari od doby, co jsem spat�il jeho bohyni. 
Poprvé jsem ji - �i lépe �e�eno její obrázek - uvid�l na skupinové 

fotografii francouzských archeolog�, kte�í ve 30. letech minulého století 
vedli vykopávky na starov�kém nalezišti v Mari na �ece Eufrat. 

Z jejich zápis� jsem v�d�l, že byli všichni muži, proto mne pon�kud 
p�ekvapilo, když jsem je vid�l na fotografii postávat okolo sympaticky 
vyhlížející ženy, jako by se jednalo o návšt�vu n�jaké významné 
hodnostá�ky (obr. 59). P�ipadalo mi to pon�kud zvláštní, dokud jsem se 
nepodíval po�ádn� a neuv�domil si, že ona žena je socha - živ� vypadající a 
v životní velikosti. 

Mari, jak je známo z rozlušt�ných sumerských královských seznam�, 
bylo v po�adí desátým hlavním m�stem politicko-náboženského státního 
útvaru zvaného Sumer a Akkad, z n�hož pozd�ji vzešla Mezopotámie (viz 
mapka obr. 60). Královské archívy hlin�ných tabulek dokládají, že Mari 
bylo na konci 4. tisí 

 
obr. 60 
 
ciletí p�. n. 1. lo�a�skou osadou a brodem, ve t�etím tisíciletí se iiž stalo 

hlavním centrem mezinárodního obchodu. Kolem roku 2000 p�išla náhlá 



p�estávka, zhruba stoleté temné období, na�ež m�sto posloužilo jako desáté 
a poslední hlavní m�sto sumersko-akkadské �íše, než bylo roku 1764 p�. n. 
1. obsazeno a poté zni�eno babylónským králem Chammurabim. Jeho sláva 
následn� upadla v zapomn�ní, ruiny zavál pouštní písek a všem se m�sto 
postupn� vytratilo ze vzpomínek. 

Byl to -jako v mnoha jiných p�ípadech - náhodný objev n�kolika 
vy�nívajících trosek, kterých si povšimli projížd�jící nomádi, jež na toto 
místo p�ivolal archeology. Francouzští archeologové pod vedením Andrého 
Parrota zde provád�li vykopávky po šest let až do vypuknutí 2. sv�tové 
války v roce 1939 a odkryli poz�statky významného sídla, jehož hlavní 
palác je dosud nejv�tším který byl na Blízkém východ� objeven. Plastiky 
král� a správc�, v nichž se zra�í �emeslná dovednost, která - by� o víc jak 
tisíc let starší - si ni�ím nezadá s klasickým �eckem, na sob� nesou jména v 
tom nej�istším klínovém písmu (obr. 61). Více jak 20 000 (opravdu: dvacet 
tisíc) hlin�ných tabulek z královských archív� jasn� prokázalo, že se jedná 
o ztracené královské m�sto Mari, a p�ineslo sv�dectví o ší�i jeho 
ekonomického, politického a vojenského vlivu v povodí Eufratu i daleko za 
ním. Královská korespondence s mocnou Asýrií na severovýchod�, s 
beduínskými ná�elníky na jihu a m�stskými státy, jako byla nap�íklad Elba 
na severozápad� (místo, jehož zbytky i s archívy byly odkryty až n�kolik 
desetiletí po objevu Mari), sv�d�í o mimo�ádném postavení tohoto m�sta v 
19. a 18. století p�. n. 1. 

Velkolepost a nádhera nález� objevených v zasypaných ruinách 
potvrzují majestát, o n�mž se hovo�í v královských záznamech. Hlavní 
palác tvo�ilo více jak t�i sta komnat vystav�ných na ploše 2 hektar� (obr. 
62). Stála tu stup�ovitá chrámová v�ž (zikkurat) a sí�ové chrámy; celý 
tento nábožensko-královský komplex byl obehnán zdmi, v nichž se 
otevíraly a zavíraly vestav�né brány tím nejd�mysln�jším, veskrze 
moderním zp�sobem (obr. 63). 

V paláci, chrámech a zvláštních písa�ských místnostech se našlo 
obrovské množství zápis�. Všude se válely velké plastiky, sošky, válcové 
pe�eti a �etné um�lecké podobizny božstev a významných osobností, 
m�š�an�, kupc� i oby�ejných rolník� (obr. 64). To vše p�ineslo doklad o 
vysoce vysp�lé civilizaci a bohatství, které dovolovalo št�drou podporu 
um�ní a vkusu (obr. 65). 

Zvláštní historickou a kulturní hodnotu mají zachovalé a vskutku 
skvostné nást�nné malby vyhotovené na vrstv� bílé omítky, zejména v 
královském paláci. Ve zdobných rámech z tekoucích vod a palem jsou 
zobrazeny výjevy ze života boh� a král� (obr. 66), jakož i legendární 
nebeský býk a záhadná figura, jíž archeologové p�ezdívají „nebeský 



strážce" - obraz postavy na pozadí hv�zdné oblohy (obr. 67). 
 
Nápisy, plastiky a malby na st�nách v královském paláci i ruinách 

chrámu jasn� dokládají, že ve druhé fázi slávy Mari byla dominantním 
božstvem bohyn�, jíž Sumerové �íkali Inanna a akkadsko-semitské národy 
Ištar. Nebyla však pouze uctívaným božstvem; aktivn� se zapojovala do 
d�ní v Mari. Vyt�íbené malby na st�nách paláce ji zachycují, jak sama vede 
ob�ad, p�i n�mž ud�luje novým král�m (jeden z nich se jmenoval 
ZimriLim, tj. „p�vec boh�", obr. 68) panovnická privilegia v podob� 
královských insignií. Obnovené práce na vykopávkách v chrámovém areálu 
i obytných �ástech, vedené v 50. a 70. letech minulého století, potvrdily, že 
paláce a nádvo�í byly doslova um�leckými galeriemi. 

Bylo zjevné, že ona socha, která tak upoutala moji pozornost na 
fotografii, byla Inanna-Ištar. Protože však nebyla opat�ena žádným 
nápisem, za�alo se jí �íkat Bohyn� s vázou. Její fotografie se objevuje v 
�ad� publikací z d�jin um�ní. Vždycky je snímána zep�edu, aby bylo vid�t 
držení vázy (foto 22). Na snímcích je vid�t, že je od�ná do pr�svitného 
od�vu a p�ilby (archeologové rad�ji �íkají „ozdoba hlavy") zdobené párem 
roh� - charakteristickým detailem pro starov�ké blízkovýchodní 
zpodobování P�íslušnosti k božství.Krom� na tehdejší dobu výjime�né 
�emeslné dokonalosti a lidskou krásu bohyn�, nezdálo se na plastice nic 
neobvyklého. Pokud však máte k dispozici i fotografii zadní strany sochy 
objevíte pozoruhodné rysy (obr. 69). Z tohoto pohledu se ozdoba hlavy jeví 
jako složitá p�ilba, božské „rohy", na stranách sto�ené nápadn� p�ipomínají 
sluchátka. Na zadní stran� p�ilby je �emínky upevn�n p�edm�t tvaru 
sk�í�ky; nebyl asi zrovna lehký protože je na ramenou podložen nápadnými 
poduškami. Vše drží na míst� zep�edu i zezadu p�ek�ížené popruhy. Ze 
sk�í�ky visí také jakási „hadice" po celé délce zad až pod kolena. 

Pokud se n�kde v�bec objeví vyobrazení zadní strany plastiky a je 
provázeno n�jakým komentá�em, obvykle se v n�m uvádí, že se jedná o 
jakousi podvodnou kn�žskou proprietu: Vzadu prý byla hadice napoušt�na 
vodou, aby z vázy prýštila „živá" voda a vytvá�ela tak iluzi, že bohyn� 
odpovídá na modlitbu za dlouhý život. 

Mým o�ím se však všechna tato výstroj - p�ilba, sluchátka, sk�í�ka a 
prodloužená hadice -jevila jako výbava pilota �i astronauta. 	etné texty 
totiž vypráv�jí o zálib� Inanny-Ištary v toulkách po obloze. V eposu o 
Gilgamesovi, proslulém sumerském králi z Uruku, se m�žeme do�íst, jak 
bohyn� ze své nebeské komnaty pozorovala hrdinovo úsilí dostat se do 
p�ístavu boh�. Práv� ona doporu�ila za krále muže, který se proslavil jako 
Sargon I. Akkadský, když se svou nebeskou komnatou p�istála na jeho poli 



(a následn� si s ním po lidsku užila). V jednom sumerském textu se zase 
vypráví, jak vyzrála na svého prastrýce Enkiho a ukradla mu „me" - 
miniaturní tabulky, které obsahovaly vzorce pro civilizaci - a unikla ve své 
„nebeské lodi". V hymnech se zase op�vuje její záliba „v dovádivém 
poletování po obloze jako ok�ídlený pták." Jedna z jejích dochovaných 
asyrských podobizen ji vyobrazuje jako pilotku v p�ilb�; �asto byla také 
zobrazována jako ok�ídlená bohyn� (obr. 70). 

 
Zvlášt� významný se mi pro výklad sochy z Mari zdál seznam z jednoho 

známého sumerského textu, který obsahoval sedm sou�ástí a dopl�k� 
roucha, jež bohyn� nosila na daleké cesty. Pat�ila mezi n� šugarra, kterou 
si nasazovala na hlavu, „odm��ovací p�ív�šky", které si v�sila do uší, �et�zy 
z modrých kamen� na krk, dv� podušky na ramena, pásy, jež jí obepínaly 
�adra, a pala, která jí halila t�lo. P�edm�t, který drží v rukách, badatelé 
obvykle p�evád�jí jako „zlatý válec" nebo „zlatý prsten". 

Vypadalo to, že text se v podrobnostech shoduje se sochou z Mari. 
Abych se však ujistil, pot�eboval jsem z�eteln�jší a podrobn�jší fotografie. 
Socha byla uložena v Archeologickém muzeu v syrském Aleppu. Nelenil 
jsem a napsal jsem žádost do muzea, aby mi zhotovili pot�ebné fotografie, 
samoz�ejm� na veškeré mé náklady. 

K mému velkému p�ekvapení - up�ímn� �e�eno, ne�ekal jsem jako 
obvykle žádnou odezvu -jsem obdržel p�átelskou a souhlasnou odpov�� 
podepsanou �editelem muzea, panem Nazímem Džabrím. Bylo to v �ervnu 
roku 1975. Jasn� si na tyto podrobnosti vzpomínám, protože na obálku s 
odpov�dí pan Džabrí nápadit� p�ilepil známky zobrazující exponáty z jejich 
muzea, které jsem si pe�liv� uschoval. Potvrdil mi, že muzeum sochu 
bohyn� s vázou skute�n� vlastní a že mi pošle fotografie v cen� tolik a tolik 
za kus. Pokud by m� v muzeu ješt� n�co zajímalo, rád mi prý vyhoví. 

Vym�nili jsme si n�kolik dopis� a v následujících m�sících jsem 
obdržel nejen fotografie bohyn�, ale mnoha dalších artefakt�; v�tšinu jsem 
jich vrátil a zaplatil za to, co jsem si ponechal. Zv�tšeniny a pe�livé nákresy 
mne p�esv�d�ily, že se skute�n� jedná o Inannu-Ištaru v podob� létající 
bohyn� a že ona „hadice" byla sou�ástí její letecké výbavy a nikoli nástroj 
na st�íkání vody. Dal bych rad�ji p�ednost osobní prohlídce plastiky, 
vzhledem k nedávné válce na St�edním východ� to však nebylo bezpe�né. 
Kapitolu v�novanou této záhadné plastice, vycházející z dostupných 
fotografií, jsem zahrnul do své první knihy Dvanáctá planeta (1976). 

Pak jsem dostal šílený nápad: Když nem�žu já k soše, nemohla by socha 
p�ijít ke mn�? Vydavatel mé knihy Sol Stein s myšlenkou souhlasil; ur�it� 
by propagaci knihy prosp�lo, kdybych m�l na turné po Spojených státech 



vedle sebe opravdický exponát. Seznámil jsem s nápadem pana Džabrího z 
muzea. Odpov�d�l mi, že socha nesmí opustit Sýrii, ale že má �irou 
náhodou její repliku v životní velikosti, kterou by mohl do Spojených stát� 
poslat - ovšem za p�edpokladu, že ji bude moci doprovázet. Poslal 
fotografie. Kopie popravd� �e�eno vypadala strašn�; smysl celého nápadu 
byl navíc založen na autenti�nosti: Zde prosím vidíte, jak bohyn� vypadala 
p�ed 4 000 lety, n�ž ji objevili archeologové - p�ilba, sluchátka, �erná 
sk�í�ka, hadice… 

Socha tedy za mnou nikdy nep�icestovala. Musel jsem �ekat víc jak 
dvacet let, než se mi naskytla p�íležitost, nakonec jsem ji však p�ece jen 
spat�il na vlastní o�i. 

* * * 
V roce 1998, po rozsáhlých p�ípravách a na základ� zpráv, že vojensko-

politická situace v oblasti se kone�n� zklidnila, dal jsem s pomocí Abbáse 
Nadima a jeho cestovní kancelá�e Vision Travels dohromady zcela 
ojedin�lou expedici pod názvem SYRIA PLUS. „Syria" bylo jasn� 
srozumitelné, oním „plusem" byla skute�ná destinace sn�: kolosální 
poz�statky starov�kého Baalbeku kousek za hranicemi na libanonském 
území. 

Do Aleppa jsme dorazili sedmého dne naší expedice. Toto druhé 
nejv�tší syrské m�sto a nejkosmopolitn�jší obchodní centrum se arabsky 
nazývá Halab; pod stejným názvem se také objevuje na klínopisných 
tabulkách od 2. tisíciletí p�. n. 1. Hlavními božstvy uctívanými ve 
starov�ku tu byli Adad (sumerský Iškur, nejmladší syn Enlil�v) a Ištar 
(sumerská Inanna, Adadova nete�). Pahorek, kde d�íve stávaly chrámy 
božstev, p�estavovali následní panovníci na své vlastní chrámy, kostely �i 
mešity. Dnes shlíží z návrší na m�sto stará pevnost, jejíž poz�statky se 
datují do 12. století. 

Dorazili jsme na místo pozd� ve�er a hned nazít�í jsme se vypravili do 
muzea. Vyptával jsem se na pana Nazíma Džabrího ale jméno zjevn� 
nikomu ze zam�stnanc� nic ne�íkalo. Pouze starší vrátný si vzpomn�l, že tu 
kdysi býval �editelem, dnes už má ale muzeum jiného. Požádal jsem jej 
tedy, aby pozdravil sou�asného �editele, který prý zrovna ten den byl 
mimo. 

Vedle skupinky škola�ek jsme tu byli jedinými návšt�vníky a namí�ili 
jsme si to p�ímo k soše bohyn�. Když jsme se blížili k nádherné b�lostné 
postav� z vápence, srdce se nám rozbušilo. Všichni jsme na ni zírali, 
obcházeli ze všech stran, stoupali na židle, abychom vid�li na vršek hadice 
(kam se m�la údajn� nalévat voda) a po�ídili spousty fotografií (foto 23 a 
24). Hlída��m, kte�í nám nejd�íve bránili, jsme museli ukázat zvláštní 



povolení z Damašku, které nám umož�ovalo provád�t prohlídky a 
fotografovat jakékoli syrské památky. 

V oficiálním muzejním pr�vodci, který sochu ozna�il za „bohyni 
plodnosti", jsme se do�etli vysv�tlení, že „v rukou drží naklon�nou nádobu, 
z níž díky rourám uvnit� sochy m�že prýštit voda, která pak stéká dol� po 
její sukni zdobené motivy ryb." Nemohli jsme však najít žádné otvory, 
kterými by voda vtékala dovnit�. P�edstava, že voda m�že z nádoby 
vytékat, byla nepochybn� podnícena obrazy na n�kterých nást�nných 
malbách z Mari, na nichž bohyn� drží vázu, z níž prýští životodárná voda 
(obr. 68). Na nást�nných malbách však nikde nebyla zobrazena s výstrojí, 
kterou se vyzna�ovala plastika, jež sou�asn� nikde nevykazovala známky 
eroze, kterou by v jemném vápenci nepochybn� tekoucí voda zp�sobila. 

A� jsme si sochu i s p�ilbou, sluchátky, sk�í�kou, poduškami, pásy i 
hadicí prohlíželi sebed�kladn�ji, nic nenasv�d�ovalo tomu, že by m�la 
p�edstavovat „bohyni plodnosti". Pro m� i všechny ostatní z�stávala dál 
bohyní, která se toulá po obloze fyzickou bytostí, která skute�n� prožívala 
vše, co se v p�íb�zích o Anunnacích vypráví. 

Strávili jsme v muzeu ješt� n�kolik hodin a neskrývan� obdivovali 
sbírku artefakt� dávno minulých civilizací. Ty nejnádhern�jší a také 
nejpo�etn�jší byly práv� z Mari. Nacházely se tu sochy král� i správc�, 
šlechtic� a žen krášlených složitými od�vy a ú�esy; intarzie ze slonoviny 
zobrazující vojáky, rolníky a kupce - a totéž na �etných dochovaných 
nást�nných malbách. O n�kterých skulpturách, záznamech z hlin�ných 
tabulek a významu vále�kových pe�etí jsem se rozhodl pohovo�it na 
n�kterém z dalších z pravidelných ve�erních sezení. 

Dalším krokem byla návšt�va samotného Mari. 
* * * 
Abychom se do Mari dostali, museli jsme se vydat velkým obloukem ze 

severozápadní Sýrie do její nejjihovýchodn�jší �ásti; cesta se z v�tší �ásti 
vinula po západním b�ehu Eufratu, n�kdy jsme však museli kv�li opravám 
na silnici a zastávkám p�ejet na druhou stranu �eky. Když jsme dorazili do 
moderního m�sta Dair as-Zór, ubytovali jsme se v luxusním hotelu Cham 
Palace. Na ve�erním sezení jsem zhodnotil, co všechno jsme doposud 
shlédli v muzeích v Damašku a Aleppu, a upozornil na v�ci, které byly 
významné v souvislosti s naší zít�ejší expedicí. P�ipomenul jsem, že se 
nacházíme v oblasti, kde se do Eufratu vlévá �eka Kébar: Práv� tady m�l 
prorok Ezechiel vizi božského vozu, když jej sem ješt� s dalšími Judejci 
poslali do vyhnanství. 

P�íští den jsme vyrazili na jih a na silnici jsme byli po celou dobu 
prakticky sami. Když se za�ala prašná cesta stá�et doleva, všimli jsme si 



zreziv�lého ukazatele s nápisem Mari, vedle n�hož byla nakreslena i 
bohyn�. Na zaznamenání té památné události padlo za ob�� hodn� 
fotografického materiálu (foto 25). Po krátké Jízd� do míst, kde kdysi tekla 
�eka (b�hem posledních tisíc� let se P�esunula více na východ) jsme 
kone�n� dorazili k rozvalinám.Slova „rozvaliny" zde používám spíše 
figurativn�. Na jiných archeologických lokalitách - nejen v Sýrii, ale i v 
Turecku na severu, Jordánsku a Izraeli na jihu, Libanonu na východ�, a 
dokonce až ve vzdáleném Egypt�, �ecku �i na Krét� - se paláce a chrámy 
stav�ly z kamene. V tomto nejzápadn�jším m�st� starov�kého Sumeru se 
však jako stavebního materiálu používalo lisovaných cihel - tak jako ve 
v�tšin� významn�jších m�st, nap�íklad v Uru, Uruku nebo Nippuru. Pod 
vlivem p�írodních živl� se tém�� vše, co se nacházelo nad zemí, rozdrolilo 
a rozpadlo na prach. Když archeologové v Mari za�ali s vykopávkami, 
vstávaly poz�statky chrám� a palác� jakoby z mrtvých, jak dokládají 
dobové fotografie (obr. 71). Jakmile však bylo cihlové zdivo op�t 
vystaveno p�sobení nemilosrdného podnebí, eroze se znovu rozpoutala. 

Aby bylo zachrán�no alespo� n�co z toho, co bylo objeveno, nechaly 
syrské ú�ady nad hlavní �ástí velkého paláce zbudovat jakýsi p�íst�ešek 
(foto 26). Z úrovn� terénu vedla stezka do odkryté �ásti pod sklen�nou 
st�echou. Uvnit� jsme objevili n�jakých t�i sta místností, síní a sklepení 
paláce, procházeli tu jednou, tu druhou chodbou jako v labyrintu. Zdi, které 
kdysi zdobily vyt�íbené nást�nné malby, byly holé. Až nám to rvalo srdce, 
když jsme si uv�domili, jak se cihly pod pouhým dotekem prstu m�ní v 
prach. Když jsme vystoupili zpod povrchu op�t do žáru slunce, všude, kam 
jsme se podívali, vy�nívaly ze zem� n�jaké trosky. Starov�ké m�sto 
zabíralo plochu v�tší, než si lze p�edstavit. Všude se objevovaly schody, 
které vedly do n�jaké dnes už neexistující budovy. Všude kolem 
sestupovaly n�jaké kamenné stupínky do míst, které dnes zakrýval písek a 
prach. V písku se všude povalovaly úlomky keramiky; kdo cht�l, pro 
n�jaké se sehnul a odnesl šije jako upomínku na Mari, které už neexistuje. 
Krom� našich hlas� ani vítr nenarušoval pietní klid místa. P�i vstupu do 
areálu stála docela velká krytá bouda, která m�la uvnit� st�l a lavice. Jediný 
hlída� široko daleko nás vybídl, abychom se posadili do stínu. Rozbalili 
jsme sva�iny, které nám p�ichystali v hotelu, n�kte�í se ješt� vydali mezi 
památky po�ídit pár dalších fotografií; v�tšina ú�astník� nedokázala skrýt 
vzrušení z toho, že jsme skute�n� v Mari. �íkal jsem si, že jsem ud�lal 
dob�e, když jsem nejd�íve zorganizoval návšt�vu v muzeu - jinak by byly 
prašné rozvaliny jediné, s �ím bychom si toto místo spojovali. 

Využil jsem p�íležitosti, abych zd�raznil jednu d�ležitou v�c. "Kdo byl 
se mnou v Tróji?" Zeptal jsem se a n�kolik lidí zvedlo ruku. „Odtamtud 



jsme si odnesli jeden zásadní poznatek: Že objevení Tróji a jejích památek 
dokázalo pravdivost Homérova vypráv�ní. Skute�n� takové m�sto kdysi 
existovalo, skute�n� žil král Priamos, a byli tu i slavní hrdinové. Pro� tedy 
nep�ijmout i tu zbývající �ást, že byli i bohové skute�ní a nikoli jen 
vybájení? Ted jsme tu a m�žeme si být jisti, že kdysi existovalo m�sto 
Mari; královský archív vydal na hlin�ných tabulkách soupisy jeho 
panovník�, jejich podobizny jsme mohli shlédnout v muzeu. Vid�li jsme i 
obrazy ze života lidí v tomto m�st�, a všechno archeologové p�ijímají jako 
realitu. A taktéž jsme vid�li sochu bohyn�. Když však dojde na v�c, v�dci 
namítnou: Bohové jsou mýtus, pouhý výplod fantazie… 

Rád bych vám sd�lil, co se našlo napsané na n�kterých tabulkách. 
B�hem první fáze slávy Mari, p�ed zánikem sumersko-akkadské �íše, se 
hlavní uctívané božstvo nazývalo Dagan -jméno v místním dialektu, které 
podle v�tšiny badatel� pat�í Emilovi, jež je zase podle dalších jiným 
jménem boha Adada. Ve druhé fázi, která za�ala víc jak sto let po zániku 
Sumeru, se hlavním božstvem stala Ištar; Dagan se uchýlil - p�esn� tak, 
uchýlil - do nedalekého m�sta Terqa, kde mu byl vystav�n chrámový 
p�íbytek. 

V Babylónu, kde byl nejvyšším bohem Marduk, usedl kolem roku 1790 
p�. n. 1. na tr�n Chammurabi. Z dochované královské korespondence 
vyplývá, že zpo�átku byl s Mari zadob�e a t�žil z jejího bohatství a 
obchodního ruchu. Pozd�ji však za�al m�sto i jeho kupecké stezky 
obt�žovat. Šarvátky p�ešly ve válku; v roce 1760 p�. n. 1. Chammurabi na 
Mari zaúto�il a obrátil je v trosky. 

Dochované hlin�né dokumenty hovo�í o tom, že na po�átku se králové z 
Mari radili s Daganem pomocí kn�žského orákula v Daganov� chrámu. 
Avšak ke konci, kdy se snažili usmí�it si Babylón, místo aby pokra�ovali v 
boji, jak je nabádal Dagan, za�ali svého boha opomíjet. Když se jednou v 
chrámu zastavil pocestný, nechal se b�h slyšet: Pro� se se mnou p�estali 
radit? Pro� už dál nedostávám zprávy z bojiš�? Pocestný o t�chto slovech 
zpravil správce k Terqa a ten to zase vzkázal králi v Mari. Tabulka s touto 
zprávou se našla v rozvalinách královského archívu v Mari.A nevymýšlíte 
si?" ozval se n�kdo. - Ne, odpov�d�l jsem. P�eklad tohoto klínopisného 
textu najdete v p�íslušných publikacích, v nichž je zachycena 
korespondence ohledn� boha Dagana. 

Po krátké odmlce jsem dodal: - Žádný sepisovatel mýtických 
fantastických p�íb�h� by podle mého soudu nep�išel s epizodou v níž si b�h 
„ve výslužb�" st�žuje na to, že už se s ním nikdo neradí. 

A tak mi Mari více než Trója potvrdila fyzickou realitu starov�kých 
boh�. 



 



7. UFO v zaváté synagoze 
Objevit se náhle v synagoze, kterou zavál pouštní písek p�ed tém�� 2 

000 lety, je p�inejmenším neobvyklý zážitek. Objevit tam vyobrazení 
and�la, který poletuje po obloze v hv�zdné „létající komo�e", to už je 
ohromné p�ekvapení. A že se to všechno odehraje v Damašku, v hlavním 
m�st� zem�, která je zap�ísáhlým nep�ítelem Izraele - to je opravdu bizarní. 

P�esto se to všechno událo, když jsem koncem léta 1998 po�ádal 
expedici po Sýrii. 

P�íb�h se neza�íná odvíjet v Damašku, ale zhruba 450 kilometr� 
východn� na b�ezích Eufratu, ve starov�kém m�st� Dura („M�sto za 
zdmi"). Dura odnepam�ti sloužila jako místo pro p�echod �eky a jako 
p�estupní stanice lidí a zboží z Mezopotámie a východn�jších zemí do 
St�edozemí a dál na západ. Její datované d�jiny za�ínají n�kdy kolem roku 
300 p�. n. 1., za vlády Seleuka I. Nikátora, jednoho z vojev�dc� Alexandra 
Velikého, kte�í po jeho smrti získali vládu nad asijskými oblastmi 
makedonské �íše. M�sto se tehdy jmenovalo Dura-Europos, z�ejm� na 
po�est rodišt� Seleukovce, který pocházel z Europu v Makedonii. 

O n�jakých sto let pozd�ji, když byl u moci �ím, se Dura-Europos stalo 
nevýchodn�jší výspou �ímské �íše. Jako kvetoucí obchodní centrum se 
�asto stávalo žádaným ter�em loupeživých nájezdník�, nebylo však lehké 
je dobýt: Na východ� bylo m�sto chrán�no širokým Eufratem, ze severu a z 
jihu znemož�ovaly p�ístup hluboké strže a ze západu je bránila mohutná 
obranná zed (obr. 72). 

Když Parthové a Sásánovci z Persie (Íránu) nep�estávali obt�žovat 
�ímské legie, rozhodli se obránci v Dura-Europu neobvyklým zp�sobem 
zesílit opevn�ní m�sta: Všechny budovy p�iléhající k m�stským hradbám ze 
západní strany naplnili pouštním pískem a vytvo�ili tak neprolomitelný val. 
V roce 256 n. 1. se vsak Sásánovc�m p�ece jen poda�ilo m�sto dobýt a 
vyplenit. 

Jeho ruiny z�stávaly opušt�né a zapomenuté, dokud na n� náhodou po 
1. sv�tové válce nenarazila rota britských voják�.Když se zakopávali do 
palebných pozic mezi troskami �nícími z písku, odkryli (jak se píše v 
dobové zpráv�) jakési starobylé pozoruhodn� zachovalé nást�nné malby." 

Zpráva se donesla až k významnému archeologovi Jamesi Henrymu 
Breastedovi, který práv� mapoval starov�ká nalezišt� v Iráku, aby vybral 
ty, které jsou hodné zahájení vykopávek. Po n�jaké dob� spojily síly 
francouzská Akademie a univerzita v Yale, které vedly vykopávky ve 20. a 
30. letech minulého století. To, co objevili, si nezasloužilo menší ozna�ení 



než „Pompeje Blízkého východu" - nedot�ené starov�ké stavby a ve�ejné 
budovy zasypané nikoli sope�ným prachem, ale pouštním pískem. 

Rozsáhlé vykopávky odhalily, že Dura-Europos bylo kosmopolitní 
m�sto, v n�mž se místní obyvatelstvo a �ímská vojenská posádka mísily s 
kupci a cestovateli z mnohých zemí a mnohých vyznání. Soud� podle 
vyobrazení a dedika�ních nápis� v �e�tin�, aramejštin�, latin�, íránštin� a 
dalších jazycích, stály v m�st� chrámy �i modlitebny celé plejády božstev: 
Dia a Artemidy, Béla a m�sí�ního boha, božské trojice z Palmyry, 
parthského Aphlada a íránského Mithry (v jehož chrám� je vyobrazen 
nást�nný výjev z legendy, jak zabíjí nebeského býka, obr. 73). Našla se tu 
také židovská synagoga a k�es�anská modlitebna. 

Nejdokonaleji zachovaná však byla západní �ást m�sta p�i hradbách, 
kterou obránci zhruba p�ed 1 800 lety zasypali pískem. 

Když byl všechen písek odkopán, budovy bez st�ech op�t spat�ily sv�tlo 
sv�ta a jejich nást�nné malby se ukázaly v neporušené kráse. Židovská 
synagoga, která vznikla rozší�ením d�ív�jší stavby (obr. 74), stála pouze 
jeden blok od hlavní m�stské brány a byla tedy jednou z budov podél 
západní hradby, jež byly zcela zasypány pískem kv�li zesílení opevn�ní 
(obr. 75). Díky tomu našli archeologové tém�� zcela nedot�enou st�nu, ve 
které byly p�echovávány svitky Zákona (tóra), zatímco bo�ní st�ny byly 
úhlop�í�n� zkoseny. 

Jak odhalily vykopávky, sloužily mohutné hradební zdi jako plátno pro 
nást�nné malby v živých barvách, na nichž byly znázorn�ny hlavní události 
a postavy ze Starého zákona - od p�íb�h� Patriarch�, exodu a výjev� z knih 
soudc� až ke knize Ester z pozd�jšího období. Pod vlivem �ecko-�ímských 
um�leckých sloh� tv�rci ignorovali židovský zákaz zobrazování lidských 
postav a zachytili mnohé figury v od�vech, které se nosily v tehdejší dob�. 

Aby mohly tyto pozoruhodné malby sloužit pozd�jším badatel�m, byly 
pe�liv� sejmuty a p�est�hovány do Národního muzea v Damašku. Tam 
ovšem m�žete strávit celé dny, aniž byste na n� narazili, protože jak jsme 
se skupinou p�i návšt�v� muzea zjistili, nejsou malby z Dura-Europos 
vystaveny v žádné z galerií. Teprve po ur�itém p�esv�d�ování nás zavedli 
na venkovní dv�r v odlehlé �ásti muzea, v jehož rohu stála nevýrazná 
oprýskaná budova s dv�mi nízkými dve�mi. „Tady," ukázal pr�vodce. 

Když jsme vešli dovnit�, doslova jsme on�m�li údivem: Zírali jsme na 
malby v nov� rekonstruované synagoze, st�ny s malbami byly op�t 
postaveny, aby tak znovu vzk�ísily k životu pradávnou památku i s dlažbou 
a kamennými lavicemi p�i st�nách. Byl to tém�� nadpozemský zážitek; 
n�jakou dobu jsme tam jen tak stáli bez jediného slova, jako bychom byli 
sami sou�ástí práv� objevených n�mých st�n. 



Trvalo n�jakou dobu, než jsme op�t procitli do reality sou�asnosti. 
Potom jsme r�zn� popocházeli, p�istupovali ke st�nám zblízka se dívali na 
pomalovanou omítku a zase odstupovali, abychom mohli vnímat širší 
panorama starov�ké památky. Rozpa�ité váhání brzy ustoupilo rozeznávání 
detail�: Tady byl Mojžíš u ho�ícího ke�e, Boží p�ítomnost byla znázorn�na 
jen nebeskou rukou (obr. 76). Tam stál bratr Áron, podepsaný svým 
jménem v �e�tin�. Na výjevech z exodu byli vyobrazeni Izraelci i 
Egyp�ané, každá skupina jasn� rozpoznatelná podle typických od�v�. Na 
n�kolika výjevech byl také zachycen král David, na dalších biblický p�íb�h 
o Pelištejcích, jak vnášejí zcizenou archu úmluvy do svého chrámu, aby se 
p�ed ní vzáp�tí z�ítily jejich modly (obr. 77). Byly tu i Elijášovy zázraky, 
jako v komiksovém p�íb�hu se odvíjely p�íb�hy ze života proroka Ezekiele; 
i tady byl Boží zásah zpodoben rukou vznášející se nad postavami. 

Tém�� nedot�ená západní st�na obsahovala asi dvacítku výjev� z 
nejd�ležit�jších biblických d�j�. Uprost�ed stál p�ístupný výklenek s 
obloukem, umíst�ný na vyvýšeném podstavci, kam byla zjevn� ukládána 
tóra (foto 27). Malby kolem m�ly za ú�el vytvo�it trojrozm�rný dojem. Po 
stranách výklenku stály dva sloupy, nad nimiž se nacházela malba 
znázor�ující p�edpokládané pr��elí jeruzalémského chrámu. Vedle n�j 
vlevo byla vid�t menóra, sedmiramenný chrámový svícen a další ob�adní 
židovské symboly. Výjev napravo od chrámu zachycoval p�íb�h o zkoušce 
Abrahama. B�h mu p�ikázal, aby vzal svého syna Izáka na horu Mórija, 
kde jej m�l ob�tovat jako zápalnou ob�� na d�kaz své bezpodmíne�né víry 
v jediného Boha; když však Abraham již vztahoval na svého potomka n�ž, 
objevil se náhle Boží and�l a zavolal na n�j z nebes, aby p�estal. Takto o 
tom vypráví samotná Bible: 

I vztáhl Abraham ruku po ob�tním noži, aby svého syna zabil jako 
ob�tního beránka. V tom na n�ho z nebe volá Hospodin�v posel: 
„Abrahame, Abrahame!" Ten odv�til: „Tu jsem." A posel �ekl: „Nevztahuj 
na chlapce ruku, nic mu ned�lej! Práv� te� jsem poznal, že jsi bohabojný, 
nebo� jsi mi neodep�el svého jediného syna." Abraham se rozhlédl a vidí, 
že vzadu je beran, který uvízl svými rohy v houští. Šel tedy, vzal berana a 
ob�toval jej v zápalnou ob�� místo svého syna. (Gn 22, 10-13) 

Zatímco si ostatní prohlíželi a fotografovali neuv��iteln� zachovalé 
fresky, já jsem se p�esunul k pon�kud rozpadlé severní zdi. Malby tu 
p�ežily jen �áste�n�, a sice kv�li zkosení zdiva, které si vyžádal zpev�ující 
násep. Na jednom výjevu bylo zachyceno Jákobovo no�ní vid�ní and�l�, 
jak sestupují a vystupují po žeb�íku, který spojoval nebe se zemí. Toto 
zjednodušující vyobrazení 2 000 let staré ve mn� vyvolalo vzpomínku, jak 
jsme si tento p�íb�h kreslívali v biblických hodinách. S rozpaky jsem se 



usmál: Na tomto míst�, v hlavním m�st� Sýrie, zarytého nep�ítele 
izraelského státu, uchovávají obraz Jákoba, vnuka Abrahama jehož jméno 
bylo zm�n�no na Isra-El, když p�emohl v zápase and�la, a od n�hož získal 
jméno celý židovský národ. 

N�kdy jsem používal vypráv�ní o Jákobov� snu na svých p�ednáškách 
jako odpov�� na otázku, zda v��ím na UFO. Obvykle jsem obecenstvu 
odpov�d�l: P�edstavte si, že se te� otev�ou dve�e od tohoto sálu, dovnit� se 
p�i�ítí mladík a k�i�í: - Všeho nechte a poslouchejte, co se mi p�ihodilo! 
Vzrušen�, že sotva popadá dech, za�ne vypráv�t, jak stopoval na silnici, 
aby si mohl v jednom dalekém m�st� najít nev�stu. Padla tma, byl unavený 
a tak si lehl na louku, aby se vyspal. Uprost�ed noci jej probudí hluk a jasná 
sv�tla. V polospánku, oslepený zá�í reflektor� - spat�il UFO! Vznášelo se 
nad zemí, vid�l, jak se z n�j spouští žeb�ík, n�jaké postavy po n�m lezly 
nahoru a dol�. Na pozadí sv�tla vycházejícího zevnit� spat�il siluetu, která 
stála ve dve�ích, nejspíš velitele posádky. 

Úd�sem pozbyl v�domí. Když p�išel op�t k sob�, UFO, velitel, žeb�ík a 
všechno ostatní bylo pry� - jako by to byl jenom sen. Ale ten mladý muž, 
který se v�ítil sem do sálu, trvá na svém: Nebyl to žádný sen! Opravdu jsem 
to vid�l, když jsem se probudil, dokonce jsem slyšel velitele, jak na m� 
mluvil. Všechno bylo skute�né! 

Budete v��it vypráv�ní toho �lov�ka? Utahuje si z vás, byl to jen sen, a 
nebo se skute�n� setkal s fenoménem UFO a jeho posádkou? 

Moje odpov�� zní: Jedná se o p�íb�h, o kterém já osobn� nemám 
nejmenší pochybnosti, protože je to biblický p�íb�h o Jákobov� snu, pouze 
s tím rozdílem, že pro Jákoba to nebylo setkání s neidentifikovatelným 
létajícím p�edm�tem - pro n�j to bylo setkání s Bohem a on dob�e v�d�l, 
kdo to byl. Byli to malachim, kte�í se obvykle p�ekládají jako „and�lé", ale 
doslovn� to znamená „vyslanci Elóhím". Elóhím se p�ekládá jako „B�h", 
jde však o množné �íslo slova ozna�ující „božské bytosti". 

Jak jsem tak stál se svými vzpomínkami uvnit� vzk�íšené synagogy a 
p�emítal, jak asi um�lec vypodobnil božský v�z na chyb�jící �ásti fresky, 
kdosi znenadání vyk�ikl: - Poj�te sem! To musíte vid�t! 

Ukazoval na výjev na západní �ásti st�ny, na níž byly obrazy z 
Abrahamovy zkoušky. Zachycoval kamenný oltá�, d�íví na ohe�, Izáka 
ležícího na oltá�i, Abrahama již p�ipraveného s ob�tním nožem, berana 
uvízlého v houští a Boží ruku p�edstavující zásah sh�ry (obr. 78). 

 
Na obraze však byl ješt� jeden prvek, který byl p�í�inou toho 

pozdvižení: další osoba na výjevu - and�l Pán� jako lidská postava stojící 
p�ed vstupem do jakési oválné stavby (obr. 79). Nebyl to stan ani d�m, 



protože víme, jak tehdejší p�íbytky vypadaly. Je ukázán v horním rohu 
malby, na obloze, odkud and�l zavolal na Abrahama, hned vedle Boží ruky. 

Všechny nás okamžit� napadla stejná myšlenka: Zobrazuje tato tisíce let 
stará malba tehdejší p�edstavu o nebeském vozu - to, co dnes ozna�ujeme 
pojmem neidentifikovatelný létající p�edm�t? 

Poznamenal jsem, že takto se rozhodn� and�l u této události v tradi�ním 
lidovém židovském um�ní nezobrazuje. Obvykle to bývá antropomorfní 
bytost s k�ídly (p�íklad obr. 80). Ale zde, na obraze, který je události o 2 
000 let blíže, je and�l v „létající komo�e"! 

Když jsme se vrátili ve�er do hotelu, navrhl jsem skupin�, abychom si 
vyhledali n�které ilustrace z mé knihy Schody k nebes�m, na nichž jsou 
zachyceny létající komory starov�kých boh�. Nejvýstižn�jší je tzv. Ben-
ben, nebeský �lun, v n�mž sestoupil egyptský b�h Ra na zemi. Jeho 
kamenný model (obr. 81a) jasn� ukazuje velitele stroje stojícího v 
otev�eném pr�lezu, jež se velmi podobá vyobrazení z Dura-Europu. V mé 
knize byla ilustrace pro srovnání uvedena vedle staršího typu velitelského 
modulu používaného NASA (obr. 81b). 

Tyto a další ilustrace z mé knihy ukazovaly zjevnou podobnost s 
vyobrazením z Dura-Europu; byli jsme všichni p�esv�d�eni, že jsme v 
zaváté synagoze vid�li obraz létajícího p�edm�tu. 

* * * 
P�íb�h o nást�nných malbách by nebyl úplný bez následné prohlídky 

nalezišt� Dura-Europos a jeho okolí. 
Protože jsem kladl d�raz na to, že je pot�eba vid�t na vlastní o�i a pocítit 

na vlastní k�ži atmosféru dávných míst i dojem z jednotlivých artefakt�, 
snažil jsem se, aby se do našeho syrského cestovního plánu dostaly i ob� 
lokality v Mari a Dura-Europu, jakkoli vybo�ovaly z naší trasy (viz mapka 
obr. 82). 

Abychom toto p�edsevzetí splnili, museli jsme se vydat po velkém 
oblouku na východ k Eufratu a poté jihovýchodním sm�rem n�kolikrát tam 
a zase zp�t p�es �eku, než jsme dorazili do Dair as-Zóru - obchodního 
centra, které se pokládá za pr�myslový pupek syrského ropného pr�myslu. 
Ubytovali jsme se v hotelu Furat Cham Palace - opravdu honosném paláci 
celém z mramoru; nacházel se na p�edm�stí a všude jej propagovali jako 
areál, v n�mž pobývají všichni významní p�edstavitelé mezinárodních 
ropných spole�ností. (Vzpomínám si, jak jsem se tehdy podivoval nad tím, 
co tu pohledávají �elní p�edstavitelé mezinárodních spole�ností, když t�ch 
pár ropných naleziš� na východ od Eufratu sotva sehrává n�jakou roli ve 
sv�tovém obchodu. Odpov�� vyšla najevo b�hem války v Iráku v roce 
2003: Tajným podzemním ropovodem se p�es hranice pašovala irácká ropa, 



která se pak vyvážela jako syrská surovina.)I když je Dura-Europos Dair 
as-Zóru blíže, vydali jsme se nejd�íve do Mari a teprve až po této památné 
návšt�v� se vrátili zp�t na sever shlédnout rozvaliny Dura-Europu. Když 
odtud byl ochranný písek (i s nást�nnými malbami) odstran�n, vše, co bylo 
na míst� možné vid�t, byly jen rozpadající se zbytky m�stských hradeb a 
ruiny n�kolika zdí a sloup�; v celém areálu byly zachované dlážd�né 
chodníky (foto 28). Odnikud se znenadání objevil ozbrojený hlída� s 
puškou a sem tam cvi�n� st�ílel (ve skute�nosti to bylo spíše proto, aby nás 
upozornil na nutnost zavd��it se mu n�jakým bakšišem - což jsme 
samoz�ejm� splnili). 

S jeho pomocí se nám poda�ilo najít synagogu. K vid�ní toho pravda 
moc nez�stalo. Ani s vyp�tím fantazie a s pomocí ná�rtk� jsme toho p�íliš 
nezjistili. Alespo� jsme si však mohli živ� p�edstavit, co p�edstavoval onen 
biblický Plá�, který vynášel nad m�stem plným lidí a zelen� ortel zkázy a 
zapomn�ní. Pouze na takových místech, jako je Mari �i Dura-Europos, 
jejichž atmosféra je zbavena velkom�stského ruchu, si �lov�k skute�n� 
uv�domí, jak se to�í ono pomyslné kolo d�jin. 

Nazít�í jsem vstal �asn�, když všichni ostatní ješt� spali. Zašel jsem na 
velkou hotelovou terasu, odkud byl krásný výhled na �eku. Vid�l jsem, kde 
se �eka stá�í - pohled to byl vskutku úchvatný (foto 29). 

P�emýšlel jsem o malbách ze synagogy, obrázku UFO, Abrahamovi. 
Když odešel Abraham s rodinou z Uru v jižní Mezopotámii do Cháranu, 
který leží v dnešním severovýchodním Turecku poblíž hranic se Sýrií, 
musel n�kde p�ejít Eufrat… V 21. století p�. n. 1. tím místem bývalo Mari, 
pozd�ji Dura-Europos, dnes Dair as-Zór. Nebylo to t�eba práv� tady, u 
tohoto osamoceného záhybu �eky, kudy procházel m�j dávný prap�edek na 
své pouti, která jej dovedla k Jedinému Bohu? 

A práv� zde, s pohledem up�eným na tichý Eufrat, se mne zmocnilo 
hluboké v�domí sounáležitosti a niti �asu, na které nikdy nezapomenu. 

 



8. Elijáš�v vichr 
Ve své první knize Dvanáctá planeta z roku 1976 jsem v�noval celou 

jednu kapitolu létajícím stroj�m Anunnak� (biblických nifílím) a jejich 
jmén�m, popis�m a starov�kým vyobrazením. Sumerové hovo�ili o 
nebeských ptácích a zobrazovali rakety; Egyp�ané p�li hymny boh�m v 
nebeském �lunu a také v�d�li, jak vypadaly. V hebrejské Bibli (Starém 
zákon�) se zase hovo�í o „vichrech". Prorok Ezechiel, který se procházel po 
b�ehu �eky Kebar (viz mapka obr. 82), spat�il, Jak se p�ihnal bou�livý vítr 
od severu, veliké mra�no a šlehající ohe�; okolo n�ho byla zá� a uprost�ed 
ohn� jakýsi t�pyt oslnivého vzácného kovu." (Ezechiel, 1. kapitola). 

Vítr podle lí�ení dosedl na �ty�i prodloužené �ásti, které byly opat�eny 
koly, mohly se otá�et všemi sm�ry, jejich „�ty�i kola m�la loukot� kolem 
dokola plné o�í." Tento popis Ezechielova v�tru mne dovedl k porovnání s 
ba�atými objekty s prodlouženýma nohama a „o�ima", které se našly na 
nást�nných malbách v Tell Ghassúlu v Jordánsku (obr. 83) 

Prorok Elijáš takový nebeský v�z n�jakých t�i sta let p�ed Ezechielem 
nejen vid�l, ale byl jím také „vzat", jak se uvádí ve Druhé knize královské: 
„A hle, ohnivý v�z s ohnivými koni je od sebe odlou�il a Elijáš vystupoval 
ve vichru do nebe." 

V p�ípad� Elijášov� neexistuje žádný bližší popis podoby záhadného 
v�tru krom� toho, že se objevil z oblohy, klesl k zemi,  aby Elijáše naložil, 
op�t se vznesl vzh�ru a zmizel z dohledu. Sv�dkem události byl Elijáš�v 
žák a nástupce Elíša. 

Máme však u této události detailní geografický ukazatel, kde k události 
došlo. Prorok s Elíšou a n�kolika svými žáky cestoval z Judska na východ k 
Jordánu - všichni již byli obeznámeni s tím, že jej B�h „vezme od nich 
vzh�ru". Když došli do Jericha, vyzval Elijáš své žáky, aby z�stali, ti jej 
však neposlechli. Když došli k Jordánu, oz�ejmil jim, že dál musí sám, 
zatímco však ostatní odstoupili, Elíša trval na svém a svého mistra 
následoval. Jakmile p�ešli na druhý b�eh, objevil se ohnivý v�z a odnesl 
Elijáše pry�. 

K setkání s vichrem tak došlo na druhém b�ehu Jordánu poblíž Jericha a 
nikoli daleko od �eky - Elíša totiž p�ešel �eku nazp�t hned po oné události. 

Podobnost mezi nebeskými vozy zobrazenými v Tell Ghassúlu a 
biblickými vichry mne p�im�la k podrobn�jšímu zkoumání tohoto 
archeologického nalezišt�; výsledky jsem podrobn� zdokumentoval ve své 
knize Války boh� a lidí z roku 1985. Vykopávky tu byly zahájeny v roce 
1929 archeologickou misí, kterou organizoval vatikánský Pontifikální 



biblický institut. Alcheologové v �le s Alexis Mallonovou objevili, že se 
jedná o t�i osady rozmíst�né na t�ech návrších, z nichž dv� byly ur�eny k 
obývání a t�etí k �emeslné �innosti. 

Archeologové byli zasko�eni vysokou civiliza�ní úrovní: I ty nejstarší 
p�íbytky, které byly obývány od konce doby kamenné až do doby 
bronzové, byly uvnit� dlážd�né cihlami. Domy m�ly obdélníkový pr��ez a 
byly seskupeny do docela moderních obytných �tvrtí (obr. 84), nejv�tším 
p�ekvapením však byla skute�nost, že vnit�ní st�ny byly pokryty 
pestrobarevnými malbami. 

V jednom p�íbytku se dokonce nalezla do zdi zapušt�ná pohovka 
umíst�ná tak, aby z ní odpo�ívající �lov�k vid�l na malby na prot�jší st�n�. 
Na malb� byly zachyceny dv� sedící postavy obrácené k zástupu 
služebník� �i uctíva�� a jedna osoba vystupující z p�edm�tu vyza�ujícího 
paprsky. Na dalším byla s geometrickou precizností namalována osmicípá 
hv�zda v živých barvách (obr. 85), a na další ba�até �erné „vichry" s 
prodlouženými nožními podp�rami a „o�ima". 

Jak jsem zjistil, Tell Ghassúl se nachází nedaleko od �eky na východním 
b�ehu Jordánu (viz mapka obr. 86) proti Jerichu na opa�ném b�ehu. Slovy 
archeolog�, kte�í pokra�ovali ve vykopávkách až do roku 1933: 

Z vrcholu pahorku se nabízí zajímavý rozhled: na západ� Jordán jako 
dlouhá �erná �ára, na severozápad� návrší se starov�kým Jerichem a za ním 
Judské hory. 

Vypadalo to jako místo velmi podobné tomu, z n�hož byl prorok Elijáš 
vzat do nebe. To znamenalo, že p�i první p�íležitosti se tam musím zajít 
podívat a prohlédnout si to všechno na vlastní o�i.První p�íležitost se 
naskytla v zim� roku 1995, kdy jsem do našich turisticko-badatelských 
výprav zahrnul Jordánsko. P�ilet�li jsme p�es Káhiru do Ammánu, odkud 
jsme m�li v plánu navšt�vovat r�zné významné archeologické památky. 
Hned první den ráno jsme se (ostatn� jako p�i každé návšt�v�) vypravili do 
Národního archeologického muzea shlédnout nást�nné malby z Tell 
Ghassúlu protože jsem p�edpokládal, že zde budou uloženy. Tam jsme je 
ovšem nenašli a ani jsme nezjistili, kde jinde by se mohly nacházet. 

Ve�er jme byli pozváni na recepci po�ádanou Americkým centrem pro 
orientální výzkum (ACOR) v Ammánu, kde jsem se pokusil zjistit víc. 
Nikdo však o nást�nných malbách nev�d�l, i když n�kterým bylo jméno 
nalezišt� známé. Jak jsem se dozv�d�l, na míst� je práv� tým archeolog� z 
univerzity ze Sydney. 

Dostali jsme instrukce, jak se do Tell Ghassúlu nejlépe dostat, a hned 
ráno jsme se tam naším autobusem vypravili. Byli bychom místo málem 
p�ejeli, kdybychom tam nezaznamenali pohyb n�kolika lidí; krom� toho, že 



se mírn� zvedá nad povrch okolní roviny, není místo ni�ím nápadné. 
P�edstavil jsem sebe i svou skupinu vedoucímu týmu, kterým byl skute�n� 
Australan. Vyzvídal jsem, co je sem p�ivedlo. Nebyl si jistý, tvrdil, že o 
tom rozhodli druzí. „A co hledáte?" Prý se n�kdo domníval, že p�ed 
šedesáti lety se tu kopalo sotva na povrchu a že je možné moderními 
metodami najít mnohem víc. Pár lidí z jeho týmu se pustilo do hlubších 
výkop� ve snaze objevit zbytky kamenných staveb. - M�žete se tady 
procházet, jak chcete, �ekl nakonec. Všechny úlomky keramiky jsou tisíce 
let staré, když se vám n�co bude líbit, klidn� si to vezm�te. 

Skupina se se sklon�nými hlavami rozptýlila; nasbírané úlomky si 
odvezli do Ammánu (a poté do Spojených stát�). Já jsem hledal nejvyšší 
bod na návrší, z n�hož jsem se pak rozhlédl západním sm�rem. P�esn� jak 
lí�ili archeologové p�ed šedesáti lety: V mihotavém slune�ním sv�tle jsem 
vid�l až do Jericha. Tell Ghassúl mohl být práv� tím místem, kde vzal 
Elijáše vichr do nebes (foto 30). 

* * * 
Rockefellerovo archeologické muzeum v Jeruzalém� se nachází hned za 

zdmi Starého m�sta, nedaleko od Herodovy brány. Když byla Palestina 
ješt� pod mandátní správou Velké Británie, navštívil jsem toto muzeum 
dvakrát �i t�ikrát, protože m�lo tenkrát jednu z nejlepších sbírek památek 
Svaté zem�. Když byla tato �ást Jeruzaléma pod jordánskou vládou (1948-
1967), byla zde uložena v�tšina svitk� od Mrtvého mo�e, které byly v té 
dob� objeveny. Po Šestidenní válce v roce 1967, sloužilo muzeum také 
jako sídlo izraelského památkového ú�adu. 

Krátce po návratu od Jordánu jsem ve snaze dopátrat se nást�nných 
maleb z Tell Ghassúlu kontaktoval i jeruzalémské muzeum, které dnes i s 
�ástí m�sta pat�í Izraeli. Z odpov�di, kterou jsem nakonec získal, jsem 
nebyl nijak moudrý; v momentální nep�ítomnosti hlavního kurátora nem�l 
nikdo nejmenší tušení, na co se ptám. A� se obrátím na Albright�v institut. 

Spojil jsem se tedy s jeruzalémským Institutem archeologického 
výzkumu W. F. Albrighta, pojmenovaném po významném badateli v 
biblických d�jinách. Tam byli pon�kud vst�ícn�jší, zjiš�ovali všude možn�, 
až mi nakonec doporu�ili, abych se obrátil na Pontifikální biblický institut 
v Jeruzalém� - koneckonc� to byl práv� on, kdo vykopávky organizoval. 
Za�ínal jsem být po�ádn� nedo�kavý a tak jsem hned volal organizátorovi 
našich expedic, aby za�al chystat výpravu do Izraele. 

Když se mi kone�n� poda�ilo navázat kontakt se správcem 
Pontifikálního institutu, dozv�d�l jsem se, že skute�n� mají n�které malby z 
Tell Ghassúlu, jsou prý ale v takovém rozkladu, že musely být uloženy do 
beden a odeslány do Izraelského muzea na zrestaurování. Získal jsem 



rovn�ž kontakt na hlavní restauratorku, paní Osnat Brandlovou, se kterou 
jsem se bez pr�tah� spojil. Když se vrátila z dovolené, ihned mi odepsala, 
že zatím Prob�hla jednání ohledn� p�evozu, žádné malby však doposud 
nedorazily. 

Expedice do Izraele se již pomalu rýsovala, tak jsem upustil od dopis� a 
fax� a za�al jsem Jeruzalém nahán�t telefonicky.V Pontifikálním institutu 
jsem se dozv�d�l, že je p�es léto zav�ený, a že �lov�k, který o v�ci n�co ví, 
jistý Otec Fulco, odjel na rok do jezuitské koleje v Kalifornii. Poda�ilo se 
mi jej najít na Loyola Marymount University v Los Angeles. V dlouhé 
faxové zpráv� datované 29. srpna 1997 mne informoval, že „zmi�ované 
fresky jsou uloženy v mezipatrových skladištních prostorách Institutu v 
d�ev�ných bedýnkách se sklen�nými víky, menší fragmenty jsou ve sk�íni." 
Prý se spojil s Jeruzalémem a ujistil mne, že Otec Crocker z Institutu nás 
uvítá a umožní nám malby si prohlédnout. 

P�ilet�l jsem se ženou do Jeruzaléma o n�co d�ív než hlavní skupina a 
zavolal do Institutu, abych domluvil návšt�vu. Ovšem za chvíli jsem již 
odesílal Otci Fulcovi zoufalou faxovou zprávu ve zn�ní: „Dnes jsem volal 
do Institutu, abych domluvil návšt�vu na 15. zá�í, a bylo mi sd�leno, že 
Otec Crocker je mimo. Otec Juan Moreno, který momentáln� funguje jako 
správce objektu, o freskách nic neví a nemá tušení, jak se dostat do 
skladišt�." 

Otec Fulco nelenil a z Kalifornie mi obratem poslal telefonní �íslo na 
Sandru Schamovou, neplacenou výzkumnou pracovnici, která mu 
vypomáhá. Když tedy celá naše skupina dorazila 15. zá�í do Institutu (foto 
31), p�ijela s námi a otev�ela nám. 

Celá místnost byla zaskládaná krabicemi a bednami, které se vršily 
jedna p�es druhou na podlaze i stole, že se tém�� nedalo projít. Ve vitrínách 
podél st�n byly uloženy �etné hlin�né artefakty. Na stole ležely napln�né 
lepenkové kartony od sušenek, zava�enin, �aje… Uv�domil jsem si, že se 
jedná o p�vodní dobové krabice od proviantu, v nichž archeologové 
odeslali své nálezy do Jeruzaléma. Vrstva prachu napovídala, že je nikdo 
nevyrušoval ze spánku po celá desetiletí. 

Když jsme n�které krabice sejmuli, všimli jsme si, že st�l má sklen�nou 
desku, pod níž byly se�azeny malované fragmenty v pe�livých 
p�ihrádkách… Najednou jsme mohli spat�it „�erné okaté modly", jak je 
paní Schamová nazvala: ony vypouklé �erné objekty s prodlouženýma 
nohama a „o�ima" (foto 32).Pátrání bylo u konce. „Vichry", které kdosi 
p�ed tisíciletími namaloval na druhém b�ehu Jordánu - skute�né kusy 
sejmuté se zdí v Tell Ghassúlu - tu ležely na stole p�ed mýma o�ima. Zvedl 
jsem sklen�né víko a jemn� se dotkl povrchu; ihned jsem odtáhl ruku, 



protože byl nesmírn� k�ehký. Jednu po druhé jsme po�izovali fotografie 
jednotlivých zlomk� fresek, vnit�ku vitrín, reprodukcí paprs�ité hv�zdy, 
které byly namalovány na zdech místnosti. Spat�ili jsme a zv��nili 
skute�nou historii (foto 33). 

Následující den, po p�edchozí domluv� s kurátorem Rockefellerova 
muzea, mi bylo umožn�no sestoupit do sklepních prostor muzea, abych si 
prohlédl originál „hv�zdy" (kterou po p�edložení faxu Otce Fulca vedení 
muzea p�ece jen ve svých sbírkách p�iznalo). Na zvláštním stole tam 
spo�ívala velká �tvercová bedna. Bez fotografování! - upozornil mne 
odpov�dný pracovník, když dva jeho zam�stnanci snímali víko. 

Když jsme však pohlédli dovnit�, nebylo vid�t nic víc než zbytky 
rozdrobené omítky: Ona p�ekrásná malba se rozpadla na prach. Nebylo co 
fotografovat. 

Téhož odpoledne jsem se ze svého hotelového pokoje díval na Staré 
m�sto a p�ehrával si v hlav� celé to strastiplné pátrání a vynaloženou 
námahu, všechny zvraty i š�astné náhody a ptal jsem se sám sebe, jestli to 
všechno stálo za to. Byl jsem si jistý, že ano. Koneckonc� jsem se mohl já i 
ti, kte�í �tou moje knihy, p�esv�d�it, že co jsem napsal a co jsem 
dokumentoval na ilustracích, byla pravda. 

Kdo byl ten um�lec, který p�ed tisíciletími vytvo�il malby v Tell 
Ghassúlu? To dodnes nevíme. A kdo odpo�íval na pohovce a t�šil se z 
jejich krásy? Ani to se už nikdy nedozvíme, i když jsem se ve své knize 
Války boh� a lidí pokusil o odpov��. Byly ony �erné kulovité objekty oním 
vichrem, který odnesl Elijáše na oblohu? Pokud nebyly - co tedy 
p�edstavují? 

P�esto si myslím, že to bylo práv� v Tell Ghassúlu, kde byl Elijáš vzat 
do nebe. 

 



9. Jak se stal Josef zachráncem Egypta 
Je to složitý p�íb�h, který je seskládán z �ady zdánliv� nesouvisejících 

prvk�: z biblického p�íb�hu, jedné nerozlušt�né záhady staré bezmála 3 800 
let, tajemných sn� faraóna, mocenské politiky 60. let a osud� jednoho 
amerického inženýra z minulého století; všechny je pojí dohromady praotec 
Josef a všechny tyto st�ípky vedly nakonec k tomu, že jsme do naší výpravy 
do Egypta nakonec zahrnuli návšt�vu jednoho místa, kam turisté obvykle 
nechodí, abychom našli d�kazy jednoho zcela mimo�ádného inženýrského 
kousku a potvrdili zvrat ve výkladu biblického p�íb�hu o tom, jak Josef 
zachránil Egypt p�ed zkázou. 

Biblické vypráv�ní o Josefovi v Egypt�, které za�íná 37. kapitolou 
knihy Genesis, je plné fascinujících, dramatických a tajemných událostí. 
Jeho žárliví nevlastní brat�i jej kv�li jeho znepokojujícím sn�m prodali do 
otroctví, takže skon�il v Egypt� jako sluha v dom� faraónova dvo�ana. 
Protože byl „urostlé postavy a krásného vzhledu", zalíbil se manželce 
svého pána, a když odmítal její nemravné návrhy, obvinila nakonec Josefa, 
že se jí cht�l zmocnit a Hebrejec byl poslán do žalá�e. 

Ve v�zení získal reputaci jako vyklada� sn�. Když m�l proto faraón 
�adu sn�, které jeho v�štci nedokázali rozluštit, byl povolán p�ed vládce, 
aby podal sv�j výklad. Faraónovi se zdálo o sedmi hubených kravách, které 
sežraly sedm vykrmených, a o sedmi seschlých klasech, které poz�ely sedm 
klas� bohatých. Josef faraónovi vyložil, že sen znamená sedm let hojné 
úrody, po nichž bude následovat sedm let hladu. Svým výkonem u�inil na 
faraóna takový dojem, že jej jmenoval správcem celé egyptské �íše. Podle 
vypráv�ní Josef prosadil plán na usklad�ování obilí b�hem sedmi úrodných 
let, který m�l vytvo�it dostate�né zásoby na léta hubená. A tak se stalo, že 
když po sedm let všude jinde nevzešla úroda, „m�li v celé zemi egyptské 
chleba dostatek". 

Protože jsem vyr�stal na St�edním východ�, lámal jsem si hlavu nad 
zp�sobem, kterým Josef vy�ešil otázku nadcházejícího hladomoru. Jak jsem 
se p�esv�d�il b�hem krušných let druhé sv�tové války, kdy byl všeobecný 
nedostatek potravin a panoval p�ísný p�íd�lový systém, neexistoval zp�sob, 
jak v horkém klimatu usklad�ovat potraviny na delší dobu - nemluv� o 
�trnácti letech (od po�átku usklad�ování až do konce neúrody). Poživatelné 
obilí za�íná hnít a napadají jej brouci, hlodavci a všelijaká hav��. 

Protože v Egypt� prší jen z�ídka, poprávu se mu �íká „dít� Nilu". 
Návšt�vník to pochopí v okamžiku, kdy se z Káhiry �i Luxoru, které se 
rozkládají na nilských b�ezích, vydá za slavnými historickými památkami: 



Kilometr od �eky už se nachází v nehostinné poušti. Když letíte nap�íklad z 
Káhiry do Luxoru, vidíte ze vzduchu zcela z�eteln�, že život celé zem� 
závisí na úzkém �í�ním pruhu. Zavlažovací kanály rozvád�jí životodárnou 
vodu z Nilu podél jeho zelených b�eh�; všude jinde najdete jen žlutohn�dou 
pouš�. 

Nil, jedna z nejdelších �ek sv�ta, pramení v Etiopii a jižním Súdánu a 
vlévá se do St�edozemního mo�e. Po období deš�� v oblastech jeho 
pramen� se hladina zvedá a vytvá�í tak každoro�ní výkyvy. Když se v 60. 
letech poda�ilo tehdejšímu p�edsedovi vlády Gamálu Násirovi získat 
Sov�tský svaz pro zbudování nové Asuánské p�ehrady, za�alo se tehdy živ� 
hovo�it o další zvláštnosti pokles� a vzestup� nilské hladiny: Zjistilo se 
totiž, že deš�ové srážky na horním toku �eky nezp�sobují výkyvy pouze 
ro�n�, ale v cyklech, které se opakují p�ibližn� každých sedm let. Plánovaná 
vysoká p�ehradní nádrž (jejíž výstavba byladokon�ena v roce 1971), m�la 
vytvo�it obrovský vodní rezervoár - v podstat� um�lé jezero - které dokáže 
zadržet p�ívalové vody a b�hem suchých období je postupn� uvol�ovat. 

Tato drobná informace se mi zdála mimo�ádn� d�ležitá. Potvrzovala 
úst�ední element v biblickém p�íb�hu o Josefov� vzestupu k moci, z otroka 
až do funkce správce Egypta - sedm úrodných let (stoupající hladina) 
následovaných sedmi lety bídy (klesající hladina). Za�alo mi docházet, že 
byla-li v Josefov� dob� problémem voda, jeho �ešení se také muselo týkat 
vody. Opakovaná diskuse v tehdejších médiích, pro� je stavba p�ehrady 
nezbytná - s d�razem na sedmiletý cyklus - mi také poskytla první vodítko, 
jak zodpov�d�t onu problemati�nost, ba p�ímo nepravd�podobnost 
skladování obilí po dobu dlouhých �trnácti let. Uv�domil jsem si, že Josef 
se nepotýkal s otázkou, jak uskladnit zrno, ale jak uskladnit vodu! 

Za všechno, co následovalo, vd��ím jistému americkému inženýrovi a 
vynálezci F. C. Whitehousovi z Richesteru. Když jsem se probíral starými 
zprávami a výst�ižky z novin v newyorské Národní knihovn�, dozv�d�l 
jsem se, že o sto let d�íve, v 60. letech 19. století, se otázkou regulace 
vodních tok� v Egypt� zabývali Britové, kte�í tu tehdy vládli. Mezi 
odborníky, kte�í m�li pomoci najít �ešení, byl také zmín�ný Francis Cope 
Whitehouse. Aby sv�j úkol zvládl co nejlépe, hodn� cestoval po celém 
povodí Nilu, a tehdy jej mimo�ádn� zaujaly poz�statky starých 
zavlažovacích kanál�. Jeho zv�davost jej nakonec zavedla do jedné 
rozsáhlé a prosperující zem�d�lské oblasti dobrých 100 kilometr� od 
Memphisu, starov�kého hlavního m�sta Egypta. Zde, uprost�ed poušt�, se 
rozkládala úrodná krajina, které se arabsky �íká al-Fajjúm. Je to hotová 
oáza v poušti, až na to, že má desítky �tvere�ních kilometr� a místo studny 
docela rozlehlé jezero Kárún. Tato neuv��iteln� úrodná lokalita se nachází 



v p�írodní proláklin� pod hladinou mo�e (viz mapka obr. 87). 
Whitehousovi vrtala hlavou jedna v�c: Jak p�išlo toto jezero ke své 

vod�, ve zcela vyprahlé poušti a tak daleko (dobrých 40 až 50 kilometr�) 
od Nilu? 

Když jezero i jeho b�ehy zkoumal blíže, objevil zbytky starých hrází, 
p�ístaviš� a dalších monumentálních staveb. Když se vrátil zp�t do Káhiry, 
pátral ve starých i nov�jších zem�pisných záznamech. Ze st�edov�kých 
map, které vycházely ze starov�kých nákres� zpracovaných Ptolemaiem z 
Alexandrie, bylo z�ejmé, že v té dob� bylo ve fajjúmské proláklin� ne 
jedno, ale dv� jezera: jezero Keroun a v�tší Moeris. V dubnu 1883 
vystoupil Whitehouse p�ed tzv. Chedívskou geografickou spole�ností v 
Káhi�e s naprosto šokující zprávou: Rozluštil fajjúmskou hádanku a klí� 
našel ve spisech �eckého historika Herodota. Ten uvadí, že v al-Fajjúmu 
bylo za vlády faraóna Amenemhéta III.um�le zbudováno rozsáhlé jezero. 
Bylo tak velké, že "jeho obvod o délce jednoho tisíce sto padesáti mil rovná 
se celé ší�ce Egypta na mo�ském pob�eží." 

Waterhouse poté citoval ješt� z dalších starov�kých pramen� - Diodora, 
Strabona, Mutiana a Plinia - a dokázal, že nejen v �eckém období, ale i v 
pozd�jší dob� �ímské bylo známo, že celá fajjúmská proláklina byla ve 
skute�nosti jedním obrovským um�lým jezerem. Byla nejv�tším zdrojem 
ryb v celé �íši a pás osad po jejím obvodu zajiš�oval obživu pro celý Egypt. 
To však záhadu ješt� více prohlubovalo. Jestliže byla fajjúmská proláklina 
využita pro vytvo�ení obrovského vodního rezervoáru, kdo byl jeho 
stavitelem a jak se plnilo vodou? 

První stopu objevil Whitehouse v Herodotových záznamech: „Voda v 
jeze�e nepochází z nitra zem�, kteráž jest nadmíru vyprahlá, avšak p�ichází 
kanálem z Nilu." V �ervnu 1883 p�edstoupil Whitehouse p�ed Spole�nost 
biblické archeologie v Londýn�, aby ohlásil své další objevy. Kanál, který 
kdysi napájel Moerské jezero, je stále z�ásti zachovaný. Jedná se o um�lou 
vodní cestu, která spojuje Fajjúm s Nilem a které Arabové dodnes �íkají 
Bahr Jussuf— „kanál Josef�v". 

Po tomto oznámení následoval cyklus p�ednášek, p�i nichž Whitehouse 
projevil nezdolnou houževnatost v propagaci svého objevu: Že to byl práv� 
židovský patriarcha Josef, který gigantický zavlažovací projekt vymyslel a 
zrealizoval. 

Ze všemožných dostupných pramen� Whitehouse zjistil (a náležit� 
zve�ejnil), že arabští historikové celé dílo nejen p�ipisovali Josefovi, ale 
rovn�ž vysv�tlili i p�vod místopisného názvu. Jeden z královských rádc�, 
který závid�l Josefovi jeho schopnosti, p�esv�d�il faraóna, aby Josefovi 
úkol znesnadnil a poskytl mu na jeho uskute�n�ní pouze tisíc dn�. Josefovi 



se poda�ili všechny p�ítokové kanály i s vytvo�ením um�lého jezera 
dokon�it p�esn� za tisíc dní, arabsky alf júm. Dílo se tedy stalo známé pod 
názvem „místo tisíce dní", alf júm —al Fajjúm. 

Whitehouse zem�el jako rozporuplná osobnost v roce 1911;tak upadl v 
zapomn�ní objev amerického inženýra, který nejen p�isoudil židovskému 
patriarchovi mimo�ádné inženýrské nadání ale také doložil histori�nost jeho 
postavy: Um�lé zavod�ovací dílo, které nese jeho jméno, i legendy s ním 
spojené. 

* * * 
Století, které prob�hlo od inspirativních objev� F. C. Whitehouse, 

p�ineslo mnoho archeologických objev�, které napomohly �asovému 
za�azení památek, panovník�, dynastií, naleziš� i historické chronologii. 
Využil jsem t�chto nových poznatk�, abych uvedl do vztahu dobu 
židovských patriarch� s mezopotamskou chronologií, a dosp�l jsem k datu 
1870 p�. n. 1. jako roku narození Josefa (podrobn� se o tom rozepisuji ve 
své knize Války boh� a lidí). Protože v dob�, kdy dostal za úkol p�ípravy na 
sedm let neúrody, bylo podle Genesis 41, 46 Josefovi t�icet let, výstavba 
kanálu musela být zahájena v roce 1840 p�. n. 1. 

Potvrzením Whitehousových objev� pro mne byla odpov�� na otázku: 
Kdo byl v té dob� vládnoucím faraónem a jaký m�l ov��itelný vztah k al-
Fajjúmu? 

Byl jsem p�íjemn� p�ekvapen - ne však udiven - když jsem zjistil, že v 
té dob� vládl St�ední �íši Amenemhét z XII. Dynastie, který nastoupil na 
tr�n v roce 1842 p�. n.1. (2 roky p�ed Josefovým jmenováním) a panoval až 
do své smrti v roce 1797. Záznamy z jeho doby mu p�ipisují - jak jinak - 
zásluhu na zbudování zavlažovacích kanál� v oblasti Fajjúmu. Stavba 
um�lého jezera je s ním spojována také díky dv�ma jeho sochám v 
nadživotní velikosti, které byly vzty�eny uprost�ed vodní plochy. Práv� za 
jeho panování se z Fajjúmu stal zdroj obživy celé �íše, zejména díky 
hojnosti �erstvé zeleniny, ovoce a ryb. 

Zcela nezvyklé je pak zpodobení tohoto faraóna ve form� sfingy, která 
má v h�ív� rybí siluety (obr. 88). 

Hromadící se historické doklady jasn� ukazovaly na Amenetnhéta III. 
jako na faraóna, jenž jmenoval Josefa správcem Egypta, a na Fajj�mskou 
proláklinu a um�lou vodní nádrž jako d�myslné �ešení hrozícího 
hladomoru. Z dalšího zkoumání vyplynulo, že tento faraón postavil jednu �i 
dv� pyramidy - jednu nedaleko hrobky svého otce a dalších p�edk� XII. 
Dynastie v Dáhšúru (viz mapka obr. 89), o druhé psali �ímští historikové, 
že m�la vedle sebe „labyrint" bezpo�tu propojených podzemních komor, 
které sloužily pravd�podobn� jako skladovací prostory. 



Když jsem tedy plánoval výpravu do Egypta v roce 1994, 

 
obr. 89 
 
vyhradil jsem celý den návšt�v� Dáhšúru a al-Fajjúmu. Cht�l jsem na 

vlastní o�i vid�t pyramidy Amenemhéta III., záhadný "labyrint", jezero i 
Josef�v kanál.Naplánovanou návšt�vu nebylo zrovna jednoduché 
uskute�nit. Pyramidy v Dáhšúru, v�etn� proslulé lomené a �ervené 
pyramidy, se nacházely ve vojenském pásmu. Dostali jsme sice speciální 
povolení ke vstupu p�es ozna�ené stanovišt�, a chvíli jsme se skute�n� 
voln� procházeli a fotografovali, ale pouze do té chvíle než se p�i�ítil 
vojenský džíp a jakýsi d�stojník nás zu�iv� obvi�oval z toho, že po�izujeme 
zakázané snímky vojenských objekt� (i když nikde žádné nebyly vid�t). 
Chystal se nám zabavit aparáty a filmy, všechny pozatýkat, vyhostit ze 



zem� a hrozil ješt� dalšími nep�íjemnými postihy. Našemu schopnému 
organizátorovi panu Nadímovi, který je p�vodem Egyp�an žijící v Los 
Angeles a provozující vlastní cestovní kancelá�, se našt�stí poda�ilo vojáky 
zpacifikovat. Nebude žádné v�zení, �ádná konfiskace, ale pochodem vchod 
do autobusu a rychle odtud. 

Po dlážd�ných i prašných cestách vedoucích podél zavlažovacích kanál� 
jsme sm��ovali do Fajjúmu. Jak jsme se oblasti blížili, nechávali jsme za 
sebou pouš� a vyprahlou zem a stále �ast�ji projížd�li zelení a 
zúrod�ovanými poli. Naším cílem byl Madínat al-Fajjúm, sídelní m�sto 
tohoto guvernorátu (obr. 89). Nedaleko od m�sta již dlážd�ná silnice 
kopírovala obstojn� široký kanál; byl to Bahr Júsuf - Josef�v pr�plav. 

V domn�lém st�edu m�sta se lín� otá�elo obrovské vodní kolo, které 
rozd�lovalo vodu p�ivád�nou z kanálu (obr. 90 a 91). Nedaleko stála 
restaurace se stinnou terasou - ideální místo na ob�d a odpo�inek (a 
samoz�ejm� neúnavné fotografování). Prošel jsem se po okolí, vydal jsem 
se kousek podél kanálu a n�kolikrát jej p�ešel po p�ším m�stku. Byl to 
radostný pocit: Práv� jsem si na vlastní o�i ov��oval, že kanál zbudovaný 
patriarchou Josefem skute�n� existoval. Byl jsem si jist, že Whitehousova 
domn�nka o Josefov� klí�ovém podílu na stavb� um�lého jezera byla 
správná. 

Te� bylo na �ase si ov��it, který faraón vládl Egyptu v Josefov� dob�, a 
také navštívit Amenemhétovu pyramidu. Jenže ani náš pr�vodce ani �idi� 
nev�d�li, kde je, to samé ani lidé v restauraci a na ulici. 

Spása se objevila v podob� policejního auta, které se sk�íp�ním brzd 
zastavilo t�sn� vedle nás. D�stojník m�l plno otázek-Kdo jsme, co tu 
d�láme, kdo nám povolil cestu až sem. Op�t bylo pot�eba trp�livého 
diplomatického um�ní pana Nadíma Výsledek byl dvojaký. Nejd�íve špatná 
zpráva: Musíme odtud okamžit� odjet a vrátit se do Káhiry. A dobrá 
zpráva: D�stojník ví, kde se pyramida nachází, a cestou zp�t nás k ní 
doprovodí Mezitím dorazil další policejní v�z, a tak s policejním 
doprovodem vp�edu i vzadu za autobusem jsme se vydali na cestu. 

Asi p�lhodinu jsme p�ejížd�li p�es zem�d�lskou oblast, která náhle 
kon�ila úzkým stromo�adím, za nímž už ležela vyprahlá pouš�. Kdysi v�tší 
jezero ustoupilo až sem a pouš� si vzala zp�t, co jí kdysi pat�ilo. Cesta te� 
byla nerovná a obtížná. Pak jsme ale z dálky zahlédli pyramidové návrší, 
které se zvedalo z roviny: byla to pyramida, kterou jsme hledali (foto 34). 
Po drsném terénu jsme se dostali na p�l kilometru od stavby a policejní 
d�stojník na�ídil zastavit. - Odsud si m�žete po�ídit pár fotografií a pak 
hned zpátky do Káhiry! 

To je p�ece nesmysl, naléhal jsem na pana Nadíma. - Poslyšte, kv�li 



tomu jsme se sem p�ece celou cestu trmáceli. Nastalo dlouhé vyjednávání. 
Nakonec jsme mohli všichni vystoupit z autobusu a rozhlédnout se po okolí 
- nikam se ale nevzdalovat! Já jsem však m�l ješt� s jednou osobou 
povoleno dojít až k pyramid�. 

Vybral jsem si pana Harveyho, reportéra jednoho washingtonského 
deníku, který byl zárove� vynikající fotograf. Když jsme se blížili k 
pyramid�, všimli jsme si obrovského pole posetého propadlinami — 
evidentní zbytky „labyrintu" nebo otvoru vedoucích do podzemních komor 
(foto 35). Pyramida se podobala stavbám v Dáhšúru, postavená však byla z 
nepálených cihel a obložená vápencovými deskami, z nichž mnohé 
chyb�ly. K mému p�ekvapení tu byl i domorodý hlída� v tradi�ním 
dlouhém kaftanu. Um�l málo anglicky, já zase málo arabsky; pomáhali 
jsme si v dorozumívání univerzální gestikulací. Potvrdil nu, že se skute�n� 
jedná o pyramidu Amenemhéta III. v Hawá�e.Zeptal jsem se, jestli se 
m�žeme podívat dovnit�. Nepustil nás, protože vchod byl zaplaven vodou. , 

Vodou?  
S Harveym jsme nahlédli dovnit�. A opravdu, po pár krocích do nitra 

pyramidy byla vid�t hladina vody. Jak je to možné? Vždy� pyramida je 
dobrých 30 kilometr� od jezera a stále ješt� n�kolik kilometr� od místa, 
které sv�d�í o n�jaké podzemní vod�. Zeptal jsem se na vysv�tlení. To z 
Bahr Júsuf, odpov�d�l hlída�. Pyramida prý byla propojena podzemním 
kanálem s Josefovým pr�plavem. Zeptal jsem se, jestli b�hem ro�ních 
období hladina st�ídav� klesá a stoupá. Ne, voda je tu stále. Skute�nost, že 
pyramida postavená faraónem, který své jméno spojoval s al-Fajjúmem, 
byla od svého po�átku propojena s Josefovým pr�plavem - to byl skute�ný 
objev, protože v žádné knize o t�chto pyramidách se nic takového neuvádí. 
Byl to také poslední d�kaz, který jsem pot�eboval pro ov��ení své p�evratné 
myšlenky, že Josef zachránil Egypt ne tím, že skladoval obilí (což 
samoz�ejm� každoro�n� také �inil), ale p�edevším tím, že skladoval 
životodárnou vodu. 

* * * 
P�íb�h o Josefovi v Egypt� p�edstavuje pouze jednu kapitolu biblické 

historie o židovských patriarších, pouze jeden spojovací �lánek mezi 
generacemi Abrahama, Izáka a Jákoba (Josefova otce), Mojžíše a 
následným exodem Izraelc� z Egypta. 

Jak se praví v Bibli, rozší�il se hladomor po sedmi letech hojnosti po 
celém Blízkém východ�, že „všechny zem� p�icházely do Egypta, aby 
nakupovaly u Josefa obilí, protože hlad tvrd� doléhal na celý sv�t." Mezi 
prosebníky byl i Jákob a jeho synové, Josefovi brat�i. Dramatické setkání 
mezi Josefem, z n�hož se stal egyptský mocná� sezdaný s dcerou 



nejvyššího kn�ze, a jeho bratry je zaznamenáno v knize Genesis, kapitoly 
42 - 45; Josef je poznal, oni jeho však ne. Odpustil jim vše, co mu u�inili, a 
vyzval je, aby s sebou p�ivedli také svého otce. Jákob se tedy„zvedl z 
Beeršeby… a p�ivedl do Egypta všechno své potomstvo, své syny a vnuky, 
své dcery a vnu�ky." 

Tak se dostali Izraelci do Egypta a pobývali tam po �ty�i sta let, až nový 
faraón, „který o Josefovi nev�d�l", v nich za�al vid�t velké nebezpe�í, a tak 
je postupn� zotro�oval, �ímž rozpoutal události, které vedly k hromadnému 
exodu pod vedením Mojžíše. 

Nabízí se zajímavá otázka. Mojžíš, kterého jako nemluvn� p�ijala za 
svého faraónova dcera a vychovala jej jako egyptského prince, utekl na 
Sinaj, když zabil Egyp�ana, jenž krut� zacházel s jeho krajany. Tam se pak 
živil jako pasák ovcí a jednou se se stádem dostal do blízkosti „Boží hory", 
kde mu B�h uložil, aby vyvedl Izraelce z Egypta do zem� zaslíbené 
Abrahamovým potomk�m. B�hem exodu dostali Izraelci desatero p�ikázání 
a archu úmluvy, v níž byly uloženy kamenné desky se zákonem. Kdyby 
tehdy neprodali Josefa jeho brat�i do otroctví, k t�mto významným 
historickým a náboženským událostem by nikdy nedošlo. 

Na taková „kdyby" jsem velmi �asto dotazován. Jak jsem se dostal k 
tomu, že jsem se za�al zajímat o Sumer, starov�ké civilizace, o Anunnaky a 
Nibiru? Dlouhá (a pravdivá) odpov��, kterou �as od �asu poskytnu, zní, že 
jsem jako školák m�l to št�stí �íst Starý zákon v jeho p�vodním, 
hebrejském jazyce. Jednou p�i hodin� d�jepravy jsme se dostali k šesté 
kapitole Genesis, která vypráví o Noemov� arše a o potop�. Za�íná 
n�kolika velmi záhadnými verši, v nichž se praví, že v dobách p�ed 
potopou „krá�eli po zemi ob�i." Zvedl jsem tehdy ruku a zeptal se u�itele: 
„Pro� �íkáte ob�i, když hebrejské slovo nifílím znamená ti, kte�í sestoupili 
dol� - z nebe na zemi?" Místo aby se mi dostalo pochvaly za m�j jazykový 
post�eh, dostal jsem napomenutí: „Sitchin, sednout. Bibli 
nezpochyb�ujeme!" Jenže já jsem nezpochyb�oval Bibli, práv� naopak: 
Zd�raznil jsem, že je pot�eba jí správn� rozum�t Tak za�alo moje pátrání 
po tom, kdo to byli oni nifílím, a pro� jsou v on�ch verších uvád�ni jako 
synové (množné �íslo) Elóhím(množné �íslo s významem „bohové"). To 
mne p�ivedlo ke studiu mytologie, starov�kých kultur, Sumer� a jejich 
písemných památek - a nakonec i k psaní knih. 

A víc než jednou jsem dostal také otázku: Co by se stalo, kdyby vás 
tenkrát u�itel místo pokárání pochválil? Za�al byste se o to všechno zajímat 
stejn� intenzivn�, za�al byste o tom psát knihy? 

Na tuhle otázku samoz�ejm� neumím odpov�d�t. Na ono kdyby" v 
otázce o Josefovi a jeho bratrech však odpov�� znám. Když se jim dal 



poznat, báli se nejd�ív o život za to, co mu ud�lali. On jim však �ekl: - 
Nebojte se, nebo� vše, co se stalo, bylo p�edur�eno. Bylo sou�ástí plánu, 
aby byl Josef nap�ed vyslán do Egypta, stal se jeho nejvyšším správcem, 
uchránil zemi p�ed hladem - vše proto, aby až nastane �as velké bídy, mohl 
jeho otec a jeho pokolení p�ežít. 

Když se pak Josefovi brat�i vrátili do Kanánu a vypráv�li otci Jákobovi 
o Josefovi a vy�ídili mu jeho vzkaz, Jákob váhal. V noci se však Jákobovi 
zjevil Elóhím a sd�lil mu: „Neboj se sestoupit do Egypta; u�iním t� tam 
velkým národem. Já sestoupím do Egypta s tebou a já t� také ur�it� 
vyvedu." S tímto ujišt�ním odešel Jákob se všemi svými potomky do 
Egypta; a když nastal �as, byli odsud Izraelci také vyvedeni, jak bylo 
slíbeno. 

Byl tedy b�h mých životních událostí p�edur�en? Nedostalo by se mi 
nikdy pochvaly namísto pokárání, protože osud žádal, abych byl pokárán? 

Možná práv� proto jsem byl podv�dom� pohán�n k tomu, abych jel do 
Egypta shlédnout Josefovo dílo, a pro� jsem dál pokra�oval ve svém 
pátrání po pravé ho�e Sinaj.Postskript: 

Když jsme dorazili zpátky do Káhiry, dozv�d�li jsme se, že policisté 
narychlo vraceli turisty z nechrán�ných oblastí kv�li hrozb� teroristického 
útoku. 

Po návratu do New Yorku jsem si vyhledal informace o hawárské 
pyramid�, které nashromáždil slavný egyptolog Sir Flinders Petrie. Uvádí, 
že vstup do pyramidy byl zapln�n bahnem a vodou, p�i�emž bahnem byly 
rozmá�ené hlin�né cihly, zdrojem vody se však nezabýval. Na této 
pyramid� také objevil jeden pozoruhodný rys: Do vnit�ních 
(pravd�podobn� poh�ebních) komor je možné dostat se po tajném schodišti, 
které ovšem nevede dol�, ale vzh�ru do nitra pyramidy - nad úrove� 
vstupního otvoru. P�ipadlo mi, že stavitelé pyramidy úmysln� zbudovali 
tyto skryté komory v horní �ásti nad úrovní vody, proto to museli být práv� 
oni, kdo sem první p�ivedl vodu. Vazba mezi Amenemhétem a Josefem je 
tedy stejn� stará jako pyramida sama. 

 



10. Tajemství hory Sinaj 
Už asi t�icet let mám u sebe v tlustých složkách v�novaným Sinajskému 

poloostrovu schované osv�d�ení od izraelských vnitrostátních linek, které 
zlatým písmem na hn�dém podkladu dokládá, že jsem „navštívil horu 
Sinaj, kde Mojžíš obdržel desatero p�ikázání, a klášter svaté Kate�iny". 
Všechno na tom papí�e je pravdivé, až na to, že ona hora Sinaj, na niž jsme 
se ženou vystoupali, má daleko ke skute�né ho�e Deseti p�ikázání. Ve snaze 
zjistit, kde p�esn� Svatá hora leží, podnikl jsem na Sinajském poloostrov� 
n�kolik let� a expedic; n�které z nich byly opravdovým dobrodružstvím. 
P�inesly také p�ímo neuv��itelné fotografie, které jsem doposud ve svých 
publikacích nezve�ejnil. Až te�. Navozují totiž provokativní otázku: S kým 
se tehdy Mojžíš na Svaté ho�e setkal? 

Jestliže se v minulých staletích cht�li poutníci dostat do kláštera svaté 
Kate�iny a nedalekou horu Moses na jihu poloostrova, museli podstoupit 
dlouhou a strastiplnou cestu. Když dorazili do Egypta, v�tšina se jich 
nejd�íve p�eplavila do starého p�ístavního m�sta el-Tur v Suezském zálivu 
(obr. 92), které leží na západním pob�eží poloostrova, a posléze pokra�ovali 
na oslech do nehostinné hornaté �ásti, kde se jejich cíl ukrýval mezi 
strmými žulovými kopci. 

V 19. století se už n�kte�í nevydávali na cestu jako poutníci, ale 
nap�íklad jako Johann Ludwig Burckhardt v roce 1816, jako bibli�tí 
badatelé s cílem vystopovat skute�nou trasu Izraelc� putujících pouští. 
Cestovali do Suezu p�i severním výb�žku zálivu a pak na velbloudech do 
vnitrozemí poloostrova, dokud nedorazili do Vádí Firánu {vádí znamená 
arabsky potok nebo �í�ku, které se napl�ují v období deš�� a po zbytek 
roku z�stávají pouze vyschlým korytem). V jednom míst� klikatého toku 
vádí vytvo�ila p�íroda dostatek vodních zdroj�, aby mohla celoro�n� 
zásobovat nejv�tší oázu na poloostrov� (obr. 93). Odsud pak následoval 
k�ivolaký a nebezpe�ný p�ší výstup do kláštera (obr. 94) a na horu. 

V období p�ed 1. sv�tovou válkou zkoumali Sinajský poloostrov britští a 
n�me�tí v�dci (kte�í n�kdy také fungovali jako vojenští špehové), aby 
prov��ili �etné teorie o poloze a identifikaci hory Sinaj (a tak rekonstruovali 
cestu židovského exodu z Egypta) nebo aby rekonstruovali pr�b�h exodu (a 
tím našli horu Sinaj). Bible udává názvy lokalit i zastávek na cest�, 
vzdálenosti m��ené dny p�ší ch�ze, kde se nacházela �i nenacházela voda a 
potrava a další užite�né podrobnosti, takže každá z teorií nachází oporu v té 
�i oné biblické pasáži. Sinajský poloostrov, který byl p�ed 1. sv�tovou 
válkou državou otomanských Turk�, poté nakrátko Brit� a nakonec 



Egyp�an�, nebyl pro dnešní potomky starých Izraelit� p�íliš p�ív�tivým 
místem. To se však zm�nilo, když v roce 1967 Izrael b�hem tzv. Šestidenní 
války poloostrov obsadil. Najednou propukl dlouho potla�ovaný zájem a 
poloostrov brzy zaplavili izraelští badatelé, dobrodruzi a turisté. Když jsme 
v roce 1972 se ženou projevili p�ání podívat se do míst spojených s 
exodem, nemuseli jsme již absolvovat vy�erpávající, žíznivou cestu na 
oslích h�betech. Rezervovali jsme si let u vnitrostátní spole�nosti Arkia, 
ráno nás z hotelu odvezla limuzína p�ímo na letišt� Ben-Gurion a odtud 
jsme let�li do Ejlatu. V boud�, kterou tam odvážn� ozna�ili za letový 
terminál, jsme si spolu s mladi�kými izraelskými vojáky se samopaly a 
hebrejsky hovo�ícími beduíny nastoupili k p�ísné bezpe�nostní kontrole a 
prošli vysloužilým hangárem k malému letadlu. - V tom máme let�t? 
zakroutila skepticky hlavou moje žena. O pár minut pozd�ji jsme se vznesli 
do výše. 

Let za�ínal nad nádherným západním pob�ežím Ejlatského zálivu, podél 
jehož b�ehu vede nov� zbudovaná silnice do Šarm-el-Seikhu na jižním cípu 
poloostrova. Let�li jsme docela nízko, a tak jsme z�eteln� vid�li zátoky, 
zlaté pláže, kopce, které se spoušt�ly p�ímo do mo�e, korálový ostrov se 
z�íceninou k�ižácké pevnosti i kalifovu baštu. Nalevo se na druhé stran� 
zálivu ty�ily rudé hory v saudské Arábii. Letadlo se pak sto�ilo do 
vnitrozemí a za�alo nabírat výšku, nebo� žulové hory se zvedaly stále výš, 
jako by s námi sout�žily. 

Pr�vodce, �ty�icátník s p�st�ným knírem, spustil z ampliónu výklad pro 
turisty a ozna�oval pam�tihodnosti a p�írodní úkazy pod námi. Pak se 
znenadání rozblikalo upozorn�ní k p�ipoutání a jakoby z pouštní fata 
morgány se mezi �nícími vrcholky vyno�il rovný pruh zem�. Letadlo 
dosedlo na zem a zastavilo se p�ed budovou, jež velkými písmeny 
ohlašovala: MT. SINAI - Hora Sinaj. Toto primitivní letišt� bylo jedinou 
stavbou široko daleko. 

Za pár minut všichni, krom� naší turistické skupiny, zmizeli v džípech a 
dalších terénních vozech. Náš autobus už �ekal; nastoupili jsme a naše 
výprava po Sinaji za�ala. 

Cesta (žádná silnice, jen stopy od pneumatik d�ív�jších projížd�jících 
vozidel) se klikatila sm�rem na jih. Rovina, na níž p�istálo naše letadlo, 
brzy ustoupila �lenitému terénu mezi kopci, které mezi sebou soupe�ily 
výškou, tvarem i barvami; cesta byla stále užší a strm�jší. Pak se autobus 
zastavil a na pokyn pr�vodce jsme vystoupili, abychom se rozhlédli po 
krajin�. V jednom z údolí pod námi jsme mohli v dálce zahlédnout oázu s 
datlovými palmami: Vádí Firán. 

Pokra�ovali jsme v cest� nehostinnou krajinou, panorama nabízelo jen 



pustinu a holé vrcholky hor, nikde ani živá�ka. Autobus se se sk�ípotem jen 
velmi pomalu šinul mezi odklizenými balvany, které se sesuly z úbo�í. 
Potom jsme za�ali prudce klesat, až se p�ed námi ne�ekan� otev�elo tiché 
údolí. Uprost�ed mezi horami se zvedal st�edov�ký hrad obehnaný 
hradbami: klášter svaté Kate�iny. 

Po svízelném sjezdu z kopce jsme dorazili p�ed brány kláštera. V 
d�ív�jších dobách bylo jedinou cestou dovnit� nechat se vytáhnout nahoru v 
koši. Dnes už je vstup p�ece jen snadn�jší - p�es p�ilehlou užitkovou 
zahradu. Mnich, který m�l na starosti p�ijímání návšt�vník�, vysv�tlil, že 
historie kláštera sahá až k samým po�átk�m k�es�anství, kdy se museli 
vyznava�i nové víry z Egypta (tehdy pod �ímskou správou) ukrývat v 
poušti, a dostali se až na Sinaj; když pozd�ji císa� Konstantin uznal 
k�es�anství jako státní náboženství, mnohé úkryty se postupn� zm�nily na 
kláštery. Mezi mu�edníky popravenými �ímany byla také svatá Kate�ina; 
podle legendy se jejího t�la zmocnili and�lé a skryli je na nejvyšším 
sinajském vrcholku. O �ty�i sta let pozd�ji bylo místo jejího hrobu zjeveno 
ve snu jednomu mnichovi; hora a klášter v její blízkosti tak nesou její 
jméno. Poté následovala prohlídka kostela, knihovny a místa, na n�mž 
spo�ívá zlatá rakev sv�tice. 

A kde je hora Sinaj? - vyptávali jsme se. „Támhle," odpov�d�l pr�vodce 
a ukázal na vrcholek v dálce (obr. 95); ho�e se ovšem ne�íká Sinaj, nýbrž 
Džebel Musa, Hora Mojžíšova. Od kláštera je asi dv� hodiny p�ší ch�ze a 
není to osam�lé návrší, ale jižní vrcholek asi t�íkilometrového masívu. Dá 
se k n�mu dostat dv�ma zp�soby: Bu� po �ty�ech tisícovkách schod�, které 
podél západního úbo�í položili mniši, nebo delší cestou, která vede po 
východních svazích a napojuje se na posledních 750 schod� chodníku na 
západ�. 

Kdo m�l zájem o výstup na horu, musel si v klášte�e dop�edu rezervovat 
nocleh, ráno si po�ádn� p�ivstat a vydat se na celodenní túru. Ostatní, kte�í 
si rezervaci nezajistili (a mezi nimi jsme byli my dva se ženou), se vrátili 
autobusem zp�t na letišt�, odkud jsme se vypravili na návšt�vu Šarm-el-
Seiku na jižním cípu poloostrova, kde Izraelci vybudovali p�ímo�ské 
letovisko, jež nazvali Ofírah - odkaz na bájnou zemi, odkud podle Bible 
získal Šalamoun zlato na výzdobu jeruzalémského chrámu. 

Z naší návšt�vy v klášte�e vyplynulo, že Mojžíš (arabsky Musa), po 
n�mž byla hora pojmenována, nebyl v�bec prorok, který vyvedl Izraelce z 
Egypta, ale mnich, který našel t�lo svaté Kate�iny. Mojžíšova hora nebyla 
žádná hora, nýbrž koncový vrchol nevelkého masívu, kolem n�jž se ty�ily 
vyšší vrcholky (v�etn� Hory svaté Kate�iny), což pon�kud znevažovalo 
volbu, k níž se B�h odhodlal, aby nechal promluvit sv�j hlas (obr. 96). A 



protože se také nejednalo o samostatný kopec, neodpovídal biblickému 
popisu, podle n�hož se kolem hory Izraelci utábo�ili. 

V zim� jsou žulové vrcholy pokryté sn�hovou pokrývkou;  v biblickém 
vypráv�ní není o sn�hu jediná zmínka. Hora, kde byl Mojžíš sv�dkem 
prvního zázraku - ho�ícího ke�e, který plamen nesežehl, se v Bibli nazývá 
Choréb, doslova „vyprahlá, pustá hora". Oáza Firán, která pravd�podobn� 
sloužila jako zdroj vody pro izraelské uprchlíky (jichž bylo zhruba 600 
000!), je odsud na kilometry vzdálená; pokud by v oáze Izraelci tábo�ili, 
sotva by se mohli stát sv�dky onoho velkého zjevení, kdy „Jahve sestoupil 
na horu" (Exodus 20, 19). 

A pak tu je otázka k�epelek: Když došly Izraelc�m zásoby, p�ihnaly se 
po tisících k�epelky a p�istály nedaleko tábora. Byly tak vy�erpané, že se 
daly sbírat se zem�. K�epelky nad Sinajem p�elétávají dodnes — v zim� se 
st�hují z Rumunska a �ernomo�ských zemí do afrického Súdánu a na ja�e 
se zase vracejí. P�es jižní �ást Sinajského poloostrova však nelétají, protože 
jsou pro n� tamní hory p�íliš vysoké. Putují severním pásmem a cestou zp�t 
zde také odpo�ívají, než se vydají na dlouhou, nep�erušovanou cestu p�es 
st�edozemní mo�e. A �iní tak p�esn� ve stejný �as, o n�mž se zmi�uje Bible 
- v dob� židovských velikonoc na za�átku jara. 

Pokud m� cesta o n��em p�esv�d�ila, pak o tom, že hora poblíž kláštera 
svaté Kate�iny není tím, za co se vydává - za „horu, na níž Mojžíš p�ijal 
desatero p�ikázání". 

* * * 
V té dob� jsem pracoval na své knize Dvanáctá planeta, p�erušil jsem 

však psaní, protože jsem si pot�eboval dodate�n� ov��it n�jaké údaje. 
Správné umíst�ní hory Sinaj - té skute�né -je d�ležité, protože jedno z 
jejích biblických jmen je Har-ha-Elóhím, jež se p�ekládá jako „Boží hora", 
ve skute�nosti to však znamená „hora boh�". Výrazu Elóhím se používá v 
knize Genesis, kde Elóhímové praví: „U�iníme �lov�ka k obrazu našemu". 
Na rozdíl od všeobecn� p�ijímaného názoru jsem dosp�l k názoru, že 
soub�žn� vznikající (a také starší) mezopotamské texty poukazují na to, že 
Elóhím - doslova „-„vznešení" - znamenají totéž co Annunakové - ti, jenž 
p�išli z nebe na zem, bohové Sumer�, Babylo�an�, Asy�an�, Egyp�an� a 
dalších národ�, které po nich ve starov�ku následovaly. 

Mezi literární památky, které nám po sob� zanechala sumerská 
civilizace, pat�í i slavný epos o Gilgamešovi, králi z Uruku (biblický Erek), 
který byl ze dvou t�etin Anunnakem a vydal se hledat nesmrtelnost. Jeho 
první cesta vedla k P�ístavišti v Cedrových horách (téma další kapitoly v 
této knize). Tam neusp�l, a tak se o to pokusil na míst�, kde m�li 
Anunnakové základnu.Toto místo se podle mých soud� nacházelo na 



Sinajském poloostrov� nedaleko hory, kterou Sumerové nazývali Mašu (zní 
podobn� jako Mojše, Mojžíšovo jméno v hebrejštin�). Že se jednalo o 
jednu a tutéž horu, zn�lo dosti pravd�podobn�. Nalezení hory Sinaj by tedy 
dalo dohromady por�znu roztroušená sv�dectví o Anunnacích. 

Ona základna, k níž se Gilgameš vypravil, byla zbudována Anunnaky 
po Potop� (ta d�ív�jší, postavená na Mezi�í�í, zmizela pod miliony tun 
bahna). Doufal jsem, že cesta na Sinaj, o níž jsem se rozepsal d�íve, mi 
poskytne chyb�jící �lánek do �et�zce d�kaz�, ovšem záv�r, že „tradi�ní" 
Sinaj v blízkosti kláštera není tou správnou horou, byl pouze jednou 
stranou mince: Tou druhou, doposud nezodpov�zenou, bylo nalezení té 
pravé. Dvanáctá planeta tak skon�ila Potopou; vypráv�ní o druhé základn� 
a Gilgamešovi jsem nechal na další pokra�ování. 

P�i zpracování následující knihy, Schody k nebes�m, jsem odložil 
stranou biblické zkoumání a místo toho se zam��il na sumerská data na 
jedné a egyptská data na druhé stran�. Gilgameš pocházející z východu a 
egyptští faraóni pátrající po v��ném život� ze západu jako by se stýkali v 
jednom geografickém bodu. Jejich spole�ným cílem byl Sinajský 
poloostrov. Ale která �ást? 

Jak jsem detailn� vysv�tlil a doložil ve Schodech k nebes�m, byla cílem 
Gilgamešovy druhé cesty základna, jejíž p�istávací vzdušný koridor, letové 
st�edisko a další spojovací linky se sbíhaly na centrální planin� poloostrova 
(obr. 97). Cesta za posmrtným životem faraón� vedla ve sm�ru pohledu 
Sfingy (GZ) podél 30. rovnob�žky (na mapce te�kovaná �ára). V míst�, kde 
se p�istávací linie a 30. rovnob�žka protínají, se musela nacházet základna 
(bod ozna�ený SP). Sumerské i egyptské texty hovo�í o ho�e s podzemními 
prostorami, která stála vedle místa pro p�istání. Je jen logické, že v Bibli se 
tato hora nazývá jako „hora Elóhím". 

Prostudoval jsem prakticky veškeré archeologické zprávy i dostupné 
vojenské materiály v angli�tin�, n�m�in� a francouzštin�, 



 
obr. 97 
 
jež se týkaly hory Sinaj a p�edpokládané trasy exodu, a ukázalo se, že 

od té doby, co Burckhardtova zpráva zpochybnila správnost hory poblíž 
kláštera svaté Kate�iny, prakticky všichni zavrhovali jižní cestu a p�iklán�li 
se bu� k severní (blíže St�edozemnímu mo�i, kterou �ímané nazývali Via 
Maris) nebo st�edem poloostrova, která se ozna�uje r�zn�, nap�íklad Cesta 
Patriarch� nebo Cesta p�es Šúr. V�tšina z nich se pak kloní k cest� 
st�edové. St�edová planina Sinaje je však lemována pásem hor, který není 
p�erušovaný a má v�tší �i menší proluky. Která z on�ch hor je ale ta pravá? 
V tom se názory badatel� rozcházejí. 

Tlouš�ka mých složek dokládá, jak rozsáhlou korespondenci jsem v té 
dob� vedl s izraelskými v�dci, Izraelskou expedi�ní spole�ností (jíž jsem 
byl �lenem), Hebrejskou univerzitou v Jeruzalém� a univerzitou v Tel 
Avivu ve v�ci vhodného kandidáta na post hory Sinaj. Výsledkem je z mé 



strany pevné p�esv�d�ení, které se opírá nejen o mín�ní mnoha autorit 
(vycházející z biblické historie, geografie a topografie, klimatických klí��, 
vodních zdroj� atd.), ale sou�asn� jej potvrzují i moje mapky s polohou 
základny a p�istávacího koridoru. 

Když jsem však svou jistotu p�etavoval do rukopisu své druhé knihy, 
zmocnila se mne jednoho dne nep�íjemná nejistota. P�edpokládal jsem, že 
létající stroj Anunnak� sestupuje po st�edové linii, která vychází ze dvou 
vrcholk� Araratu, míjí letové st�edisko (Jeruzalém) a p�istává na základn� 
(SP, viz obr. 97). Co když však práv� v t�ch místech, kdy stroj klesá, 
postaví se mu do cesty jedna z on�ch vysoko �nících hor? Místo p�istání by 
narazil. A jestli má kniha mezitím vyjde, m�že n�kdo namítnout: Nesmysl, 
vždy� tam stojí hora! - Pak budu právem za hlupáka. 

Jakmile tedy v roce 1976 vyšla Dvanáctá planeta, vyzbrojil jsem se 
všemi pozitivními ohlasy a doporu�eními, které jsem dokázal 
nashromáždit, a vydal se znovu do Izraele. M�l jsem tentokrát v úmyslu 
zorganizovat p�elet, který by simuloval p�istání létajícího stroje Anunnak�, 
abych se ujistil, že je má teorie sch�dná. 

Z mých kontakt� nakonec vyplynulo, že jediný zp�sob, jak m�j zám�r 
uskute�nit, je pronajmout si soukromé letadlo; souhlasil jsem s tím, že 
ponesu všechny výlohy. To byl ovšem pouze za�átek. Aby se mohl let 
uskute�nit, bylo nejprve nutné p�edložit letový plán ke schválení 
p�íslušnému vojenskému ú�adu, který kontroloval vzdušný prostor. Jak 
daleko máte v úmyslu proniknout do sinajského vnitrozemí, za jakým 
ú�elem? Sv�j zám�r jsem charakterizoval jako „archeologický", a musel 
jsem tudíž zažádat o povolení hlavního vojenského archeologa, který m�l v 
resortu severní Sinaj. 

V materiálech z té doby mám dodnes zapsané jeho jméno: Dov Meron. 
Setkali jsme se v jeho dom� v Aškalonu, m�st� na pob�eží St�edozemního 
mo�e severn� od Gazy. Ukázalo se, že se mimo�ádn� vyzná ve všech 
aspektech Sinajského poloostrova - v topografii, podnebí, vodních zdrojích, 
historii. Za�ali jsme u mých p�edstav o trase židovského Exodu (obr. 98) a 
debatovali nad mým záv�rem, že Izraelci vstoupili do oblasti centrální 
roviny v míst� dnes nazývaném pr�smyk Mitla, kde se odehrály 
rozhodující boje izraelsko-egyptské války v roce 1967 (foto 37). �ekl jsem, 
že bych nad tímto pr�smykem rád p�elet�l, a pokud by to bylo možné, i nad 
pr�smykem Giddi. 

Pak jsme sto�ili �e� na samotnou horu Sinaj a její pravd�podobné 
umíst�ní. P�edložil jsem mu mnohá pro i proti jiných badatel� spolu s 
argumenty, které hovo�í pro centrální rovinu. Pak jsem se rozhodl vyložit 
své karty na st�l. Vytáhl jsem z kuf�íku �erstvý výtisk Dvanácté planety a 



vysv�tlil mu spojitost s Anunnaky. Spíš než nep�íjemn� šokován byl 
up�ímn� fascinován. „Existuje jedna hora, která spl�uje všechna vaše 
kritéria," �ekl a ukázal prstem na velkou rozloženou mapu poloostrova. 

Byla to p�esn� stejná hora, k níž jsem dosp�l svým bádáním! P�ímo 
p�ede mnou a bez pr�tah� vystavil povolení na p�elet p�es horu i oba 
pr�smyky se svým osobním doporu�ením. Byl jsem v sedmém nebi. 

Proplul jsem ješt� celou sítí následných vojenských povolovacích 
procedur, až se nakonec ukázalo, že vznikl problém s ozna�ením hory. 
Protože ležela jiho-jihozápadn� od m�sta el-Ariš (mapka obr. 92), 
schválená cesta vyžadovala let�t na jih p�es St�edozemní mo�e a následn� 
se sto�it do vnitrozemí nad el-Arišem. To však nevycházelo vst�íc mému 
p�vodnímu zám�- 



 
obr. 98 
 
ru: ov��it si reálnost p�istávací dráhy pro Anunnaky. Musel jsem let�t na 

Jeruzalém a odtud na jih. Naléhal jsem, až se mi nakonec poda�ilo získat 
povolení, svou trasu jsem však mohl za�ít až o n�co jižn�ji od Jeruzaléma. 

Jakmile jsem vy�ešil jeden problém, nahrnuly se další, mezi nimi 
pot�eba po�ídit letecké snímky. M�l jsem to povoleno, pokud nenafotím víc 
než dva filmy, které následn� p�edám sty�nému d�stojníkovi, jenž poletí se 
mnou. Armáda následn� snímky vyvolá a podrobí cenzu�e. Nezbývalo než 
souhlasit. 



Byl p�íjemný podzimní den roku 1977, když jsme se vznesli z malého 
civilního letišt� severn� od Tel Avivu. Ješt� p�ed letem jsem požádal 
sty�ného d�stojníka, jestli by mne nezv��nil s letadlem v pozadí (foto 38). 
Byli jsme jediní pasažé�i sedmnáctimístného letadla; pilota zajistilo 
izraelské letectvo. Jižn� od Jeruzaléma jsme se sto�ili na jih a vydali se po 
dráze Anunnak�. 

I z neveliké výšky bylo viditelné, jak je Izrael úzký; vypadalo to, že 
sta�í natáhnout od Jordánu ruku a dotknete se St�edozemního mo�e. 

Let�li jsme ted p�ímo na jih a postupn� snižovali výšku. Judské hory 
za�ínaly ustupovat zvln�nému kopcovitému terénu. O n�jakou chvíli 
pozd�ji se kopce p�ed námi prom�nily v zlov�stné hory. - Níž! Níž! K�i�el 
jsem na znepokojeného pilota v nejistot�, jestli bychom rad�ji nem�li 
zm�nit kurs nebo vystoupat do bezpe�né výšky. Pak náhle, jako mávnutím 
kouzelného proutku, se hradba hor rozestoupila a objevila se široká pr�rva, 
jako by n�jaká obrovská ruka rozhrnula horské masívy a nechala nás 
prolet�t. A p�ímo p�ed námi jsme uvid�li centrální rovinu. 

Byli jsme ve výšce asi 600 metr�. Slyšel jsem, jak si pilot úlevou 
vydechl. - Výborn�! Zvládli jsme to! volal jsem nadšením a nechal kone�n� 
pilota nabrat normální výšku. 

Zaplavil m� úžasný pocit hrdosti. Vytáhl jsem láhev vína (kterou jsem si 
p�ibalil „pro p�ípad") s balí�kem sušenek a nabídl svým spole�ník�m, aby 
se se mnou pod�lili o radost. Let�l jsem ve stopách Anunnak� a práv� 
dokázal, že jejich trasa tudy skute�n� mohla vést! Sty�ný d�stojník 
neodmítl nabízené víno; pilot se ovšem spokojil se sušenkami. 

Pokra�ovali jsme sm�rem na západ p�es centrální rovinu Sinajského 
poloostrova. Pod námi jsme stále mohli vid�t kostry tank� a dalších 
vále�ných vozidel, poz�statky nedávné izraelsko-egyptské války o Sinaj; 
jak tehdy psali vále�ní zpravodajové, „dokonale tvrdý terén pro tanky". 
Oho�elé nákladní automobily zna�kovaly staré cesty; ty nové se krajinou 
táhly jako stuhy z �erného asfaltu. P�iblížili jsme se ob�ma pr�smyk�m 
Mitla a Giddi, jak jen to povolovala linie p�ím��í, a pak se sto�ili zp�t. 
Naším referen�ním bodem bylo sídlišt� („m�sto" by bylo p�íliš lichotivé) 
Nakhl, k�ižovatka na nejv�tším �í�ním p�ítoku Sinaje, Vádí el-Ariš. 

Minulou noc tu vydatn� pršelo a Vádí se vylila z b�eh� natolik, že se 
místy vytvo�ila malá jezera. Krom� deš�� v zimním období je Vádí 
zásobeno vodou z jižních vrchol�, na nichž od jara odtává sníh. I za 
parného léta je v jinak vyschlém �e�išti n�kolik málo centimetr� vody. 
Pokud tu Izraelci tábo�ili - a já jsem o tom p�esv�d�en - vysv�tlovalo by to, 
že m�li stále vodu pro sebe i pro svá stáda. Rovn�ž by se tím vysv�tlila i 
epizoda se zlatým teletem, které Mojžíš „rozemlel na prach, nasypal do 



vody a nechal Izraelc�m pít." 
Jako jeden z hlavních vrchol� musela být hora exodu - hora Mašu z 

eposu o Gilgamešovi - na obvodu p�istávacího prostoru, nikoli v jeho 
st�edu (jinak by do ní létající stroj narazil). Když jsme se p�ibližovali k 
Nakhlu a pod námi se b�lal pás vápencových hor lemujících planinu, 
ukázal jsem pilotovi na map� konkrétní vrchol, k n�muž bych cht�l zamí�it. 

Stál zcela osamocen�; kdyby se kolem hory Izraelci utábo�ili, jak uvádí 
Bible, mohli bez potíží sledovat vše, co se d�je na vrcholu - onen ohnivý 
sestup Boha v kábodu. I když se toto slovo obvykle p�ekládá jako „sláva", 
znamená v semitských jazycích doslova „t�žká v�c" (v sumerštin� pak „to, 
co se vznáší"). Izraelci jej poprvé spat�ili, když vstoupili na pouš� vedoucí 
k ho�e, a bylo jim oznámeno, že jej uvidí znovu, až Hospodin promluví k 
Mojžíšovi z hory, aby poznali, že jim nese Boží slovo. Pokaždé, když B�h 
p�istál ve svém kábodu zahalený do mraku na vrcholku hory, v�d�l to lid t�i 
dny dop�edu a byl tak p�ipraven na nejv�tší ze všech zjevení. 
„Hospodinova sláva (kábod) se jevila pohledu Izraelc� jako stravující ohe� 
na vrcholku hory. Mojžíš vstoupil doprost�ed oblaku. Vystoupil na horu a 
byl na ho�e �ty�icet dní a �ty�icet nocí." (Exodus 24, 17-18) 

To se událo n�kdy p�ed 3 400 lety. A dnes já, který pat�ím ke stejnému 
židovskému kmeni jako Mojžíš a Áron - k levit�m - se chystám navštívit 
toto svaté a tajemné místo, a nespat�ím jej od úpatí hory jako zástupy 
starých Izraelc�, ale z jeho vrcholu! 

O�ekával jsem, že snad na vrcholu hory objevím n�jaké poz�statky z 
oné mimo�ádné doby, kdy lidé vid�li Boha a slyšeli, jak rozmlouvá s 
Mojžíšem? To samoz�ejm� ne (alespo� tak mi velela logika). Události 
spojené s deseti p�ikázáními se odehrály a odezn�ly, nic po sob� 
nezanechaly. Jediné co jsem o�ekával, že bych mohl zpozorovat, byla 
jeskyn� nebo n�jaký jeskynní útvar. Po exodu hovo�í Bible o ho�e Sinaj 
pouze jedenkrát, a to v souvislosti s prorokem Elijášem, když nechal pobít 
Baalovy proroky a utekl na Choréb, aby si zachránil život. Tam jej and�l 
zavedl k jeskyni, kdy se skryl. Jeskyn� p�e�ká tisíce let, �íkal jsem si. T�eba 
ji zahlédnu. 

N�kolikrát jsme horu oblet�li. Po�ídil jsem n�kolik snímk� vrcholku. 
Za�alo se m�nit po�así, zatahovala se obloha a za�al foukat silný vítr. Pilot 
navrhoval, abychom se vrátili. Ješt� mi ve fotoaparátu z�staly n�jaké 
snímky. Požádal jsem, jestli bychom nemohli ješt� jednou p�elet�t nap�í� 
nad vrcholem. Zdálo se mi, že tam vidím ur�ité topografické zvláštnosti, 
které vypadaly jako terénní povrchová úprava. 

Pilot tedy provedl úplnou oto�ku a zamí�il znovu k vrcholu.Nasm�roval 
jsem jej k zvláštnímu ostrohu �i podivn� tvarované plošin�, jako by m�la 



plnit n�jaký ú�el. Když jsme se p�iblížili, zahlédl jsem ze strany n�co jako 
kruhový otvor. Zrychlil se mi tep: Že bych našel jeskyni? Po�ídil jsem 
n�kolik snímk� a požádal pilota ješt� o jeden p�elet, tentokrát z druhé 
strany. 

A tehdy m�j pohled upoutal jasný, bílý objekt kruhového tvaru, který 
opticky vystupoval z okolní šedohn�dé krajiny. Poda�ilo se mi jej 
n�kolikrát zachytit v objektivu (foto 39 a 40). Nechápal jsem, co by to 
mohlo být - a v tom okamžiku mi došel film. 

„Musíme se vrátit!" naléhal pilot. „Nenamítám, stejn� už nemám na co 
fotit," p�iznal jsem. 

Jak bylo dohodnuto, musel jsem oba �ernobílé filmy p�edat sty�nému 
d�stojníkovi. Slíbil, že je nechá „bezodkladn�" vyvolat a prohlédnout. 
Nakonec jsem musel �ekat n�kolik dní a dostal jsem je t�sn� p�ed odjezdem 
na letišt�. V letadle jsem otev�el zalepenou obálku a zjistil jsem, že n�kolik 
snímk� bylo z filmu vymazáno (i když jsem se snažil nefotografovat nic, co 
by t�eba vzdálen� p�ipomínalo n�jaké vojenské objekty). 

Hned jak jsem dorazil do New Yorku, nechal jsem si snímky vyvolat a 
zv�tšit. Onen záhadný bílý objekt se objevil p�esn� tak, jak jsem jej vid�l ze 
vzduchu: Dokonale kruhový tvar jako u létajících talí�� s vy�nívající horní 
�ástí, které popsali o�ití sv�dkové. Kdybych m�l nakreslit UFO, 
vypodobnil bych jej úpln� stejn�! 

Pokud toto nebylo neuv��itelné, pak nemén� p�ekvapivé byly detaily 
Jeskyn�", „upravený terén" (foto 41) a dokonale kruhový „otvor" (foto 42). 
Onen ostroh, který upoutal mou pozornost a který se mi poda�ilo 
vyfotografovat ze strany (foto 41), byl ve skute�nosti rozd�len na dv� �ásti, 
z nichž jedna se táhla jako prodloužený jazyk a druhá p�ipomínala 
obdélníkovou plošinu, kolem níž byla zoraná p�da, takže její st�edová �ást 
vy�nívala nad úrove� okolí. Z druhé strany, kde jsem si prvn� všiml oné 
Jeskyn�", se na fotografii skute�n� objevila na stran� ostrohu dokonale 
kruhová dutina (foto 42). Co však bylo ješt� pozoruhodn�jší, ve svahu nad 
ní bylo hned n�kolik rovnom�rn� rozmíst�ných otvor�. Nafotografii jsou 
jasn� vid�t t�i tyto otvory, dost možná i �tvrtý (vlevo u okraje obrázku). Za 
otvory v nejvyšší �ásti svahu se ukazuje „zoraná", prodloužená �ást 
obdélníkového útvaru, která je na �ernobílé fotografii tmavší než její okolí. 

Díval jsem se na tyto fotografie znovu a znovu. Další zv�tšeniny však 
obrazy ješt� více rozost�ily. Bylo to opravdu neuv��itelné, a p�esto to byla 
skute�nost. Kladl jsem si otázku za otázkou, kroutil pochybova�n� hlavou, 
nebot žádná z odpov�dí mi nep�ipadala sch�dná. Copak je možné, abych 
práv� p�elétal nad Boží horou Sinaj, a práv� v té chvíli na ní p�istálo UFO - 
dnešní UFO? Narazil jsem �irou náhodou na objekt, který se tam na chvíli 



objevil? A co se mi jevilo jako zcela nemožné - vid�l jsem a vyfotografoval 
onen božský kávod, který tu odpo�ívá od �asu exodu nebo od n�jaké další 
návšt�vy Jahveho? A nebo - což bylo už mén� ohromující, ale logi�t�jší - 
jednalo se p�ece jen o pouhý p�írodní úkaz, zvláštní krajinný prvek 
vytvarovaný �i vyhloubený dešt�m a v�trem, a svítiv� bílý jenom proto, že 
obnažoval pískovcový podklad? 

A co další podivné rysy - terénní úprava, oboraný prostor okolo 
vyvýšeného ostrohu, dokonale kruhový Jeskynní vchod" ve svahu, p�esn� 
rozmíst�né otvory - co by mohly být? Všechno to jist� není jen práce v�tru 
a dešt�. Muselo to být n��í organizované dílo -jestli ne lidí, pak boh�. 

Egyptské texty, které lí�í pou� faraóna do zásv�tí, se zmi�ují o 
dvanáctihodinové cest� z poh�ebišt� do Duatu, kde stojí Hora sv�tla. 
Faraón nejprve t�i hodiny cestoval vzduchem, potom sestoupil na zem a 
vstoupil do otvoru, který vedl do svažujícího se tunelu, až v páté hodin� 
sestoupil do nejhlubšího místa. Šestou hodinu byl souzen, aby se rozhodlo, 
je-li hoden p�ipojit se k boh�m na Planet� miliónu let; když usp�l, 
pokra�oval dalšími tunely vzh�ru (obr. 99) branou, která nesla znak 
ok�ídleného disku. Ve dvanácté hodin� se dostal „do nej�ern�jší temnoty", 
kde jej v prostorné jeskyni o�ekával unaše� do nebes; pak se oblékl na 
cestu, „brána od Zem�, brána od Nebes" se otev�ela a on se vznesl do výše. 

Když jsem si op�t prohlížel fotografie, lámal jsem si hlavu, zda onen 
zvláštní terén s �adou otvor� nemohou být výstupy v�tracích šachet z 
podzemních prostor uvnit� hory, o nichž se zmi�ují egyptské texty a jak je 
zobrazují kresby z Knihy mrtvých. Byl onen jeskynní otvor „trhlinou", do 
níž se m�l Mojžíš skrýt, když kolem n�j Hospodin na ho�e procházel, nebo 
byl jeskyní, v níž se skrýval Elijáš?Když mi všechny tyto myšlenky b�haly 
hlavou, za�al jsem pochybovat, že by všechny tyto jevy byly jen p�írodním 
výtvorem, �i dokonce iluzí vytvo�enou skalními útvary nebo hrou sv�tla a 
stín�. A když už je �e� o iluzích, nedokázal jsem odtrhnout o�i (a lupu) od 
n��eho, co vypadalo jako obrovská postava ve zbroji, která stála vedle 
vstupu do jeskyn�. Jakkoli to m�že znít podivn�, p�esn� tak to vypadalo. 

Všechno to bylo neuv��itelné, ohromující, nemožné, p�íliš dokonalé na 
to, aby to mohla být pravda. Pokud to všechno byla pravda, pak se mi 
poda�ilo vyfotografovat d�kaz o fyzické p�ítomnosti Anunnak� na ho�e - a 
potvrdit tak existenci starov�ké základny, která musela být n�kde v 
blízkosti a která byla smetena z povrchu zemského p�i jaderném st�etu, 
který Bible p�ipomíná jako pád Sodomy a Gomory. Pokud je však na druhé 
stran� všechno klam, pak se musela proti mn� p�íroda spiknout a vytvo�it 
neuv��itelnou kulisu t�ch nejzáhadn�jších útvar�. 

Cítil jsem, že se jedná o v�c natolik zásadní, že ji nemohu nechat bez 



dalšího zkoumání. Je nutné, abych se k ho�e vypravil znovu, vystoupil na 
její vrchol a na vlastní o�i si tyto jevy ov��il. A protože jsem zrovna nebyl 
nadšeným horolezcem, musel jsem se tam dostat helikoptérou. 

Okolnosti mne donutily jednat rychleji, než bych si p�ál. V b�eznu 1979 
vyšly najevo podmínky izraelsko-egyptské mírové dohody, v níž bylo 
požadováno postupné stažení izraelských sil ze Sinaje, a oblast, v níž se 
nacházela „moje" hora, musela být evakuována do prosince téhož roku 
(obr. 100). 

Rychle jsem tedy odcestoval do Izraele, abych se pokusil zajistit 
helikoptéru a získat povolení k p�istání. Narazil jsem však na cihlovou ze�: 
Všechna letadla a helikoptéry, dokonce i ty práškovací, byly mobilizovány 
na evakuaci vojenského materiálu ze Sinaje. Všechny ostatní lety, které 
nesouvisely s deportací armádních a leteckých základen, byly striktn� 
zakázány. Víc jak týden jsem se marn� snažil, ale nic naplat, musel jsem to 
vzdát. 

Když jsem se vrátil, dokon�il jsem práci na Schodech k nebes�m (jež 
vyšly poprvé v roce 1980). Rozhodl jsem se, že jako seriózní badatel 
nemohu uve�ejnit neuv��itelné zprávy �i fotografie, aniž bych je p�edtím na 
míst� ov��il. A tak Schody k nebes�m odešly do tisku bez tohoto p�íb�hu. 
Fotografie, které p�ináší tato kniha, museli na svou publikaci �ekat celé 
�tvrtstoletí! 

Své úsilí dostat se znovu na Sinaj helikoptérou jsem však nevzdal. Sága 
o tajemství Svaté hory má tedy své pokra�ování. 

 



11. Tajemství nepolapitelné hory 
Tém�� posedlost dobrat se potvrzení záhadných útvar� na vrcholku nov� 

nalezené hory Sinaj vyústila v ne�ekané d�sledky a skute�n� pozoruhodné 
zážitky. A tém�� po dv� desetiletí mé úsilí opakovan� naráželo na reakci 
mezinárodní mocenské politiky, s níž jsem necht�l mít nic spole�ného (ale 
stejn� jsem tomu neunikl). 

Mé doposud vylí�ené letecké návšt�vy nad Sinají mohly být 
uskute�n�ny jen díky izraelsko-egyptské válce, která vypukla v roce 1967. 
M�j sp�šný návrat do Izraele, jímž jsem sledoval p�istání na ho�e v roce 
1979 byl podnícen pokra�ujícím mírovým procesem a požadavky mírové 
dohody, v níž se Izraelci zavázali postupn� vyklidit ze Sinajského 
poloostrova pozice. 

Když jsem však byl tehdy v Izraeli a snažil se získat helikoptéru, s níž 
bych mohl p�istát na ho�e Sinaj, netušil jsem, že i v Egypt� je n�kdo, kdo 
má v plánu p�istát s helikoptérou na ho�e Sinaj. A ten n�kdo nebyl nikdo 
menší než Anvar Sadat - egyptský prezident! Jeho plány se nicmén� to�ily 
kolem hory Musa poblíž kláštera svaté Kate�iny, takzvan� tradi�ní Sinaje. 
P�esto hrály jeho zám�ry a letecká návšt�va roli v mých vlastních plánech a 
p�ipravovaných výpravách. 

Jak se ukázalo, cht�l prezident Sadat spojit historický podpis mírového 
ujednání mezi Egyptem a Izraelem s událostí ekumenického rozm�ru; 
navrhoval, aby se spole�n� s izraelským premiérem Beginem a americkým 
prezidentem Carterem sešlimuslim, žid a k�es�an na Sinaji, a slavnostní 
podpisový akt uskute�nili na úpatí „hory Sinaj, kde p�edal B�h Mojžíšovi 
desatero p�ikázání". K tomu však nakonec došlo na trávníku Bílého domu 
ve Washingtonu (v b�eznu 1979). Jako projev dobré v�le se proto Izrael 
rozhodl urychlit své stažení z okupovaných území, aby hora i klášter byly 
p�edány egyptské stran� d�íve než k dohodnutému datu, jímž byl duben 
1982. A tak se stalo, že jen co Izraelci opustili Sinaj, za�ali Egyp�ané ze 
Sadatova rozkazu budovat nedaleko kláštera svaté Kate�iny místo pro 
setkávání p�edstavitel� r�zných náboženství v rámci plánované mírové 
vesnice. 

Prezident Sadat tehdy p�ilet�l helikoptérou a osobn� p�edsedal 
slavnostnímu ob�adu. 

Když jsem se to tenkrát dozv�d�l, pomyslel jsem si: T�eba by Sadata 
moje výzkumy zajímaly a poda�ilo by se mi získat vládní helikoptéru. 

Jakkoli se mohl tento nápad zdát p�itažený za vlasy, rozhodl jsem se, že 
to zkusím. Jakmile vyšly Schody k nebes�m, poslal nakladatel jeden výtisk 



p�ímo egyptskému prezidentovi a v pr�vodním dopise (podepsaném 
šéfredaktorem) upozornil na mé teorie „o pyramidách a hledání 
nesmrtelnosti". Jestli se kniha dostala Sadatovi do rukou, t�žko soudit; 
žádná odpov�� se nedostavila. 

Nápadu jsem se zcela nez�ekl a našel si další cesti�ku, jak se dostat do 
zorného pole hlavy státu. Mezi mými p�íznivci, které jsem získal po vydání 
Dvanácté planety, byl i jeden �lov�k, který se d�v�rn� znal s egyptským 
velvyslancem ve Washingtonu Ašrafem A. Ghorbalem. Na mou prosbu 
poslal velvyslanci dva výtisky mé nové knihy, jeden pro n�j osobn� a druhý 
pro prezidenta Sadata. Zám�r byl jasn� stanoven: „Pan Sitchin má 
neskromné p�ání navštívit helikoptérou jistou horu v oblasti Nakhlu." 

Velvyslanec nás na oplátku ujistil, že kniha bude i se žádostí doru�ena 
prezidentovi do Káhiry. Op�t nemám tušení, zda se kniha s mou prosbou k 
Sadatovi dostala, nebylo to však v�bec podstatné, protože byl v �íjnu 1981 
zavražd�n islámskými fanatiky. 

Jak dál? V dubnu 1982 již byl Sinajský poloostrov zcela p�edán 
Egyp�an�m, takže jediná cesta, jak se na horu dostat, vedla p�es Egypt; a 
pokud ne p�es nejvyšší místa, pak jsem musel použít konven�n�jších 
metod. Za�al jsem kontaktovat nejr�zn�jší cestovní kancelá�e a agentury, 
které se specializovaly na cesty do Egypta. Jak jsem se dozv�d�l, soukromé 
výpravy na Sinaj doposud nebyly povoleny: Bylo to stále vojenské pásmo a 
vstup byl pouze na zvláštní povolení. 

Už dlouho jsem byl �lenem Izraelské výzkumné spole�nosti, te� jsem se 
pro zm�nu nechal zapsat do Amerického výzkumného st�ediska pro Egypt 
(ARCE) v nad�ji, že jejich prost�ednictvím získám n�jakou pomoc. Na 
jednom z jimi po�ádaných setkání jsem byl p�edstaven Dr. Mohamedu 
Ibrahimu Bakrovi, p�edsedovi Organizace pro správu starov�kých památek, 
který slíbil pomoc, nic z toho však nakonec nebylo. I šéf ARCE v Káhi�e se 
pokoušel n�co zjistit; posléze navrhl, abych p�ilet�l do Káhiry a pokusil se 
sehnat povolení sám. Abych se n�jak pojistil, že cesta nebude zbyte�ná, 
vyzbrojil jsem se hromadou nejr�zn�jších doporu�ení. Jedno z nich bylo 
adresováno bývalému ministrovi Sadatovy vlády, který sed�l na tribun� 
p�ímo za prezidentem, když byl zavražd�n. Další jsem zase získal od Dr. 
Zahiho Haváse (tehdejšího vrchního komisa�e pro dohled nad památkovým 
komplexem v Gíze a pozd�ji dokonce jeho generálním �editelem), který 
zrovna pobýval v Univerzitním muzeu ve Philadelphii a �etl ob� mé knihy. 

K cest� nakonec po všech pr�tazích a p�ípravách došlo za�átkem 
listopadu roku 1984 - sedm let tém�� na den p�esn� poté, co jsem podnikl 
svou první památnou výpravu ke Svaté ho�e. Když jsem se ženou dorazil 
do Káhiry, v�ele jsme se p�ivítali se všemi, s nimiž jsme byli v kontaktu, a 



všichni slibovali, že nám pomohou zajistit helikoptéru „pro ú�ely 
archeologického pr�zkumu". Zatímco jsme vy�kávali, zda jejich snahy 
p�inesou ovoce, vydali jsme se navštívit tradi�ní turistické památky. Úsilí 
mých p�átel p�ineslo jedno zjišt�ní: Hora v centrální �ásti Sinaje, kterou 
jsem m�l v úmyslu navštívit, nebyla na seznamu archeologických lokalit. 
Jediným �ešením bylo sehnat si dobrozdání ministra kultury, ten byl ovšem 
v zahrani�í. 

Protože jsem nemohl déle prodlévat v Káhi�e, vrátil jsem se s 
nepo�ízenou do New Yorku. V následujících osmi letech jsem se v Káhi�e 
objevil ješt� n�kolikrát, jednak v souvislosti s mými dalšími knihami, 
jednak jsem cht�l kone�n� prolomit sm�lu. Když jsem p�ijel v roce 1992, 
egyptská vláda pon�kud zmírnila p�ísná opat�ení pro cesty na poloostrov, 
dokonce pokra�ovala s výstavbou p�ímo�ských letovisek tam, kde Izraelci 
skon�ili. Navíc jsem zachytil zprávu, že se vydávají povolení na lety 
helikoptérou. Byl tu pouze jediný problém: Na základ� ur�itých restrikcí 
vyplývajících z mírové dohody s Izraelem mohly nad Sinají létat jen 
armádní stroje. 

Jak se ukázalo, odstartovala návšt�va v roce 1992 nezbytné události, 
které nakonec vedly ke zorganizování letecké výpravy. B�hem pobytu v 
Egypt� jsem v rámci mezinárodní konference uspo�ádané organizací Power 
Places Tours uspo�ádal p�ednášku v hotelu Mena House, který je situován 
vedle pyramid v Gíze a byl shodou okolností i d�jišt�m egyptsko-
izraelských mírových jednání. Do konferen�ního sálu se tehdy nenápadn� 
vloudil jejich konkurent Abbás Nadím, specialista na egyptskou turistiku, 
který se p�est�hoval do Spojených stát� a založil vlastní cestovní agenturu 
Vision Travel & Tours. Po návratu do Ameriky mne kontaktoval a pozval 
mne na n�kolik svých zájezd� a konferencí. �ekl jsem mu tehdy, že mám 
skute�ný zájem organizovat své vlastní výpravy na místa, která sám 
zvolím, a pro lidi, kte�í �etli mé knížky. 

„No problem", odpov�d�l na mé p�edstavy. „Kam byste se nejradši 
vypravil? Mám v Egypt� ty nejlepší kontakty." �ekl jsem, že na Sinaj. No 
problem, m�žu vám za�ídit jakékoli terénní vozidlo. To je hezké, já na to, 
jenže já bych pot�eboval helikoptéru.Slíbil, že se poptá. V�d�l jsem, že z 
toho nic nebude, protože soukrom� se nad Sinají létat nesm�lo. K mému 
p�ekvapení mi Abbás po �ase zavolal a pravil: - Mám pro vás tu 
helikoptéru! 

Výsledkem byl plán návšt�vy ur�itých archeologických lokalit v Egypt� 
- to, co jednoduše nelze nevid�t, plus n�které mé vlastní destinace - a pak 
výprava na Sinajský poloostrov. Zájezd se jmenoval „Ve stopách exodu" a 
náhodou probíhal na ja�e - v dob� skute�ného exodu Izraelc� z Egypta. 



M�li jsme se dostat turistickým autobusem až do Nakhlu v centrální rovin�, 
kde už na mne bude �ekat helikoptéra. 

Bylo jaro roku 1994. S po�etnou skupinou nadšených „sitchinolog�" 
jsem nejprve navštívil muzeum v Káhi�e, pyramidy v Gíze, oázu v al-
Fajjúmu, Karnak, Luxor, Údolí Král�. Abbás Nadím m� opakovan� 
ujiš�oval, že ohledn� helikoptéry je vše v nejlepším po�ádku. Když jsme se 
vrátili do Káhiry, náhodou jsem jej zahlédl, jak vy�izuje n�jaké zb�silé 
telefonáty. - Jakési potíže s helikoptérou? zeptal jsem se. - No, no, no! 
Všechno O.K.! ujiš�oval m�. 

V ur�ený den jsme se vydali autobusem na Sinaj. Dozv�d�li jsme se, že 
jsme v�bec první turistická skupina v civilním autobuse, která má povolení 
ke vjezdu na poloostrov nikoli obvyklou cestou p�es Suezský kanál, ale 
tunelem, který Egyp�ané tajn� postavili v roce 1973, když se p�ipravovali k 
útoku na izraelské pozice (obr. 101). Byl to pro mne pon�kud naho�klý 
zážitek, který pokra�oval, když nám bylo povoleno navštívit s vojenskou 
eskortou ruiny obranných izraelských linií na východním b�ehu kanálu, 
jimž se �íká Bar Lev (obr. 102). Jedna z mladých ú�astnic našeho zájezdu 
jménem Shoshana sloužila jako voja�ka izraelské armády práv� na t�chto 
pozicích. Pozd�ji se mi sv��ila: P�ihlásila jsem se do tohoto zájezdu, abych 
se sem mohla znovu podívat. 

Místo bylo sv�dectvím trpké minulosti; skute�nost, zeje mohla op�t 
navštívit pod egyptskou záštitou, snad bude p�íslibem lepších �as�. 
Podobné pocity nás oba provázely, když jsme projížd�li proslulým 
pr�smykem Mitla, v jehož okolí se odehrávaly kruté boje v nedávné 
minulosti i v �ase biblického exodu. Cesta je tu stále lemována vyho�elými 
a zdemolovanými vojenskými vozidly, i když ne již v takovém množství, 
jaké ukazují dobové vále�né fotografie (obr. 103). Tém�� po celé cest� 
pr�smykem jsme mohli �íst výstražné zna�ky: NEBEZPE	Í - MINY. 

Do Nakhlu jsme z Káhiry dorazili za n�kolik hodin. Na rozdíl od dojmu, 
který jsem získal z letadla v roce 1977, to tu již mnohem více p�ipomínalo 
m�sto; po prašných ulicích se mezi automobily lín� promenádovali osli a 
velbloudi. Zastavili jsme u nevýrazné budovy na okraji tržišt� -jak jsme se 
dozv�d�li od �idi�e, byla to místní restaurace. Byli jsme hladoví, žízniví, 
unavení a nedo�kaví dobrého jídla. Zvolili jsme rad�ji bezpe�n�jší menu: 
chlebové placky, sýr, vejce natvrdo, slazený �aj a lahvové nápoje chlazené 
v nádrži. 

Tak kde je helikoptéra? vyzvídal jsem na Abbásovi. Už je na cest�, 
ujiš�oval m�. Bude tu za chvíli, jen se v klidu najezte. 

Mezitím jsem nenápadn� nazna�il Harveymu Hagmanovi - reportérovi 
deníku Washington Times, který m�l s sebou videokameru - aby si ke mn� 



p�isedl. Ve vší tajnosti jsem mu odhalil sv�j plán p�istát na jedné nedaleké 
ho�e, zatímco si bude skupina užívat polední p�estávky. Prozradil jsem mu, 
že ha ho�e, kterou pokládám za skute�nou horu Sinaj, nejspíš uvidím 
mimo�ádn� zajímavé p�írodní útvary, a proto bych byl rád, kdyby let�l se 
mnou jako sv�dek. Nadšen� souhlasil. 

Asi za patnáct minut se do restaurace p�i�ítil Abbás a k�i�el na m�: - 
Honem! Rychle! Taxi �eká! Vyb�hli jsme s Harveym za ním. Jaké taxi? 

- Helikoptéra nesmí do Nakhlu, tak poslali taxík, který vás doveze k ní. 
- Ješt� s plackou v ruce jsem nasedl s Harveym a Abbásem do 

prav�kého vozidla, oni na zadních sedadlech, já s �idi�em vep�edu. Taxi se 
vydalo po asfaltové silnici na jih, na níž bylo v obou sm�rech jediným 
dopravním prost�edkem. Abbás si s �idi�em vym�nil n�kolik arabských v�t. 
- Máme zpožd�ní, doufám, že to stihneme, podotkl. Škared� jsem se na n�j 
podíval. �idi� p�idal plyn - všiml jsem si, že ru�i�ka tachometru narážela 
do poslední rysky. M�l jsem pocit, že auto ani nemá kola na zemi. Cesta 
však pokra�ovala po�ád dál. - Jste si jistý, že dojedeme k n�jaké 
helikopté�e? naléhal jsem na Abbáse. 

Práv� v tom okamžiku jsme v dálce zahlédli jakousi letištní plochu a na 
ní zaparkovanou helikoptéru. Taxík ud�lal n�kolik zatá�ek a zastavil na 
makadamovém povrchu t�sn� vedle stroje. Cht�l jsem si po�ídit fotografii s 
helikoptérou v pozadí, jak se mi poda�ilo s letadlem p�ed sedmnácti lety v 
Tel Avivu. „No photo! No photo!" rozk�i�el se anglicky jakýsi chlapík 
postávající vedle stroje. „Rychle! Je moc pozd�!" 

Pilot již sed�l uvnit�. Další t�i lidé - Abbás, Harvey a jakýsi neznámý 
�lov�k - sed�li vzadu. Pilot se mi anglicky p�edstavil k�estním jménem, 
které zn�lo n�mecky. Podal mi p�ilbu a sluchátka. - Vrtule d�lá hrozný 
kravál, vysv�tloval, domluvíme se jenom p�es sluchátka. Požádal m�, 
abych mu ukázal cíl na map�, a vznesli jsme se do výšky. 

Byl to m�j první let helikoptérou a musím p�iznat, že je to n�co úpln� 
jiného než let�t jakýmkoli letadlem. Nejenom cítíte, ale dokonce vidíte, že 
pod vámi nic není, že n�jak visíte ve vzduchu a pokud vás p�estane držet 
neviditelná síla, z�ítíte se dol�… Nevolnost mi bránila prožívat ono 
nádherné vzrušení, že mi bylo umožn�no shlížet na Sinaj z takového 
skv�lého postavení; cesta k cíli našt�stí nebyla p�íliš dlouhá. P�elet�li jsme 
p�es Nakhl a hlavní nám�stí v dostate�n� nízké výšce, abych mohl 
rozeznávat lidské postavy, zví�ata a vozidla. Náš autobus jsem nezahlédl. 
Obrátil jsem se na Abbáse s tázavým pohledem, ten však jen zamáchal 
rukama, aby mi nazna�il, že všechno je O.K. 

Pilot cht�l v�d�t, kudy má pokra�ovat dál. Nebylo zrovna jednoduché 
jej sm�rovat, protože z výšky vypadají v�ci úpln� jinak než na ploché 



map�. Vylovil jsem z tašky své vlastní mapy a ukázal horu. Po pár 
minutách letu jsem již nadšen� gestikulovala ukazoval na vrcholky p�ed 
námi. - Níž, oble�te tu horu po obvodu, �íkal jsem pilotovi. Doufal jsem, že 
rozeznám kontury útvaru, který jsem vyfotografoval p�ed sedmnácti lety. 
Uvažoval jsem, jestli to místo ješt� dnes najdu, jestli tam onen svítivý 
objekt stále bude. Bude-li pry�, pak už nebudu mít d�kaz; vzáp�tí mi však 
došlo, že to znamená: UFO p�istálo a pak zase odlet�lo! Když jej však 
nenajdu? T�i sv�dkové potvrdí, že tu nic není… 

Tato spekulace se však bleskurychle rozplynula, když jsem onen zá�ivý 
útvar op�t zahlédl. - Je tam! k�i�el jsem na pilota a rychle jsem po�ídil 
n�kolik snímk� (foto 43, 44 a 45). Ukazoval jsem to i lidem vzadu, kte�í 
mne nemohli slyšet. 

„Sestupte dol�! P�ista�te vedle!" volal jsem vzrušen� na pilota. 
Zmaten� se na mne podíval. „Na p�istání není �as!" Strhl jsem si s hlavy 

p�ilbu se sluchátky a obrátil se dozadu na Abbáse. „Pilot odmítá p�istát! My 
musíme p�istát!" 

Neznámý muž m� zaslechl také. Podíval se na hodinky a roz�ilen� n�co 
sd�loval Abbásovi. „Vylou�eno!" k�i�el na mne zpátky. „Ale my musíme 
p�istát!" napínal jsem marn� hlas. Pilot mezitím obrátil kurz a hora nám 
mizela za zády. 

Kyp�l jsem zlostí. „Co to má sakra znamenat?!" k�i�el jsem na Abbáse. 
Naklonil se ke mn�, abych ho slyšel. „Helikoptéra musí být zpátky v Ras 
Sudru. Nemáme už �as. Zechario, všechno vysv�tlím!" 

Ras Šudr byla ospalá vesni�ka na pob�eží Rudého mo�e, která se stala 
centrem nafta�ského pr�myslu, když Izraelci objevili u sinajského pob�eží 
ropu. Na mo�i byly zbudovány ropné plošiny, vyt�žená ropa byla svád�na 
potrubím na pob�eží a ukládána do zásobních tank� v provizorním p�ístavu. 
Egyp�ané v t�žb� s pomocí evropských naftových spole�ností pokra�ovali. 
Práv� v Ras Sudru - ve vesnici, nikoli v pracovním areálu (viz mapka obr. 
92) - jsme m�li po cest� z Nakhlu p�enocovat p�ed další cestou dále na jih. 

Ve velmi krátkém �ase se p�ed námi objevilo Rudé mo�e nádherný 
pohled, na který jsem ovšem nem�l v�bec náladu (foto 46). V�že i tábor 
pro d�lníky jsme jasn� vid�li p�ímo p�ed sebou. Helikoptéra sestupovala 
stále níž, te� jsme za�ali sledovat betonovou silnici postavenou Izraelci, 
kterou dnes už zakrýval navátý písek. Pilot zahlédl �istý kousek cesty a 
zamí�il k n�mu; když helikoptéra dosedla, za�val: - Všichni ven! 

Vyjeven� jsme všichni t�i vystoupili i s neznámým mužem na silnici. 
Když se rotory zastavily a mohli jsme se vzájemn� slyšet, p�istoupil Abbás 
ke mn�. Díval jsem se na n�j krvav� rudým pohledem. P�itáhl ke mn� i 
doposud záhadného muže. To je pan ten a ten (na jméno si nepamatuji), 



majitel spole�nosti, která zajiš�uje p�epravu helikoptérami. 
Až tady, uprost�ed zem� nikoho, obklopeni píse�nými dunami a v kulise 

nyní zahálejícího stroje, jsem se dozv�d�l celou pravdu. Jediný zp�sob, jak 
pro m� mohl Abbás zajistit helikoptéru, bylo sehnat n�jakého komplice a 
p�esv�d�it ho k drobnému podvodu. Ona letecká spole�nost zabezpe�ovala 
p�epravu zam�stnanc� naftových spole�ností mezi Ras Šudrem, dv�ma 
dalšími ropnými nalezišti na sinajském pob�eží a Suezem, správním 
st�ediskem na egyptské pevnin�. Abbás str�il majiteli spole�nosti n�co do 
kapsy, aby ud�lal jednu ranní cestu naprázdno, naložil lidi v Ras Šudru a 
dopravil je do Suezu. Avšak místo aby let�l po normální trase podél 
pob�eží, vzal to oklikou, aby vyhov�l mému p�ání. Protože jsme však 
odstartovali se zpožd�ním, nemohla se helikoptéra zdržet na ho�e, protože 
musela být v p�esném okamžiku znovu v Ras Šudru. 

Nev��ícn� jsem kroutil hlavou. Nebyl jiný zp�sob, jak zajistit 
helikoptéru, p�esv�d�oval m� Abbás. Bylo mi to jasné, protože sám jsem se 
snažil až do krajnosti a marn�. „Ale pro� jsme zastavili zrovna tady? Pro� 
nás ta helikoptéra nehodí do vesnice nebo na naftovou základnu?" 

Te� promluvil majitel spole�nosti: „Protože o tom nikdo neví. Nesmím 
p�epravovat nikoho jiného krom� zam�stnanc� na plošinách. Když vás 
vezmu na základnu, budou se vyptávat, co jste za�." 

„Tak nás aspo� odvezte do vesnice, kde máme zajišt�né ubytování," 
naléhal jsem. 

„To nejde, vesni�ani by to na m� práskli. Ale tady kousek stojí statek," 
�ekl a ukázal n�kam za kopce písku. „Dojd�te si tam a oni vás svezou do 
vesnice." 

„To se mi snad jenom zdá," dostal jsem ze sebe znechucen�. „To je 
neuv��itelné! Tak m� aspo� nechte ud�lat pár snímk�, at mám n�jaké 
d�kazy, že to všechno nebyl jenom pouštní p�ízrak." N�kolikrát jsem 
zmá�kl spouš� - na jedné fotografii stojí Harvey s kamerou, v pozadí je ona 
helikoptéra (foto 47). 

Následující zážitky by bylo p�íliš zdlouhavé popisovat. Ke skupin�, 
která dorazila z Nakhlu autobusem, jsme se p�ipojili až po soumraku. 
Ukázalo se, že Abbás dob�e v�d�l, že se s nimi v Nakhlu již nesetkáme, a 
dop�edu za�ídil, aby jeho asistent z Káhiry odvezl celou skupinu autobusem 
do Ras Šudru bez nás t�í. I oni si na cest� prožili svou porci dobrodružství: 
�idi� navrhl cestu zkratkou, a když sjel z dlážd�né silnice, ztratil sm�r… 

Následující den bylo nádherné ráno. N�kte�í ú�astníci neodolali a šli si 
zaplavat do Rudého mo�e. Pokra�ovali jsme dál na jih, ud�lali zastávku u 
horkých pramen�, jichž využívali už starov�cí faraóni, a p�es Vádí Firán 
sm��ovali do kláštera svaté Kate�iny. P�enocovali jsme v Sadatov� mírové 



vesnici, takže se ješt� jednou svým zp�sobem naše cesty zk�ížily. Ti 
zdatn�jší se na druhý den vydali na výšlap na horu Musa. Odpoledne jsme 
navštívili klášter. 

Pro� jsem vzal svou skupinu práv� sem, pokud se tu skute�ná hora Sinaj 
nenachází? Mimo jiné proto, aby jim ze všech d�íve zmín�ných d�vod� 
bylo patrné, pro� nem�že být tato hora posvátnou horou exodu. 

Získal jsem však já n�jaký d�kaz, že m�j tip nedaleko Nakhlu je ten 
správný a že skute�ná hora Sinaj leží práv� tam? Všechno, co mi tato cesta 
p�inesla, je sv�dectví dvou o�itých sv�dk� Harveyho a Abbáse, že na 
vrcholku hory vid�li kruhový objekt p�ipomínající UFO. A m�l jsem nové 
fotografie, tentokrát barevné. Na míst� jsem si však sv�j p�edpoklad stále 
neov��il. 

„Budeme muset za�ídit další zájezd a další helikoptéru," �ekl jsem 
Abbásovi. 

„Inšallah (dá-li B�h)," odpov�d�l s úsm�vem. 
„Žádné Inšallah," povídám. „Dlužíte mi to!" 
* * * 
Koncem toho roku se mi Abbás ozval s dobrou zprávou. Egyptské ú�ady 

si za�aly všímat turistického potenciálu Sinaje a postupn� uvol�ují d�ív�jší 
omezení. N�které agentury dokonce po�ádají vyhlídkové lety helikoptérou, 
není tak složité získat povolení. Zanedlouho mi oznámil, že dokonce m�že 
zajistit soukromou helikoptéru. Protože Izrael v té dob� udržoval mír i s 
Jordánskem, p�išel Abbás se skv�lým nápadem - uspo�ádáme mírový 
zájezd Izrael - Egypt - Jordánsko (se sinajskou vsuvkou). Myšlenka se mi 
zamlouvala; v Jordánsku je celá �ada míst, která bych rád prozkoumal, 
t�eba hora Nebó, kde zem�el Mojžíš, nebo místo, kde byl Elijáš vzat do 
nebe. Krom� toho i slavné památky, nap�íklad v Pet�e nebo Džeraši. Za�ali 
jsme p�ipravovat itinerá�. 

Když jsem dal dohromady všechny památky, které by nikdo nem�l 
vynechat, alespo� pokud je v zemi poprvé, a k tomu ješt� mnou speciáln� 
vybraná místa a let helikoptérou, byla délka zájezdu nereálná. Abbás se 
mnou nakonec souhlasil, že Izrael je archeologická a duchovní destinace 
parexcellence a zaslouží si tudíž samostatnou akci, a tak jsme nakonec náš 
velkolepý mírový zájezd omezili na Egypt, Sinaj a Jordánsko. Když jsme 
dokon�ovali rozpis jednotlivých tras, z�stávala stále klí�ová otázka, odkud 
by m�la startovat helikoptéra. Abbás informoval, že je schopen zajistit 
helikoptéru ve m�st� Taba, kde je hotel Hilton, který má funk�ní 
heliport.Taba je p�ímo�ské letovisko s pís�itými plážemi v Eljatském zálivu 
(též známý pod názvem Akabský) jižn� od m�sta Ejlat, kde Izraelci 
vybudovali rekrea�ní areál s �adou turistických za�ízení a atrakcí - mimo 



jiné p�ístavišt� pro lod� se sklen�ným dnem, podmo�ské akvárium a 
samoz�ejm� hotel - které využívaly nádherného prost�edí rudomo�ského 
zálivu s korálovými útesy a pestrobarevnými rybami. Když byla podepsána 
egyptsko-izraelská mírová dohoda, Egyp�ané prohlašovali, že státní hranice 
se netáhne jižn� od hotelu, jak se do té doby soudilo, ale severn� - hotel by 
tak p�ipadl Egyptu. Po letech vyjednávání a rozhodování, p�i nichž ob� 
strany p�edkládaly staré geografické záznamy a britské �i otomanské 
dokumenty, nakonec mezinárodní tribunál rozhodl ve prosp�ch Egypta. 
Ten zase na oplátku nechal hotel �ídit mezinárodní sítí Hilton. 

Po týdnu stráveném na památkách v Egypt� dorazila naše skupina dne 6. 
února 1995 autobusem na Sinaj a ve�er jsme se ubytovali v hotelu Hilton v 
Tab�. Bylo dohodnuto, že ráno v 6.00 mne a Abbáse naloží helikoptéra, 
abychom se sta�ili vrátit na snídani a absolvovali s ostatními normální 
program (prohlídku ka�on�, starov�kých m�d�ných dol�, projíž�ku lodí po 
zálivu a plavání mezi korálovými útesy). Když jsme se p�išli zapsat na 
recepci, p�ipadalo nám, že je tu n�jak nezvykle živo. Vzali jsme se ženou 
naše kufry a šli na pokoj. Okna vyhlížela p�ímo na plot z ostnatého drátu, 
vzdálený od nás sotva pár metr� - nová státní hranice s Izraelem. Žádný 
hezký pohled. 

Za pár minut zazvonil telefon. Byl to Abbás; prý se mnou musí naléhav� 
mluvit. Sešli jsme se dole ve vestibulu. Nesl špatné zprávy: Zítra ráno 
žádná helikoptéra. V hotelu se koná mezivládní konference a vzdušný 
prostor je uzav�en! 

Za chvíli jsme zjistili, že americký ministr zahrani�ního obchodu 
Ronald Brown, který se neustále p�emis�oval mezi Egyptem, Jordánem a 
Izraelem v rámci americké snahy o upevn�ní míru v této oblasti, se rozhodl 
p�ed svým odletem do Spojených stát� uspo�ádat setkání obchodních 
zástupc� z uvedených zemí a Palestiny. Narychlo tedy bylo svoláno 
dvoudenní jednání a hotel Hilton v Tab� byl vybrán za místo konání. V 
dob�, kdy ministr prodléval v Tab�, byly z bezpe�nostních d�vod� 
zakázány veškeré nevládní lety. 

Pozd�ji jsem si všiml, že jsou po celém hotelu mladí, nakrátko sest�íhaní 
hoši v tmavých oblecích, bílých košilích a z ucha jim vykukují dráty. 
Odchytil jsem šéfa americké ochranky a pokusil jsem se mu vysv�tlil, co 
jsem za�, jak d�ležitý je m�j výzkum, zapletl jsem do toho i své kontakty s 
médii a všechny možné další d�vody, pro� by zrovna m�j zít�ejší let m�li 
povolit. Jeho odpov�� byla stru�ná: m�žete - pozít�í. 

Když jsem pak hovo�il s Abbásem, sd�lil jsem mu, že jsem p�ipraven 
odložit sv�j odjezd o dva dny. Skupina a� vyrazí podle plánu, já se k nim 
p�ipojím v Ammánu. Na mé naléhání tedy nakonec zavolal majiteli 



dopravní spole�nosti. Odpov�d�l, že je to nemožné - jiné dny už jsou 
helikoptéry rezervovány pro jiné lety. 

Má žena se mne snažila ut�šit. „Pojedeš jindy." Nev��il jsem tomu; až 
do tohoto okamžiku jsem nem�l jinou p�íležitost. 

Vid�l jsem, co jsem vid�l, fotografie zachycují, co zachycují. Poprvé za 
celou dobu se o n� d�lím se svými �tená�i. 

Byl ten bílý kruhový úkaz skute�n� mechanický objekt, opravdové 
UFO? Nebo jen p�irozen� vzniklý krajinný útvar, který má na sv�domí vítr 
a déš�? Dal bych p�ednost prvému, i když to m�že být docela dob�e to 
druhé. 

Neexistuje však žádný obvyklý výklad pro ten dokonale kruhový 
jeskynní vstup v podivn� tvarovaném ostrohu, s �adou geometricky 
rozmíst�ných otvor� a podivnou terénní úpravou na povrchu. Ty stále 
z�stávají tajemstvím nepolapitelné hory. 

 



12. V�ž do nebes 
Ze všech podivných staveb na Zemi je pouze jedna jediná, která 

existovala ješt� p�ed biblickou potopou sv�ta. P�ed p�ti tisíci lety sem p�išel 
jeden sumerský král, aby zde hledal nesmrtelnost. V roce 1998 jsem se 
práv� na toto místo vypravil se skupinou svých fanoušk�, abychom zjistili, 
pro� tomuto místu sta�í Sumerové �íkali „základna" �i „místo výstupu" a 
kdo je vystav�l z kamenných blok� natolik gigantických, že podobné 
nenajdete nikde na sv�t�. 

Dnes je toto místo známé pod jménem Baalbek - „sídlo, jež pat�í vládci 
údolí". Rekové je ve starov�ku nazývali Heliopolis, m�sto boha Slunce 
(Helia). Pro Féni�any bylo v ješt� dávn�jší dob� „pevností Zafónovou", což 
znamená sou�asn� „sever" i „tajemství", místo, kde m�l b�h Baal (jež 
znamená prost� „pán") tajnou skrýš. Také Bible zná místo zvané Bét-
Šemeš, „p�íbytek Šemeš�v", boha Slunce. A onen král, který sem p�išel 
p�ed všemi ostatními - Gilgameš -jej nazval prost� a jednoduše „základna", 
nebo� tou bylo p�edevším. 

Gilgameš byl pátým panovníkem dynastie, kterou ustanovili bohové, 
aby byli králi nebo velekn�zi (nebo obojím) v sumerském m�st� Uruk, 
královském sídle, které z Bible známe pod jménem Erek. Podobn� jako 
zakladatel dynastie Meskiggašer byl i Gilgameš polob�h. Avšak na rozdíl 
od jeho p�edch�dc�, kte�í m�li všichni za otce boha, byla božského p�vodu 
jen jeho matka Ninsun. Sumerští um�lci Gilgameše s jeho božskou matkou 
�asto zachycovali na skulpturách a vále�kových pe�etidlech (obr. 104). 

Díky své božské rodi�ce (otcem byl velekn�z z Uruku) byl Gilgameš 
pokládán ne za polovi�ního, ale dvout�etinového boha. Když p�išel do 
pozdního v�ku a za�al p�emítat nad otázkami života a smrti, obrátil se na 
svou matku a kmotra, boha Šemeše, s dotazem, pro� nem�že uniknout 
smrtelnosti, když je ze dvou t�etin bohem. Dostalo se mu vysv�tlení, že 
když bohové stvo�ili �lov�ka, dali mu poznání, nikoli však nesmrtelnost. 
Nato však p�istál v Uruku nebeský p�edm�t; bylo to považováno za 
znamení, aby byla Gilgamešovi dána p�íležitost. Aby se mohl stát 
nesmrtelným, musel vstoupit na zvláštní místo a vznést se k nebes�m k 
p�íbytku boh�. 

Tato sága o první cest� �lov�ka k nesmrtelnosti je dnes známá pod 
názvem Epos o Gilgamešovi, jenž je p�vodn� memoárovým vypráv�ním 
samotného krále ve staré sumerštin�, jež bylo pozd�ji p�eloženo do 
akkadštiny a dalších starov�kých jazyk�; nejlépe se dochoval na dvanácti 
hlin�ných tabulkách práv� v akkadštin� (babylónsko-asyrském jazyce). 



Nepopisuje jednu, ale hned dv� výpravné cesty; první, která skon�ila 
neúsp�chem, sm��ovala na základnu na Cedrové ho�e - jediné místo, jež na 
celém Blízkém východ� tomuto popisu odpovídá, jsou proslulé cedrové 
lesy v Libanonu. 

Gilgameš se dozv�d�l, že na „tajné místo boh�" v Cedrovém lese se 
m�že dostat pouze tajným tunelem, jehož vstup stráží nelítostná 
mechanická p�íšera plivající ohe�. Vstup byl navíc komplikován tím, že les 
byl domovem nebeského býka, posvátného zví�ete boha Enlila. Z obavy o 
synovu bezpe�nost p�esv�d�ila Ninsun androida jménem Enkidu, aby 
Gilgameše ochra�oval. 

Cesta se neobešla bez dramatických p�íhod, zlov�stných sn� a 
opakovaného Enkidova p�esv�d�ování, aby Gilgameš cesty zanechal. 
Gilgameš se však nenechal odradit. I když neusp�ji, alespo� se bude po 
všechny �asy vypráv�t, že jsem se o to pokusil, pravil. Nakonec oba dva 
dorazili k Cedrové ho�e. „Hled�li na výšku vzrostlých cedr�, hledali vstup 
do lesa. Spat�ili Cedrovou horu, p�íbytek boh�." 

Užaslí a znavení, položili se Enkidu s Gilgamešem ke spánku, aby se 
ráno odpo�atí vydali hledat vstup do lesa. V noci m�l Gilgameš n�kolik 
sn�, dokonce jej vzbudila jakási postava, která procházela kolem; 
nedokázal rozpoznat, zda to byl b�h nebo �lov�k. Pak je oba probudila 
„pronikavá zá�". Co spat�ili, „budilo báze� a d�s": 

Nebesa zask�ípala, zem� zadun�la. 
T�ebaže svítalo, p�išla tma. 
Objevil se záblesk sv�tla, vyšlehl plamen. 
Mraky se vzduly, pršely smrt! 
Nato zá�e zmizela, plamen se zahasil 
A vše, co padlo, obrátilo se v prach.T�mito slovy v tisíce let starém 

eposu vylí�il Gilgameš to, �eho jsme já i vy byli nejednou sv�dky na 
televizní obrazovce: startu rakety �i raketoplánu (foto 48). A tato hr�zu 
nahán�jící podívaná Gilgamešovi potvrdila, že se vskutku dostal na 
základnu, „místo vzestupu", kde se mohl p�ipojit k boh�m na cest� k jejich 
nebeskému p�íbytku. 

Jak a pro� se to ani jednomu z nich nakonec nepoda�ilo, vypráví 
zbývající �ást eposu (v�nuji se tomu také ve své knize Schody k nebes�m). 
D�ležité však je, že když jsem �etl tyto �ádky, nabyl jsem p�esv�d�ení, že 
Gilgameš byl sv�dkem no�ního startu rakety. Také vyobrazení na fénické 
minci, na níž je Baal�v chrám s objektem p�ipomínajícím raketu 
umíst�ným v chrán�ných prostorách (obr. 105), mne nenechalo na 
pochybách, že Baalbek v Libanonu byl onou základnou, k níž sm��oval 
Gilgameš. 



A tak došlo k tomu, že ono „plus" na mé další expedici nazvané „Syria 
Plus" nebylo v�bec na syrském území, ale v Libanonu. Dostat se na místo 
p�edstavovalo komplikované p�echázení státních hranic, dokonalou 
organizaci pr�vodc� a autobus� (protože syrský autobus ani pr�vodce 
nesm�li na libanonské území -a naopak), složité papírování, zajiš�ování víz 
a všemožných povolení. Po cest� nás co chvíli zastavovali policisté i muži 
v kaftanech a podrobovali d�kladné prohlídce. Naše turistická výprava také 
nebyla bez rizika, protože oblast kolem Baalbeku byla vyhlášená jako 
výcviková základna pro nejbrutáln�jší st�edovýchodní teroristy, kte�í 
unášeli a popravovali izraelské i západní zajatce (zejména Ameri�any). 
Politicko-vojenská mezinárodní situace se však na �as pon�kud uvolnila a 
nabízela relativní bezpe�nost, takže tuto výpravu, kterou jsem docela 
dlouho a pe�liv� plánoval a p�ipravoval, jsme nakonec svolali dosti 
narychlo. Pozvali jsme vlastn� jenom vybrané „harcovníky" z d�ív�jších 
cest. A tak onoho památného dne 1. zá�í 1998 jsme p�ekro�ili hranice Sýrie 
a vjeli na území Libanonu, abychom strávili celý den na tom 
nejpodivuhodn�jším míst� na Zemi. Všechno to plánování, obavy i riziko 
nakonec stály za to. 

* * * 
Z hotelu Damascus Sheraton jsme vyrazili �asn� ráno, abychom se 

dostali na libanonské hranice v „otevírací dobu", když jsme tam však 
dorazili, musel se náš autobus za�adit do dlouhé fronty automobil� a 
nákladních vozidel, které tu už vy�kávaly. Odbavení na hranici bylo 
zdlouhavé a složité, protože jako skupina amerických turist� jsme byli 
raritou a vyvolali na jedné stran� nemalé podez�ení, na druhé se nám zase 
všemožn� snažili ukázat pohostinnou tvá�. Nakonec jsme ale - s novým 
autobusem a novým pr�vodcem - úsp�šn� vstoupili na libanonskou p�du. 

Cesta autobusem byla mnohem delší, než jsme p�vodn� po�ítali, a 
nakonec nás dovedla ke k�ižovatce, na níž ukazatel se sm�rovkou ukazoval 
„k �ímským z�íceninám". Obytné domy v m�ste�ku Baalbek byly nahusto 
zbudované a mísily se s dávnými rozvalinami, jak jsme se však p�iblížili 
cíli naší cesty, vyvstala velkolepost starov�kého monumentu v celé své 
známé kráse (obr. 107): šest impozantních, stále stojících sloup� Jupiterova 
chrámu. Autobus zastavil na malém prostranství a pak už nám trvalo jenom 
chvíli, než jsme došli na to nejneobvyklejší místo. 

Byli to evropští cestovatelé do Levanty (zemí na východ od 
St�edomo�í), kdo p�ed n�kolika stoletími za�ali p�inášet zprávy o 
poz�statcích pradávných památek, kterým �íkali �ímské z�íceniny. Co je 
viditelné již z dálky a pravd�podobn� nejvíce p�itahuje pozornost 
návšt�vník�, jsou opravdu z�íceniny chrám� postavených �ímany na po�est 



jejich �ty� božstev. Nejv�tší z nich byl zasv�cen Jupiterovi (�eky 
nazývanému Zeus). Svou velikostí zasti�uje i athénský Pantheon, výškou 
svých sloup� - z nichž šest stojí dodnes - p�ekonává i gigantické sloupy 
Amónova chrámu v Karnaku. Krom� toho svou velkolepostí p�ed�í i 
Jupiterovy chrámy postavené v samotném �ím� �i kdekoli jinde v �ímské 
�íši. �ímané zde postavili ješt� t�i chrámy, které jsou sice menší,avšak o nic 
mén� impozantní: Venušin, Merkur�v a (pravd�podobn�) Bakch�v (obr. 
108 - rekonstrukce n�meckých badatel� z 19. století). 

Do stavby chrám� se �ímané pustili v 1. století p�. n. 1., kdy za�al �ím 
obsazovat zem� na východ od St�edozemního mo�e. Stavební práce na 
chrámech, nádvo�ích, schodištích, oltá�ích, svatyních a dalších 
monumentálních prvcích tohoto posvátného areálu pokra�ovaly až do 4. 
století n.l. Mnozí �ímští císa�i sem podnikali zdlouhavou a strastiplnou 
cestu, aby se na tomto odlehlém a podivném míst� poklonili svým boh�m. 
Císa�i i generállové sem p�icházeli na poradu k v�štc�m, legioná�i se 
p�edhán�li, aby sem mohli být p�eveleni. 

Pro� však �ímané nepostavili Jupiterovi nejv�tší chrám v �ím�, ale 
práv� zde? Co je p�im�lo k tomu, aby tu po �ty�i století investovali 
nesmírné prost�edky a pracovní sílu a pro� toto místo pokládali za tak 
posvátné? 

Jediný dostupný výklad se opírá o skute�nost, že �ímané toto místo ctili 
proto, že to p�ed nimi �inili �ekové, pro n�ž bylo dvoj�etem Heliopole v 
Egypt� - m�sta, jemuž Egyp�ané �íkali Annu (biblický On). Proto byl zde 
také Jupiter uctíván pod �ímským jménem Jupiter Heliopolitanus; sochy, 
oltá�e a dokonce mince ražené na jeho po�est nesou tetragramaton IOMH - 
Iovi Optimo Maximo Heliopolitano - „Joviš z Heliopole, b�h nejlepší a 
nejvyšší." 
�eckými prot�jšky božstev, které uctívali �ímané v této Heliopoli 

(n�kte�í se domnívají, že tento název zavedl sám Alexandr Veliký), byli 
Zeus, Afrodita, Hermes a samoz�ejm� Helios, b�h Slunce. Jestli tu opravdu 
stály skute�né �ecké chrámy, není dodnes jisté, protože �ímané tu všechno 
srovnali se zemí, aby utvo�ili prostor pro své vlastní stavby. Ti, kte�í p�išli 
po �ímanech - Byzantinci, muslimové a k�ižáci - se rovn�ž snažili ze všech 
sil, aby jejich mešity �i kostely p�ekryly stopy po d�ív�jších sakrálních 
stavbách. 

Avšak nic, co bylo postaveno na obrovské kamenné základn�, na níž 
všechny tyto chrámy stály, nedokázalo zni�it základnu samotnou se spletí 
nosných konstrukcí a masivních kamenných kvádr�. Nejvíce se zachoval 
severozápadní roh, jehož op�rné zdi, jak je vid�t zven�í, se skládají z 
kamenných kvádr� neuv��itelné velikosti, dokonale opracovaných a 



zasazených, v�etn� t�í kolosálních kamenných blok�, které jsou nejv�tší na 
sv�t�, proslulého Trilithonu (viz obr. 109, ilustrace z 19. století). 

Ozna�ení „�ímské z�íceniny" vychází ze skute�nosti, že dochované 
zbytky stojící na kamenném základ� jsou dílem �íman�, zatímco následné 
k�es�anské a muslimské stavby se p�sobením �asu i drsného klimatu, ale i 
�astých ot�es� p�dy zcela rozpadly. Všechny tyto stavby, at pat�ily 
jakémukoli vyznání, byly vystav�ny na p�vodním kamenném podloží. Ze 
zpráv cestovatel� ze 17. až 19. století a také archeolog� z 20. století 
(p�edevším N�mc� p�ed 1. sv�tovou válkou a následn� Francouz�) víme, 
jak rozsáhlý asi musel být p�vodní areál (obr. 110). N�které jeho strany 
m��í až 750 metr� a celá plocha zabírá tém�� 500 000 m2. jak velká �ást 
byla dlážd�na kameny, které tvo�ily rovné podloží, se dnes již nedá ur�it, 
protože obytné domy, které se tu stav�ly stále blíže sakrálnímu centru, dnes 
zasahují skoro až k severozápadnímu rohu, kde se nacházejí dochované 
zbytky. Práv� tady je možné spat�it nejmohutn�jší op�rné zdivo (obr. 111). 

Baalbek se nachází na západním úbo�í poho�í Antilibanon, které na 
západ� d�lí od poho�í Libanon bekka — „údolí" �i „rozsedlina" (odtud také 
název Baalbek, „sídlo vládce údolí"). Toto údolí se táhne od severovýchodu 
na jihozápad. Onen zvláštní roh, o n�mž jsem se již zmínil, nabízel 
stavitel�m bezproblémový p�ístup a výhled do t�í stran, na horské úbo�í 
obrácené do údolí i následné poho�í. Práv� nad základnou tohoto rohu byly 
vystav�ny �etné chrámy (obr. 112) 

Samotný Jupiter�v chrám stojí na západním konci �ady impozantních 
staveb. Ty za�ínají na východním konci chrámového komplexu 
monumentálním schodišt�m vedoucím do vstupní sekce obdélníkového 
p�dorysu, které se odborn� �íká propylaion: Tvo�í ji dv� bo�ní v�že 
propojené sloupovou kolonádou. Odtud se p�icházelo k šestihrannému 
nádvo�í s oltá�i, sloupy, bo�ními svatyn�mi a dalšími funk�ními stavbami. 
Následoval majestátní Jupiter�v chrám, jehož p�dorys m��il bezmála 1 000 
stop (obr. 113). Dnešní zbytky velkého nádvo�í pat�í Theodosiov� bazilice, 
kterou zbudovali Byzantinci p�estavbou nádvo�í na chrám. 

Jakmile návšt�vník projde jihovýchodní vstupní branou, p�ímo p�ed ním 
se doslova vzty�í kamenná hora, která se po schodech a stupních zvedá 
stále výš a výš. Jakmile zdolá první úrove� schodišt� k Jupiterovu chrámu, 
objeví se p�ed ním další. 	lov�k si uv�domí, že chrám nestál na p�vodním 
podloží, ale na menší, vyvýšené ploše v severozápadním rohu. Nazývala se 
pódium a �n�la tém�� 5 metr� nad úrove� základ�; jak je patrné p�i pohledu 
z jihu (obr. 114 a foto 49), chrám stál na �adách dokonale opracovaných, 
st�edn� velkých kvádr�, z nichž každý váží n�kolik tun. Ty byly zase 
položeny na základn� gigantických kamenných blok�, také dokonale 



tvarovaných a opracovaných, jejichž jednotlivá hmotnost se odhaduje na 
500 tun. A to vše ješt� stálo na další, nižší platform�, která samotná byla 
vyvýšena nad úrove� terénu. 

Když jsme se vyšplhali až nahoru a odpo�inuli si ve stínu šesti stojících 
sloup�, m�li jsme už dost komentá�� místního pr�vodce a rozhodli se 
kone�n� pustit do vlastního zkoumání. To nás ze všeho nejd�ív zavedlo 
Jupiterovým chrámem dozadu kolem z�ícenin k západní op�rné zdi s 
gigantickými kamennými kvádry, v�etn� proslulého Trilithonu (obr. 115 a 
foto 50). Kameny, které tvo�í Trilithon, váží každý víc jak 1 100 tun a 
neleží na zemi, ale jsou položeny na menších blocích, které váží „pouze" 
500 tun každý. (Pro srovnání: Váha kamenných kvádr� pyramid v Gíze je 
pr�m�rn� 2,5 tuny.) 

Ani dnes neexistuje žádný mechanický stroj, který by byl s to zvednout 
takovou váhu. A p�esto je n�kdo ve starov�ku (podle místních legend to 
byli „ob�i") nejen zvedl a zasadil do stavby, ale ješt� p�ivezl z lomu 
vzdáleného kilometry od Baalbeku. To je zcela neoddiskutovatelný fakt, 
protože onen lom byl nalezen a v n�m jeden nedokon�ený ob�í kvádr, který 
z�stal spojený s p�vodní skálou. P�edstavu o jeho obrovských rozm�rech si 
m�žete u�init z n�kolika obrázk�, které jsme na míst� po�ídili; jeho velikost 
p�evyšuje i Trilithonové bloky (foto 51 a 52). 

V pr�b�hu hodin strávených pr�zkumem rozvalin jsme zjistili, že 
Trilithon a další ob�í kvádry v západní zdi lícují s dalšími kamennými 
bloky, p�edevším v místech, kde op�rné zdivo tvo�í rohy; ty nejsou tvo�eny 
dv�ma kvádry, které by se stýkaly v úhlu, ale jediným obrovským 
kamenným blokem stesaným do p�esného 90stup�ového tvaru. Všechny 
p�vodní kvádry byly obrovské; v místech, kde byly pozd�ji p�istavovány 
nové stavby, jsou kvádry mnohem menší a p�sobí opravdu nuzn�.Nad tím, 
co p�vodn� stálo na obrovském kamenném podloží, lze dnes jen 
spekulovat. Je však jisté, že ti, kdo to všechno naplánovali, postavili, 
nalámali a kdo dopravili na staveništ� ob�í stavební prvky, m�li zcela 
specifický zám�r. A� už se tu v dávné minulosti d�lo cokoli, muselo si to 
vyžádat skute�n� masivní konstrukci. 

Když jsme stále p�echázeli kolem západního rohu, k našemu p�ekvapení 
jsme zjistili, že trilithonové kvádry jsou v ur�itých místech shora odkryté a 
sv�d�ily o tom, že na nich nestála žádná struktura. Na jejich povrchu byly 
viditelné úhlop�í�né rýhy. Zkusili jsme kompasem zm��it jejich orientaci, 
nenabízela se nám však žádná astronomická spojitost (slunovrat, 
rovnodennost). Musely mít architektonický nebo stavební ú�el, nem�li jsme 
však nejmenší tušení jaký. 

M�l jsem s sebou nákresy n�kolika n�meckých badatel�, kte�í se o místo 



zajímali v souvislosti s p�ípravou návšt�vy císa�e p�ed 1. sv�tovou válkou. 
Je na nich z pohledu zven�í viditelná masivní konstrukce pódia, na n�mž 
stál Jupiter�v chrám, a výška do jaké �n�l nad úrove� terénu (obr. 116). Z 
nákres� p�ekop� však vyplývalo, že profil, na n�mž chrám stál, byla ve 
skute�nosti zavážka s klenutými spojovacími chodbami a dalšími dutinami. 
Tato zavážka spo�ívala na kamenném podloží v n�jaké neur�ené hloubce 
(obr. 117). N�me�tí inžený�i p�irozen� nemohli ur�it, jak hluboko tento 
prostor zasahuje; zdá se, že pokra�oval až k základn� op�rných zdí. 
Pokra�uje však toto dnes odkryté zdivo ješt� n�kolik �ad pod povrchem? V 
jaké hloubce leží p�irozené podloží? Nenabízelo se žádné vodítko, které by 
nás dovedlo k odpov�di. 

Na konci dne jsme odjížd�li v povznesené nálad�, protože se nám 
poda�ilo zodpov�d�t n�kolik záhadných otázek, sou�asn� se však vyno�ila 
celá �ada nových otazník�. Oba aspekty naší návšt�vy jsme zaujat� 
probírali nejen b�hem zpáte�ní cesty, ale až do pozdní noci i v hotelu; 
skoro nikomu se necht�lo spát poté, co navštívil stejné místo jako Gilgameš 
a Anunnakové, místo, které bylo postaveno ješt� p�ed potopou. V našich 
rozhovorech se nej�ast�ji opakovala slova „masivní", „gigantické", „ob�í", 
protože nejhlubší dojem v nás zanechala práv� kolosálnost památky - 
obrovské balvany dokonale zapadající jeden do druhého, �nící do 
neuv��itelné výše, všechny položené na jednom nesmírn� rozsáhlém 
základ�. 

Ve své knize Schody k nebes�m jsem se pokusil doložit, že Baalbek byl 
po potop� za�len�n do p�istávacího koridoru Anunnak� hned na po�átku 
plánování vesmírné základny na Sinaji (a nahradil tak základnu v 
Mezopotámii, která byla smetena potopou). Vznikla tak osa, která vychází 
z vrcholk� Araratu p�es Baalbek až do Gízy, kde m�ly být pozd�ji 
vybudovány pyramidy (viz obr. 97). Hlavním d�kazem pro toto tvrzení 
byla skute�nost, že rozsedlina v údolí Bekky leží v p�esném zákrytu s touto 
linií. Velká pyramida v Gíze (GZ na obr. 97) i další základna na Sinaji (US 
na obr. 97), které vyty�ují hranice p�istávacího koridoru, jsou v dokonale 
p�esné vzdálenosti od Baalbeku, �ímž potvrzují, že Baalbek v dob� 
plánování již existoval, a dalším dokladem je i fakt, že nová základna byla 
nutná až po potop�. 

Baalbek se nachází v místech, kam dnešní studie zasazují po�átky 
„domestikace" obilovin a dalších plodin. Podle sumerských mýt� to byl 
Enlil s Enkim, kte�í se práv� této „geneticko-inženýrské" �innosti v�novali 
po potop� na „Svaté ho�e". Nabývali jsme p�esv�d�ení, že k tomu došlo 
práv� na oné obrovské kamenné základn�, která p�ežila potopu. Je 
zajímavé, že lokalizace Cedrového lesa - žádný cedrový les se nikde jinde 



nenachází -a �etné podzemní útvary v Baalbeku pozoruhodn� odpovídají 
popis�m z Eposu o Gilgamešovi, a tak potvrzují jeho statut „místa 
p�istání". 

Vyobrazení na fénické minci nás však stále mátlo, protože na n�m byl 
znázorn�n objekt tvaru rakety usazený na kamenné platform�, avšak 
obehnaný pouze ze t�í stran. Jaká tedy byla funkce on�ch op�rných zdí a 
pro� se zvedaly do takové výše? 

Další hádankou byla skute�nost, že hlavní �ást Jupiterova chrámu, která 
stála na nejzápadn�jším konci �ady stup�� a nádvo�í, nebyla vystav�na na 
p�vodním podloží, ale na um�lém pódiu, které bylo umíst�no na nižších 
stupních, a také to, že tato �ást byla ve skute�nosti zavážkou - zapl�ovala 
obrovskou dutinu, která sestupovala do nezjišt�né hloubky. K �emu 
sloužila? 

Musím p�ipustit, že severozápadní roh s kolosálními kamennými kvádry 
nám z�stal hádankou. 

* * * 

Teprve o rok pozd�ji jsem p�išel na �ešení problému, který mi stále 
nedával spát: Jestliže robustnost stavby nazna�ovala, že ke start�m 
vesmírných stroj� byl ur�en severozápadní roh, jaký ú�el m�la hluboká 
prohlube� obehnaná masivními zdmi? 

P�ednášel jsem zrovna na Florid�, a tak jsem využil p�íležitosti k 
návšt�v� nedaleké kosmické základny NASA na mysu Canaveral, odkud 
startují vesmírné rakety a raketoplány. Sou�ástí oficiální prohlídky jsou i 
obrovské hangáry, kde jsou umíst�ny stroje a pohonná za�ízení, ob�í 
pojízdná plošina, která tato monstra p�epravuje na odpalovací rampu, a 
n�kolik samotných odpalovacích ramp. Rampy jsou ve skute�nosti vysoké 
ocelové, n�kolikaúrov�ové konstrukce na kolech, jimiž se raketa p�ed 
startem obstavuje. R�zné úrovn� této ocelové v�že zp�ístup�ují r�zné �ásti 
stroje servisním technik�m, pln�ní paliva i samotným kosmonaut�m. 

Teprve tady jsem si uv�domil, co jsem vlastn� vid�l v Baalbeku: Byla to 
odpalovací v�ž, postavená nikoli z oceli, ale z masivních kamenných 
kvádr�! 

Obrovská masa kamene tvo�ila jakýsi obestav�ný prostor, který 
obklopoval dutinu, v níž stála raketa p�ipravená ke startu. Zdi m�ly n�kolik 
úrovní a postupn� se zvedaly, podobn� jako moderní ocelové v�že, z nichž 
lze obsluhovat všechny �ásti rakety v�etn� palivové sekce a �ídícího 
modulu. V Baalbeku s nejv�tší pravd�podobností rakety p�istávaly na 
obrovské kamenné platform� spojené s odpalovací v�ží; poté byly zvednuty 
a umíst�ny do masivního obestav�ného prostoru, kde byly p�ipraveny na 
další start. Manipulace s obrovskými stroji z�ejm� nebyla pro tehdejší 



obsluhu základny žádnou složitou operací: Uv�domme si, jak si dokázali 
poradit s mnohasettunovými hmotnostmi. Práv� na onom míst� v 
jihozápadním rohu byl Gilgameš sv�dkem startu kosmické lodi. A já i se 
svou skupinou jsem stál p�ímo uprost�ed této odpalovací v�že! 

Když se pozd�ji lidé snažili napodobit tuto gigantickou stavbuz cihel v 
míst�, které Bible nazývá Bábel, pouze se pokoušeli vyrovnat tomu, co 
sami bohové postavili na Cedrové ho�e: 

I sestoupil Hospodin, aby shlédl m�sto i v�ž, které synové lidští 
budovali. Hospodin totiž �ekl: „Hle, jsou jeden lid a všichni mají jednu �e�. 
A toto je teprve za�átek jejich díla. Pak nebudou chtít ustoupit od ni�eho, 
co si usmyslí provést. Nuže, sestoupíme a zmateme jim �e�, aby si 
navzájem nerozum�li." I rozehnal je Hospodin po celé zemi, takže upustili 
od budování m�sta." 

- Genesis 11, 4-8 
V Baalbeku však �lov�k p�esto m�že vyšplhat na zbytky p�vodní 

„bábelské v�že" - kterou si postavili sami bohové, aby mohli k nebes�m. 
* * * 
Postskript: 
V �íjnu roku 2003 vyslala 	ína svého prvního astronauta do vesmíru, a 

tak se p�ihlásila o ú�ast v exkluzivním klubu (jenž do té doby tvo�ily jen 
Spojené státy a Rusko). Tajemnost halící celý podnik pouze nevaln� 
rozptýlilo pár kusých informací a fotografií zve�ejn�ných �ínskou vládou, 
m� však i to málo p�ineslo velké zadostiu�in�ní. 

Tím prvním bylo samotné jméno, které 	í�ané zvolili pro �ídící modul: 
Nazvali jej Senzou a jak následn� oz�ejmily agenturní zprávy, jedná se o 
starý �ínský výraz pro „božské plavidlo" - ozna�ení, které evokuje tytéž 
výrazy, jimiž se ve starov�ku popisovaly létající stroje boh�. 

Pak tu byl tvar �ídícího modulu, vlastní „božský �lun". Jeho podoba je 
podle zve�ejn�ných obrazových materiál� (obr. 118) až pozoruhodn� 
podobná „�ídícímu modulu", v n�mž se and�l Pán� objevil Abrahamovi na 
ho�e Mórja. (viz obr. 79 v kapitole UFO v zaváté synagoze) 

V neposlední �ad� mou pozornost zaujala �ínská startovací v�ž. Jak je 
vid�t na zve�ejn�ných fotografiích (obr. 119), obklopují ocelové konstrukce 
raketu pouze ze t�í stran; �tvrtá je otev�ená ve sm�ru obrovské plošiny, 
odkud se raketa zaváží do v�že. 

Ihned mi došlo, pro� se kamenná v�z v Baalbeku zvedala pouze ze t�í 
stran a �tvrtá byla otev�ená do obrovského dlážd�ného prostranství: Tudy 
p�ece museli dostat stroj dovnit�… 

 
 



13. Tunely �asu 
V této kapitole vám budu vypráv�t o dvou tunelech. Oba jsou v 

Jeruzalém� a oba jsou v podstat� stroji �asu. Jedním se �lov�k dostane 
n�kolik tisíc let nazp�t do dn� judských král�; ten druhý, který není tak 
úpln� tunelem, zavede návšt�vníka do legendární minulosti, kdy tu vládli 
bohové, a m�že se jím dokonce p�emístit do budoucnosti. 

Nejd�ív o tom skute�ném tunelu. Není tak složitý k vysv�tlení a pat�í 
také k nejjasn�jším d�kaz�m o pravdivosti Bible. Nejznám�jší je pod 
názvem Chizkijáš�v tunel. Propojuje podzemní chodbou Gichónskou 
studnu na p�edm�stí Jeruzaléma s rybníkem Siloe uvnit� hradeb starého 
Jeruzaléma (obr. 120). O jeho existenci se nejd�íve v�d�lo pouze z Bible, 
což znamená, že bu� to bylo p�ijímáno jako nezpochybnitelné sv�dectví 
písma svatého, nebo zpochyb�ováno jako výplod fantazie starov�kých 
písa��; dnes jej však již m�žeme spat�it na vlastní o�i. 

Návšt�va tunelu vás nejd�íve zavede do doby velkého zmatku na 
Blízkém východ�; i když by stejné ozna�ení mohlo platit i pro dnešní dobu, 
hovo�íme o 7.-6. století p�. n. 1., kdy v oblasti dominovala Asýrie. Do 
jejího panství spadaly národy a zem� na všech sv�tových stranách, dokonce 
i Egypt v Africe; pokud se tam ovšem císa�ské armády cht�ly dostat, 
musely projít p�es úzký geografický most, na jehož území vládli nástupci 
Davida a Šalamouna. Za doby krále Chizkijáše (727-686 p�. n. 1.) bylo 
nezávislé pouze Judsko, jižní �ást židovského království s hlavním m�stem 
Jeruzalémem; severní �ást, známá jako izraelské království, již byla 
zabrána Asy�any a p�vodní obyvatelstvo (pozd�ji známé jako deset 
ztracených kmen�) žilo ve vyhnanství. 

Pou�en p�edchozími vpády a také v o�ekávání nových nájezd� 
asyrského vojska krále Sancheríba, nechal Chizkijáš posílitopevn�ní 
Jeruzaléma a pustil se do d�myslného projektu, který m�l m�stu zajistit 
zásoby vody. Z jeho na�ízení se za�al tajn� budovat podzemní tunel ve 
skále, který m�l propojit rybník Siloe uvnit� m�stských hradeb s hlavním 
vodním zdrojem, Gichónskou studnou, která se nachází kus za m�stskými 
zdmi. P�edpokládal, že nájezdníci nezjistí, že se m�sto stále zásobuje ze 
vzdáleného pramene. O tomto Chizkijášov� kousku se zmi�uje Bible v 2. 
Královské 20, 21 a 2. Paralipomenon 32, 30: 

O ostatních p�íb�zích Chizkijášových, o všech jeho bohatýrských �inech 
a jak ud�lal rybník a vodovod, jímž p�ivedl vodu do m�sta, se píše, jak 
známo, v Knize letopis� král� judských. Chizkijáš zasypal horní vody 
Gichónu a svedl je spodem p�ímo na západ do m�sta Davidova. 



V 19. století se poda�ilo archeolog�m, p�edevším pod záštitou Britského 
muzea, v oblasti Tigridu v severní Mezopotámii n�kolik ohromujících 
objev�. Našli a odkryli starov�ká m�sta, která byla do té doby známá pouze 
z biblických vypráv�ní, nap�íklad hlavní m�sto asyrské �íše. Znovu spat�ily 
sv�tlo sv�ta starov�ké chrámy a paláce. Rovn�ž byly nalezeny celé archívy 
s desetitisíci klínopisnými tabulkami. Na jednom z t�chto královských 
záznam� (tzv. Taylorov� hranolu, který je vystaven v Britském muzeu v 
Londýn� - obr. 121) lí�í asyrský král Sancheríb obléhání Jeruzaléma v �ase, 
kdy tam vládl Chizkijáš Judský. 

V Bibli (2. Královská, 19. kapitola) se vypravuje, že toto obléhání 
Sancheríbovou armádou skon�ilo neúsp�chem, protože jedné noci vyšel 
Hospodin�v and�l a pobil asyrský tábor. V Sancheríbových záznamech se 
d�vody, pro� obléhání tak rychle skon�ilo, neuvád�jí; jinak však klínopisné 
nápisy nalezené v Ninive potvrzují biblické záznamy o Chizkijášovi i 
obléhání Jeruzaléma. 

Znamená to však, že se tím automaticky potvrzuje i p�íb�h o tunelu? 
Slabá pravd�podobnost, že by byl takový tunel skute�n� prokopán tvrdou 
jeruzalémskou skálou v délce bezmála 700 metr�, vedla mnohé badatele k 
pochybnostem nad pravdivostí Bible, t�ebaže již byla potvrzena existence 
Gichónské studny i silojského rybníka. Po�átkem 19. století však objevili 
mladí pastevci u studny vstup do jakési chodby a v roce 1838 jej 
prozkoumal a celý prošel známý cestovatel Edward Robinson. V 
následujících desetiletích se jeho zkoumáním a rekonstrukcí r�zných 
pr�duch� a v�tví zabývali další badatelé, kte�í potvrdili, že skute�n� 
propojoval studnu s rybníkem a zásoboval m�sto vodou v dobách krále 
Chizkijáše. 

Byl to však skute�n� um�le vytvo�ený tunel, který nechal zbudovat 
Chizkijáš? 

V roce 1880 se poda�il další neuv��itelný objev: Nápis, který po sob� 
zanechali stavitelé tunelu. Zhruba v polovin� cesty zahladili �ást kamenné 
st�ny a vyryli do ní nápis, který m�l p�ipomínat památnou událost - setkání 
d�lník� kopajících z obou stran práv� na tomto míst�! 

Nápis v nádherném starohebrejském písmu (obr. 122) v nepoškozené 
�ásti hlásal: 

„…proražení. A toto byl pr�b�h proražení: Když ješt� pozvedal motyku 
jeden proti druhému a zbývalo ješt� proraziti t�i lokty, bylo lze slyšet, jak 
jeden na druhého volal; nebo� byla skulina ve skále na pravé stran� (…) A 
v den proražení kopali d�lníci proti sob�, motykou proti motyce; tu tekly 
vody od pramene k rybníku, 1200 likt�; a 100 likt� byla výška skály nad 
hlavami d�lník�." 



Dnes se studna nachází pod starým Jeruzalémem ve vesnici Silvan. 
Izraelské ú�ady postavily do Chizkijášova vodního tunelu moderní a 
pohodlný vstup (obr. 123). N�komu sta�í prohlédnout si nevelkou výstavku 
a sestoupit po spirálových schodech k jeskynnímu za�átku tunelu (obr. 124, 
foto 54). 

Jiní (což platilo o v�tšin� ú�astník� v naší skupin�) si nasadí vysoké 
gumové holínky (které dostanou od pr�vodc�) a vydají se na cestu tunelem, 
která je zavede až k branám Starého m�sta. I když je tento podzemní, 
zhruba �ty�icetiminutový výšlap usnadn�n zabudovanými schody, držadly a 
um�lým osv�tlením, p�esto v �lov�ku p�evládá zvláštní tajemný pocit, který 
se jej zmocní p�i v�domí, že putuje d�jinami v tom nejzákladn�jším 
smyslu. Jakoby unášen strojem �asu se ocitá v Jeruzalém� judských král� 
p�ed 3 000 lety. Žádný hologram, žádná rekonstrukce v m��ítku: Je to 
skute�ná v�c, s hloubkou i délkou p�esn� takovou, jakou lí�í Bible. 

Stavitelský um nebudí úctu a respekt o nic mén�. Tunel se táhne 
vodorovn� jen s mírným sklonem, aby mohla voda téci, v závislosti na 
lomu skalního masívu se však r�zn� stá�í. Do dneška nikdo nep�išel na to, 
jak se mohly hluboko pod povrchem ob� �ety d�lník�, kte�í k sob� 
postupovali z obou konc� tunelu, sejít na p�esném míst�. 

V�tšina návšt�vník� byla zticha, napln�na pocity a myšlenkami. Ml�ení 
se však p�erušilo v okamžiku, kdy se jim nepoda�ilo najít o�ekávaný 
starohebrejský nápis. Kam zmizel? dotazovali se opakovan� pr�vodce, 
když minuli polovinu chodby. 

„Býval tady," sd�lil pr�vodce a ukázal na prázdné místo na skále. Když 
byl nápis objeven, pat�il Jeruzalém otomanským Turk�m. Tehdejší ú�ady 
na�ídily, aby byl odsekán a kamenná tabulka byla odvezena do Istanbulu. 

To bylo jediné zklamání na jinak nezapomenutelném zážitku - vše se 
však napravilo p�i mé skupinové výprav� do Turecka, kdy jsme se na nápis 
zašli podívat do Archeologického muzea. Tento p�sobivý komplex se 
skládá z n�kolika �ástí: paláce Topkapi, starého muzea dávného Orientu a 
modernizovaného archeologického muzea. Muzeum dávného Orientu, v 
n�mž jsou uloženy nejstarší nálezy v�etn� hlin�ných tabulek, jejichž 
rozlušt�ní odstartovalo kariéru významného sumerologa Samuela N. 
Kramera, bylo z nedostatku finan�ních prost�edk� n�kolikrát uzavíráno a 
op�t otevíráno (naší skupin� však po dohod� byla v dob� jeho uzav�ení 
umožn�na návšt�va). Jak jsem zjistil, byl Chizkijáš�v nápis vystaven v 
moderním archeologickém muzeu, a tak jsem o�ekával, že jej budeme moci 
shlédnout v b�žných návšt�vních hodinách. Když jsme se však vyšplhali až 
do horního patra, zjistili jsme, že chodba je uzav�ena. Jak nám sd�lil hlída�, 
dv� horní patra jsou nep�ístupná a všechna sv�tla zhasnutá. 



Musel jsem zajít až za správními ú�edníky muzea a zdlouhav� je 
p�esv�d�ovat, aby pro nás uzav�ená patra zp�ístupnili a rozsvítili. Nakonec 
jsme se p�ece jen dostali k vitrín� s fantastickým nápisem (foto 55). Aby 
byl tento exponát pro ú�astníky n��ím smysluplný, rozdal jsem každému 
papírový arch s tabulkou znak� staré a sou�asné hebrejštiny a nápis jsme si 
p�eložili do dnešního jazyka. 

Strávili jsme na míst� dobrou hodinu, což nám m�že závid�t každý 
milovník Bible; bylo to pro nás nezvratným d�kazem o pravdivosti tvrzení 
dvou starozákonních biblických knih (2. Královská a 2. Paralipomenon). 

Je však ur�itou ironií, že aby bylo možné v tomto konkrétním p�ípad� 
vyvrátit námitky zpochyb�ovatel� Bible, museli archeologové kopat až v 
Mezopotámii, cestovatelé a geologové pátrat v Izraeli a nadšenci, jakými 
byla naše výprava, museli navštívit muzea v Británii a Turecku a cestovat 
do Izraele, kde se nakonec všechny d�kazy spojily. 

* * * 
Tunel, který spojuje Gichón se Siloe, skrývá klí� k dalším biblickým 

p�íb�h�m a k porozum�ní minulosti Jeruzaléma. Kevchodu do 
Chizkijášova tunelu, který se nachází v údolí Cedron na východ� 
Jeruzaléma, je možné dostat se autem, taxíkem, turistickým autobusem 
nebo i p�šky z jihovýchodního cípu Starého Jeruzaléma. Já jsem 
samoz�ejm� zvolil pro naši skupinu p�ší túru, která je sice pon�kud 
náro�n�jší, ale nijak nebezpe�ná, protože izraelské ú�ady nechaly zbudovat 
po celé trase chodníky a schodišt�. 

Význam této procházky je z�ejmý z panoramatického pohledu na tuto 
�ást Jeruzaléma (foto 56). V ho�ejší �ásti je vid�t jižní stranu hradeb, které 
obepínají Staré m�sto jeruzalémské (bod A). P�i sestupu dol� ke Gichónské 
studni jsme si všichni uv�domili, že náš cíl leží daleko za hradbami Starého 
m�sta a pon�kud nás p�ekvapilo zjišt�ní, že p�ed Starým m�stem tu 
existovalo ješt� starší m�sto na jihu… 	ím dále na jihojihovýchod 
sestupujete, tím starší jsou odkryté poz�statky staveb. 

Pod bodem A, kde náš sestup za�al, procházíte kolem zbytk� zdi (bod 
B), o níž se má za to, že byla sou�ástí jeruzalémského opevn�ní, které 
vybudovali navrátilci z Babylónu v 6. století p�. n. 1. Sou�ástí zdi je 
neobvyklá schodová stavba dosahující výšky p�tiposcho�ové budovy (bod 
C, zv�tšeno na obr. 125), která p�i svém odhalení v roce 1980 vyvolala 
malou senzaci; n�kte�í ji dokonce neváhali ozna�it za pyramidu �i zikkurat, 
zcela ojedin�lý na izraelském území. Zatímco horní �ást této stavby se 
datuje do doby p�ed zni�ením Jeruzaléma babylónským králem 
Nebúkadnesarem v roce 586 p�. n. 1., nižší �ást s obloukovými vstupy byla 
za�azena do kanánského období v 13. století p�. n. 1. Pokud je toto datování 



správné, pak p�íliš nenahrává dalšímu senza�nímu p�edpokladu z doby 
jejího objevu - že se jedná o zbytky paláce krále Davida. A� je tomu 
jakkoli, jde o stavbu nezvyklou a záhadnou, jejíž tajemství z�stává do 
dnešního dne nerozlušt�no. 

Ješt� níže zavede schodišt� návšt�vníka p�es nedávno zbudovanou 
terasu (bod D) p�ímo nad poz�statky rané izraelské zdi (bod E), jež se 
datuje do 10. století p�. n. 1., v tomto p�ípad� do období Davida a 
Šalomouna. Schody sestupují až na dno údolí Cedronu (bod F) a k budov�, 
v níž se nachází vchod do silojského tunelu. 

Za hradbami starého m�sta vede cesta p�es poz�statky, které jsou 
archeology ozna�ovány za m�sto Davidovo. Jak ukazuje mapka (obr. 120), 
stávalo na ostrohu, který ze všech stran obepíná hluboké údolí. Podle Bible 
se jednalo o opevn�né knánské m�sto, obývané Jebúsejci, jehož datování 
spadá (jak poukazují zbytky základ� hradeb v bodu C) do 13. století p�. n. 
1. KdyžDavid nastoupil po Saulovi na izraelský tr�n, byl jeho sídelním 
m�stem Hebron na jih od Jeruzaléma. V osmém roce svého panování, v 
dob� stup�ovaných válek se sousedními Pelištejci, se David pokusil najít 
bezpe�n�jší místo a zhlédl se v Jeruzalému; Jebúsejci jej však zpoza svých 
obranných zdí zahnali na ústup. 

Dobytí jebúsejské pevnosti - v Bibli (2. Samuelova 5, 7) se ozna�uje za 
pevnost Sijón - je další spornou biblickou zprávou, jejíž pravdivost 
moderní archeologie op�t potvrdila. Z uvedené starozákonní knihy se 
dovídáme, jak David tehdy vyhlásil, že komu se poda�í ztéci kanánskou 
pevnost, stane se velitelem jeho vojska. Tento vále�nický kousek se povedl 
Jóabovi, který p�i n�m využil cinóru; toto slovo je v Bibli velmi vzácné, 
dnes je však spojováno s potrubím �i vodovodem. 

Co bylo oním cinórem, který pomohl Jóabovi dobýt kanánskou pevnost, 
z�stávalo biblickou záhadou až do roku 1867, kdy byla objevena tzv. 
Warrenova šachta, pojmenovaná na po�est britského inženýra a cestovatele 
Charlese Warrena, který tehdy pracoval pro Palestinskou výzkumnou 
spole�nost v Londýn�. Když podrobn� zkoumal Chizkijáš�v tunel, objevil 
víc jak 15 m dlouhou vertikální šachtu, která vedla od výšky hladiny v 
Gichónské studni až na povrch terénu na území pevnosti. P�edpokládá se, 
že šachta byla výtvorem Kanánc�, kte�í tímto zp�sobem �erpali vodu, aniž 
by museli opoušt�t m�stské hradby. Je to do jisté míry biblický trojský k��, 
který pomohl Jóabovi a jeho muž�m ztéci do té doby nedobytné m�sto. 

Výzkumy v kamenném obložení Gichónské studny a jejího okolí 
potvrdily, že se zde nachází další šachty a št�rbiny, jakož i poz�statky 
podzemních chodeb z dob p�ed králem Chizkijášem, z nichž n�které 
pocházejí pravd�podobn� už ze 16. století p�. n. 1. (obr. 126). Jestli to byla 



Warrenova šachta �i jiná um�lá �i p�írodní cesta, která dovedla Jóaba do 
srdce pevnosti, nelze dnes s ur�itostí �íci; prakticky všichni znalci se však 
dnes shodují, že n�kudy tudy se Davidovi vojáci dostali dovnit�. Všechny 
tyto rysy nejstaršího podzemí v této �ásti Jeruzaléma demonstrují 
reálnýpodklad biblického vypráv�ní o dobytí m�sta králem Davidem a 
rovn�ž p�esn� vymezují umíst�ní tzv. „M�sta Davidova". 

Když jsme se toho ve�era sešli op�t v hotelu, v�noval jsem první �ást 
p�ednášky Chizkijášovu tunelu a jeho d�sledk�m - ani ne tak událostem 
provázejícím jeho budování, jako spíše jeho d�kazní hodnot� pro ur�ení 
p�esného umíst�ní M�sta Davidova. Všichni jsme sešli od hradeb Starého 
m�sta až dol� k Gichónské studni a také jsme se dozv�d�li, že David hledal 
náhradu za hlavní m�sto Hebron, jež by bylo možné p�edevším lépe bránit. 
Pro� se tedy snažil dobýt kanánskou pevnost, když jen n�kolik set metr� 
severn� od ní se nabízelo vyšší místo, jež �ní nad m�sto Kanánc�? A pro� 
si sami Kanánci nevybrali za své sídlo práv� tuto lokalitu? 

Po pravd� �e�eno, byly to všechno pouze �e�nické otázky, nebo� když 
jsem vyslechl n�kolik názor� ze skupiny, pokra�oval jsem v p�ipraveném 
výkladu, který podává sama Bible. 

 

 
obr. 126 
 
V otázce výb�ru místa totiž sehrála roli archa úmluvy (jinak boží 

schrána), která v d�jinách izraelského národa p�edstavuje úst�ední prvek ve 
všech duchovních i národních aspektech potomk� dvanácti kmen�, jenž 
vyšly z Egypta do zaslíbené zem�. T�ebaže od doby, kdy se Izraelci usadili 
v Kanánu (na obou b�ezích Jordánu), uplynulo tém�� �ty�i sta let, stále se 
st�etávali s odporem nevraživých soused�, uctíva�� jiných božstev, a to ze 



severu (Aramejci z Damašku), východu (Amónovci) a z jihu (Edómci). 
Nejv�tším nep�ítelem však byli vytrvalí Pelištejci z jižní �ásti p�ímo�ské 
roviny („lidé z mo�e", jak je známe z vále�ných zápis� Egyp�an�). Na 
stránkách historie se ostatn� David objevuje poprvé v roli vít�ze nad 
obrovitým vojev�dcem Pelištejc� Goliášem. 

B�hem svého pochodu Sinajským poloostrovem s sebou Izraelci nesli 
archu úmluvy, sk�í�ku zven�í i zevnit� pokrytou vrstvou zlata se dv�ma 
zlatými cheruby na víku (obr. 127 ukazuje jejich pravd�podobnou podobu). 
V poušti bývala uchovávána v p�enosném stanu setkávání a sloužila jako 
dbír (doslova „mluv�í"), jejímž prost�ednictvím B�h promlouval k 
Mojžíšovi. Když bylo t�eba p�ejít Jordán do Kanánu, nesli ji kn�ží na 
speciálních holích a vody �eky se rozestoupily, aby mohli Izraelci bezpe�n� 
p�ejít na druhý b�eh (Jozue 3. a 4. kapitola). Pozd�ji archu b�hem 
rozhodujících bitev - zejména s Pelištejci - vynášeli p�ímo na bojišt�, aby 
zázra�n� zlomila sílu nep�átel. Tehdy již nenosili archu nosi�i, ale vozila se 
na voze, jak dokumentuje kamenný vlys na synagoze v Kafarnaum, kde 
podle k�es�anské tradice p�sobil Ježíš (obr. 128). To bylo pravd�podobn� 
p�í�inou, pro� se ji v jednom z boj� poda�ilo Pelištejc�m uko�istit. B�h 
však ztrestal jak Pelištejce, tak obyvatele míst, na nichž byla archa 
p�echovávána, a proto se rozhodli vrátit ji Izraelc�m. Když se však jeden z 
izraelských archy dotkl, aby z vozu neupadla na zem, i on zem�el. 

Skupin� jsem dále vysv�tlil, že archa úmluvy hrála v biblických 
d�jinách roli nejen p�ed dobytím kenaanské pevnosti králem Davidem, ale i 
v následných událostech. Po konfliktech s králem Saulem a jeho synem 
nastoupil David na tr�n, �ímž si znep�átelil severní kmeny, a proto se snažil 
založit nové hlavní m�sto (Hebron byl pouze kmenovým sídlem), které by 
se stalo jak královským, tak náboženským st�ediskem celého národa. 
Prvním z jeho skutk� m�lo být p�emíst�ní archy úmluvy, která se doposud 
st�hovala z místa na místo, do náležitého „Božího domu". Takový d�m - 
tedy chrám - m�l v úmyslu vystav�t vedle svého paláce v m�st� Davidov�, 
a archa sem byla skute�n� za slavnostního ob�adu p�emíst�na. Plány však 
ustrnuly, když prorok Nátan p�inesl Davidovi Boží zv�st: Jelikož ve 
válkách prolil mnoho krve, až jeho syn bude moci vystav�t �ádný 
Hospodin�v d�m, a také, že Jahveho chrám bude stát jinde - totiž na ho�e 
Mórija, návrší severn� od m�sta Davidova. 

A co bránilo Kanánc�m, aby zde vybudovali svou pevnost? Co u�inilo 
toto místo vyvoleným pro budoucí chrám? Podle davidovských 
královských záznam� zde stálo humno Jebúsejce Aravny - místo, kde se 
mlátila pšenice. 

Aby se ujistil, že David správn� porozum�l, a aby ukon�il jeho otálení, 



objevil se „and�l Hospodin�v nad humnem Aravny Jebúsejského". Vznášel 
se mezi nebem a zemí a taseným me�em ukazoval na m�sto Jeruzalém; 
and�l pak Davidovi vy�ídil po proroku Gádovi, aby na tomto míst� vystav�l 
Hospodinovi oltá�. David si následn� uv�domil, že „zde bude stát d�m 
Hospodina Boha, zde bude mít Izrael oltá� k zápalným ob�tem". 

Odkazoval tak k místu, kde Abraham postavil sv�j oltá�, aby na n�m 
ob�toval svého syna Izáka - k ho�e Mórja. 

David se tedy vypravil s hebrejskými knížaty, jak mu Hospodin poru�il, 
a sd�lil Aravnovi, že od n�j pozemek odkoupí (jak se praví v 2. knize 
Samuelov�). Když se Jebúsejec dozv�d�l, pro jaký to má být ú�el, nabídl 
místo jako dar, David však trval na tom, že humno vykoupí. Podle zmín�né 
knihy za to zaplatil padesát šekel� st�íbra, podle knihy Paralipomenon 
dokonce šest set - za oby�ejný mlat rozhodn� veliké jm�ní. 

I když stavbu chrámu m�l uskute�nit až syn Šalomoun, p�ipravoval 
David mezitím tesané kvádry a další materiál. Když se naplnil David�v �as, 
vysv�tlil svému synovi vše, co se stalo, a p�edal mu tavnit— model v 
m��ítku, který p�ijal ve vid�ní, a ukázal mu na vybrané místo. 

Šalomoun usedl na tr�n v Jeruzalém� - m�st� Davidov� - v roce 963 p�. 
n. 1. V Knize královské se jasn� praví, že s budováním chrámu za�al ve 
�tvrtém roce svého panování a dokon�il jej v roce jedenáctém, tj. roku 953 
p�. n. 1. K jeho slavnostnímu vysv�cení došlo v okamžiku, kdy byla archa 
úmluvy p�enesena do velesvatyn�; podle židovské tradice je nejsv�t�jším 
místem kámen, na n�mž byl Abraham p�ipraven ob�tovat svého syna Izáka. 

Stavbu celého chrámu podle velmi podrobných plán� popisuje Bible v 
mnoha kapitolách. Uvádí rozm�ry, umíst�ní oltá�e, umyvadel pro ob�ti a 
charakteristiky dalších ob�adních prvk�. Avšak nikde, naprosto nikde se 
neuvádí nic o stavb� velké plošiny, na níž chrám a jeho nádvo�í stály. 

Jediným p�ijatelným vysv�tlením, �ekl jsem skupin� záv�rem, je 
skute�nost, že plošina tam již p�edtím stála - bylo jí ono „humno". Byla to 
obrovská, um�le zbudovaná rovina, zesílená op�rným zdivem udivující 
spletitosti a rozm�r�. A pakliže tam již existovala ješt� p�ed Jebúsejci - 
dostáváme se k otázce, kdo ji tam zbudoval a pro�. 

Nyní jsme byli p�ipraveni k zít�ejší návšt�v� chrámové hory a úžasného 
tunelu, který se táhne podél ní na západ - onoho druhého tunelu, o n�mž 
jsem vám slíbil vypráv�t. 

* * * 
Postskript: 
V�dci potvrzují existenci biblického tunelu - zpráva s tímto titulkem se 

rozlet�la do sv�ta po�átkem zá�í 2003. Informovala o studii publikované v 
odborném �asopise Nature, v níž trojice v�dc� provedla datování silojského 



tunelu radiometrickou metodou a prokázala, že byl proražen kolem roku 
700 p�. n. 1. „�i o n�co d�íve" - což p�esn� odpovídá dob� vlády krále 
Chizkijáše. 

Redakto�i �asopisu uvedli zprávu dvou izraelských v�dc� a jednoho 
Angli�ana poznámkou, že „historická d�v�ryhodnost biblických text� je 
�asto zpochyb�ována ve sv�tle archeologických nález� z doby železné… 
Zde však získáváme jasný d�kaz na základ� datovaní pomocí 
radiokarbonové metody a metody U-Th, že silojský tunel skute�n� pat�í již 
do období mladší doby železné." 

Vskutku p�íjemný d�kaz pravdivosti biblické zprávy! 
 
 
 

 

 

 

 



14. Záhady chrámových zdí 
Terra sancta, Svatá zem�. 
Skoro každému je ihned jasné, že je �e� o úzkém pruhu zem� mezi 

St�edozemním mo�em a �ekou Jordán, kam již po nejmén� dv� tisíciletí 
putují poutníci, aby si p�ipomn�li biblickou zaslíbenou zemi. 

A �ekne-li se Svaté m�sto, snad každému hned dojde, zeje �e� o 
Jeruzalému. Po mnohá staletí byl Jeruzalém zobrazován jako st�ed sv�ta, 
jemuž �íkáme Zem� (obr. 129) v souladu s jedním z jeho p�ízvisek: pupek 
sv�ta. 

S výjimkou jmen hebrejského Boha se název Jeruzalém objevuje ve 
Starém zákon� �ast�ji než kterékoli místní �i vlastní jméno. O jeho 
existenci se zmi�ují záznamy asyrských a babylonských král�, egyptských 
faraón�, �eckých i �ímských panovník�. V Bibli se toto jméno poprvé 
objevuje v lí�ení bitvy král� (Genesis, 14. kapitola), kdy první židovský 
patriarcha Abraham pronásledoval úto�níky a získal zp�t své zajatce i s 
vále�nou ko�istí, a „šálemský král Malkísedek, kn�z Boha Nejvyššího", mu 
p�inesl chléb a víno, aby vít�zného Abrahama p�ivítal a vzdal mu dík. To 
bylo n�kdy p�ed 4 000 lety. Za necelých sto let pozd�ji, po zkáze Sodomy a 
Gomory, se Abraham do Jeruzaléma vrátil, tentokrát však na horu Mórja, 
p�ipraven zde ob�tovat Bohu svého milovaného syna Izáka; ob�� však 
zastavil svým p�íchodem and�l Hospodin�v, když Abraham projevil svou 
bezpodmíne�nou v�rnost. O n�jakých �ty�i sta let pozd�ji, když Izraelci na 
konci exodu vstoupili do zem� Kanánské, sjednotil proti nim jeruzalémský 
král Adoníselek kanánské m�stské krále, aby spole�nými silami Izraelce 
vyhnali. I když je Izraelci vedení Jozuem porazili, nevytáhli na Jeruzalém; 
tento úkol p�ipadl za dalších zhruba �ty�i sta let králi Davidovi. 

Starov�ké civilizace, jež se o Jeruzalém� ve svých zápisech zmi�ují, 
jsou již dávno zaniklé. Asyrská královská m�sta Ašúr a Ninive jsou dnes 
pískem zaváté ruiny, a stejn� tak Babylón �i Memfis, hlavní m�sto 
egyptské �íše. Chattušaš, hlavní m�sto chetitské �íše, je jen sporou 
archeologickou vykopávkou. Seznam starov�kých královských m�st, 
nehled� na menší m�sta, která již neexistují, by byl velmi dlouhý. P�es 
všechny války, porážky a plen�ní je však Jeruzalém stále zde a stále 
obývaný.Údiv se ješt� zvyšuje p�i v�domí, že všechna jiná velká m�sta 
starov�ku vznikala na b�ezích �ek, jako p�ímo�ská p�ístavišt� �i jako 
obchodní nebo obranná stanovišt� na významných k�ižovatkách. Jeruzalém 
stojí na míst�, kde se neuplatnil žádný z t�chto �initel�. Neleží na b�ehu 
žádné �eky - historie je naopak plná marných pokus�, jak jej trvale zásobit 



vodou. Daleko od m�sta leží také dv� nejd�ležit�jší severojižní cesty 
biblických zemí - mo�ská cesta podél St�edozemního mo�e (Via Maris 
�íman�) a královská cesta vedoucí východn� od Jordánu. I cesty z východu 
na západ míjejí Jeruzalém velkým obloukem. 

Jeruzalém není ani m�stem, kde by se nacházely n�jaké p�írodní zdroje; 
nikdy se tu net�žilo zlato, st�íbro ani m��. Leží uprost�ed nehostinných 
kopc�. Co jej tedy u�inilo m�stem, v n�mž si lidé po celá ta tisíciletí p�áli 
žít? A co bylo p�í�inou, že již p�ed 4 000 lety byl jeho král pokládán za 
kn�ze Boha Nejvyššího? A pro� je posledních 2 000 let nazýváno Svatým 
m�stem? 

Když jsem se poprvé setkal v Jeruzalém� s ú�astníky své expedice po 
Svaté zemi, položil jsem jim prostou, avšak provokativní otázku: Pro� je 
Jeruzalém pro k�es�any, muslimy i židy tak posvátný? 

Jak jsem p�edpokládal, byli odpov�di jednoduché. K�es�an�m je svatý 
proto, že tu kázal Kristus, protože tu prožil poslední dny se svými u�edníky 
a zem�el na k�íži. Muslimové zase Jeruzalém ctí proto, že sem byl podle 
legendy prorok Mohamed jednou v noci zázra�n� p�enesen z Arábie, aby se 
odtud na bílém koni vznesl do nebes a navštívil tam d�ív�jší sv�tce. A pro 
židy je posvátný proto, že zde stával velkolepý Šalomoun�v chrám a 
pozd�ji i druhý chrám. 

Zeptal jsem se tedy: A pro� byl v�bec Ježíš v Jeruzalém�? Byl tu proto, 
že tu stál židovský chrám. A pro� byl zrovna do Jeruzaléma odnesen 
Mohamed, aby odtud vystoupil do nebe, když posvátným m�stem muslim� 
je Mekka? To proto, že v posvátné knize muslim�, Koránu, se praví, že do 
nebe je možné vystoupit pouze z es-Šakra - ze „základního kamene". Podle 
tradice to byl 



 
obr. 130 
 
kámen, na n�mž p�inesl za ob�� Abraham svého syna na ho�e Mórja a 

na n�mž byla umíst�na archa úmluvy. 
Z kola otázek a odpov�dí za�alo být z�ejmé, že všechna t�i vyznání ctí 

Jeruzalém kv�li jeho chrámu a že ohniskem pro všechny je Chrámová hora. 
Položil jsem pak otázku: Pro� byl chrám vybudován práv� tam, pro� se 
stala hora Mórja Chrámovou horou? 

Ti, kdo �etli moje knížky, v�d�li dob�e, kam mí�ím: K záv�ru,že ona 
rozsáhlá kamenná plocha, které se dnes �íká Chrámová hora, tu stála již v 
dob�, kdy byly Davidovi ve snu zjeveny plány na budoucí chrám, a že tu 
stála už tenkrát, kdy si toto místo vybrali po potop� Anunnakové jako své 
�ídící st�edisko (viz obr. 97), které p�evzalo funkce p�edpotopního Nippuru 
(obr. 130) sloužícího jako DUR.AN.KI („místo, v n�mž se snoubí nebe se 
zemí"). Podobn� jako Nippur se stal Jeruzalém novým centrem soust�edn� 
umíst�ných kosmických letových základen a fungoval tak jako pupek sv�ta. 

Smyslem naší výpravy do Jeruzaléma bylo (vedle dalších historických, 
archeologických a náboženských otázek) zjistit, zda existuje n�jaký d�kaz 
pro mé neortodoxní tvrzení, že Jeruzalém fungoval bezprost�edn� po 
potop� jako kosmické �ídící st�edisko. A práv� onen druhý tunel, oficiáln� 



nazývaný Tunel podél západní zdi nebo oby�ejn� Archeologický tunel, 
takový d�kaz nabízel - a viditelný každému. 

Jak se nakonec ukázalo, návšt�va tunelu odstartovala další intenzivní 
pátrání - tentokrát po zmizelé arše úmluvy. Toto dobrodružství vylí�ím v 
poslední kapitole. 

* * * 
Každý návšt�vník Chrámové hory si záhy uv�domí, že jde ve 

skute�nosti o rozsáhlou horizontální kamennou platformu zbudovanou na 
ho�e Mórja, která se výrazn� svažuje od severu k jihu (obr. 131). 
Rovinnosti um�le zbudované plochy bylo dosaženo jednak mohutnými 
navážkami zeminy, jednak n�kolika podlažími spo�ívajícími na mohutných 
klenbách v jižní �ásti; všechno pak drží pohromad� na všech stranách 
masivní op�rné zdi. 

Západní strana chrámového návrší m��í tém�� 500 metr�, východní 
strana je vlivem reliéfu o n�co kratší. Pr�m�rná ší�e v západo-východním 
sm�ru je zhruba 300 metr�, takže dlážd�né prostranství dává dohromady 
kolem 140 000 �tvere�ních metr�; s výjimkou ješt� v�tší plochy v 
libanonském Baalbeku na Blízkém východ� nic podobného nenajdete. 
Výška op�rné zdi (datovaná do doby stavby druhého chrámu) je nejv�tší v 
jihozápadním rohu, kde m��í - bráno od skalnatého podloží - zhruba 40 
metr�, a to se nepo�ítá nejho�ejší vrstva zdiva, která p�ibyla v relativn� 
nedávné dob� (obr. 132). P�i pr�m�rném sklonu 19 m �iní objem zavážky 
skoro 8,5 miliónu kubík�. I když p�ipustíme, že ur�itý objem uvnit� plošiny 
tvo�í prázdné klenby a dutiny, p�edstavuje tato plocha skute�n� 
monumentální kousek starov�kého stavitelství. 

Celá dnešní památka však nespadá do svých po�átk�; je jisté, že v 1. 
století p�. n. 1. za vlády krále Heroda byla p�vodní plocha rozší�ena na 
jižním konci, v�tším zásah�m neušla ani severní �ást. P�esto však na svém 
za�átku a v období druhého chrámu již m�la tuto velkolepou podobu i 
velikost - obrovskou masu zeminy, z velké �ásti um�le navršenou, kterou 
bylo t�eba n�jak udržet na míst�. K tomu sloužily op�rné zdi, které celé 
návrší obepínají. 

B�hem tisíciletí se op�rné zdi do�kaly mnoha oprav a p�estaveb, avšak 
jejich podoba a zcela jist� spodní vrstvy zdiva pat�í do nejran�jších dob. 
Západní zed, k níž si židé udrželi p�ístup i po zni�ení druhého chrámu 
�ímany v roce 70, z�stává p�ipomínkou nejstarší podoby Chrámové hory. 
Jsem p�esv�d�en, že je stará dobrých 12 000 let…. 

Prvním, kdo za�al p�eklenovat p�irozenou mezeru mezi m�stem 
Davidovým a návrším na severu, byl král David a hned po n�m jeho syn 
Šalomoun; Bible se o tomto míst� zmi�uje ve výrazech Miló („nános") 



nebo Ófel („pahorek", viz obr. 120). Další fází byla výstavba chrámu za 
vlády Šalomounovy. Bible jasn� stanoví, že jeho ú�elem bylo vytvo�ení 
trvalého p�íbytku pro symbol Boží p�ítomnosti, archu úmluvy; vazbu s 
židovským exodem ješt� utvrzuje prohlášením, že budování domu 
Hospodinova zapo�alo 480 let po vyjití Izraelc� z Egypta (1, Královská 6, 
1). Stavba trvala 7 let a v roce jejího dokon�ení (953 p�. n. 1.), podle 
židovského kalendá�e p�esn� na Nový rok, p�enesli kn�ží archu úmluvy za 
ú�asti všeho lidu „do svatostánku domu, velesvatyn� (dbír), pod k�ídla 
cherub�". Bible ješt� dodává: „Ve schrán� nebylo nic než dv� kamenné 
desky, které tam uložil Mojžíš na Chorébu, kde Hospodin uzav�el smlouvu 
s Izraelci, když vyšli z egyptské zem�." 

I když Bible neobsahuje žádný nákres Šalomounova chrámu, jemuž se 
také n�kdy �íká první chrám, její detailní popis se stal podkladem pro �etné 
rekonstrukce dnešních v�dc� i um�lc�, kte�í vytvo�ili jeho r�zné modely (a 
v roce 2002 vznikly dokonce i po�íta�ové simulace). Jeden z nich je na 
doprovodné ilustraci (obr. 133). Je jisté, že chrám byl vybudován po 
západo-východní ose, nádvo�í s oltá�em za�ínaly na východ� a velesvatyn� 
na stran� západní. Stejn� jako u v�tšiny starov�kých rituálních staveb šlo o 
tzv. ekvinok�ní chrám, kdy slune�ní paprsky p�i východu slunce v 
okamžiku rovnodennosti dopadaly p�ímo dovnit�. Sir Norman Lockyer, 
zakladatel archeoastronomie, takové stavby nazýval „v��nými chrámy", 
protože na rozdíl od egyptských chrám�, které se orientovaly podle 
slunovratu, nevyžadovaly periodickou zm�nu orientace z d�vodu sklonu 
zemské osy (astronomický jev zvaný precese). 

Kde se nacházela velesvatyn�, v níž byla uložena archa úmluvy? 
Všechny odkazy k této otázce v dílech židovských mudrc� v pobiblické 
dob� nebo záznamech starov�kých historik�, nap�. Josepha Flavia, bez 
výjimky dokládají, že to bylo na Základním kameni (hebrejsky even šatit) - 
na n�mž podle židovské tradice cht�l Abraham ob�tovat Izáka. 

Práv� nad tímto kamenem vystav�l muslimský chalífa Omar v 7. století 
„Svatyni skály" s kopulí, dnes dominantní památku Chrámové hory, která 
vévodí m�stskému panoramatu na pohlednicích (foto 57). Nejedná se o 
mešitu; ta stojí na jižní �ásti chrámového návrší, nese název al-Aksá a byla 
postavena chalífem Al-Valídem v 8. století (její dnešní podoba vychází z 
p�estavby z roku 1943). Zde byl v roce 1951 zavražd�n jordánský král 
Abdalláh palestinskými extrémisty. 

Judské království za vlády krále Davida a ješt� více za vlády 
Šalomounovy zahrnovalo p�vodní kmenové územní celky a rozší�ilo se až 
k libanonskému Baalbeku a do Damašku v Sýrii. S bohat� zdobeným a 
umn� vystav�ným palácem, který stál vedle pozlaceného chrámu, se v�hlas 



Jeruzaléma i moudrosti jeho krále ší�il do vzdálených zemí. Faraóni dávali 
Šalomounovi za ženy své dcery a návšt�vou jej poctila i legendární 
královna ze Sáby (v jižní Arábii v dnešním Jemenu, nikoli v Etiopii). 

Reliéfní uspo�ádání a p�edevším hluboké údolí na východní stran� hory 
sm�rovalo stále rostoucí populaci zejména na západní a severozápadní 
stranu. Když v 7. století p�. n. 1. m�sto dobyl a vyplenil babylónský král 
Nebúkadnesar, byl již Jeruzalém chrán�n hradbami ze severní a západní 
strany Chrámové hory. Navrátili vyhnanci následn� m�sto i chrám opevnili 
a zahájili stavbu tzv. druhého chrámu. Chrám i m�stské hradby byly znovu 
rekonstruovány v 2. století p�. n. 1. po povstání Hasmonovc� proti �ecké 
nadvlád�. Jejich nástupce král Herodes pak zahájil nejv�tší p�estavby na 
Chrámové ho�e a na p�ístupových cestách. 

M�sto, které zni�ili a vypálili �ímané v roce 70 a které znal Ježíš, již 
m�lo typické obrysy, které jsou p�ízna�né pro dnešní Staré m�sto. 
Byzantinci, muslimové, k�ižáci a po nich op�t muslimové (kte�í také 
postavili poslední hradby) po sob� zanechali p�edevším stavby 
náboženského charakteru - nap�íklad Chrám svatého hrobu, který podle 
k�es�anské tradice stojí na míst� vzk�íšení Ježíše Krista, nebo Via Dolorosa 
- ulici, jíž byl Ježíš vle�en s k�ížem na zádech z pevnosti �ímského 
prokurátora na místo svého uk�ižování. 

V následujících staletích se obyvatelé židovského, muslimského a 
k�es�anského vyznání scházeli kolem svých historických a posvátných 
staveb, z �ehož pak povstalo rozd�lení m�sta na �ty�i �tvrti (obr. 134): 
židovskou, muslimskou, arménskou (tj. pravoslavnou, která vychází z 
Byzance) a k�es�anskou (katolickou a další denominace). Jediný zp�sob, 
jak to všechno i s Chrámovou horou vid�t na vlastní o�i, je vydat se 
p�šky… 

Díky skute�nosti, že obyvatelé byli doslova nap�chováni do prostor 
vymezených hradbami, protože toužili žít (a umírat) v bezprost�ední 
blízkosti svatých míst, stalo se nakonec ze Starého m�sta jeruzalémského 
mnohaúrov�ové sídlišt�. Vzpomínám si, že když jsme se se ženou poprvé 
p�ihlásili na jednu z osmi p�ších prohlídek m�sta, za�ali jsme na úrovni 
ulice, za pár okamžik� jsme si však uv�domili, že vlastn� krá�íme po 
st�echách dom�, kde si hrají d�ti a žijí lidé. A jinde jsme zase procházeli 
úzkou a k�ivolakou uli�kou s krámky, abychom za pár okamžik� zmizeli 
pod zemí v uli�ce z dob druhého chrámu. Vypadalo to, že nové p�íbytky se 
tu z nedostatku místa staví nad �i pod starými a dochází tak ke zvláštnímu 
mísení r�zných dob. 

Nejvýznamn�jší z t�chto víceúrov�ových vycházek procházejících 
r�znými historickými dobami byla bezpochyby ta, která vedla oním 



druhým tunelem. Zvláštní vrstvení obytných budov jedné na druhou 
dosahovalo svého maxima, �ím víc se p�íbytky blížily západní zdi. V 
d�ív�jších dobách - nikdo si však není jistý, kdy p�esn� - se táhla podél celé 
západní zdi dlážd�ná ulice. Když se domy doslova natla�ily na ze�, ulice 
zmizela pod nimi. Pouze velmi úzký pruh zdi z�stal volný, kam chodili 
židé na�íkat nad zni�ením chrámu (odtud její p�ívlastek „Ze� ná�k�", obr. 
135). V 19. století objevil anglický cestovatel Charles Wilson, že za zdí a 
vstupem do p�íbytku muslimské rodiny, která byla pov��ena hlídáním 
západní zdi, stojí zbytky starov�ké klenby (obr. 136). Ta podepírala 
zvýšený chodník, který vedl na chrámové prostranství z Horního m�sta a 
který byl sv�dkem hrdinského odporu obránc� m�sta proti �íman�m, jak 
dokládá historik Josephus. 

I když tzv. Wilsonova klenba p�itahovala pozornost mnohých 
archeolog�, její skute�ný význam z�stával zahalen rouškou tajemství až do 
Šestidenní války v roce 1967, kdy izraelská armáda obsadila Staré m�sto a 
vytla�ila odtud jordánské cizinecké legie. Krom� toho, že izraelské ú�ady 
za�aly odklízet zasahující stavby na jižní stran� a po n�jaké dob� tak 
odkryly celou délku západní zdi s otev�eným prostranstvím (foto 58), 
za�aly odklízet i „tunel" severním sm�rem. Když odstranily su�, vyšlo 
najevo, že prostor podél zdi pokra�uje dál na sever a kdysi býval otev�enou 
ulicí. 

Postupn� se tak za�aly odkrývat jednotlivé vrstvy kamenného zdiva 
spolu se všemi p�iléhajícími komorami, sín�mi, schodišti a pr�chody - celý 
podzemní labyrint, který tvo�il hotový archeologický stroj �asu. 

Když jsme tento tunel u západní zdi navštívili se ženou v roce 1992, byl 
již dostate�n� vyklizen a vybaven um�lým osv�tlením, zábradlím a dalšími 
bezpe�nostními prvky, které umož�ovaly vpoušt�t dovnit� malé skupinky. 
Tunel nebyl pr�chozí po celé délce a když dosp�li návšt�vníci do ur�itého 
bodu, museli se stejnou cestou vracet zp�t; tím bylo dáno omezení na 
po�etnost skupin i jejich frekvence. Když jsme na stejné místo v roce 1997 
dorazili s naší expedicí, byl již tunel zpr�chodn�n po celé délce, což 
umož�ovalo prohlídku po�etn�jším a �ast�jším skupinám turist� (i když 
pouze na objednávku a pod p�ísným dohledem). Východ na severním konci 
sm��oval do Via Dolorosa. 

V den, na který m�la naše skupina dohodnutou prohlídku tunelem, 
vstoupili jsme do Starého m�sta Jaffskou branou s v�ží Davidovou a za 
chvíli jsme došli na prostranství p�ed západní zdí. Živá konverzace náhle 
ztichla, když se p�ed námi objevily poz�statky chrámu, jehož �etné 
stavební vrstvy byly snadno rozlišitelné: Velké kvádry v dolních vrstvách 
byly daleko lépe tvarované a opracované než menší kamenné bloky ve 



vyššíchvrstvách. Prostranství bylo plné židovských v��ících s modlitebními 
šálami. Lidé ze skupiny p�istupovali ke zdi, jak kdo cht�l, se svými 
skrytými myšlenkami. Já jsem se jako již mnohokrát p�edtím dotkl rukama 
i �elem posvátných kamen� a pronesl tichou modlitbu. Má žena 
následovala oby�ej, kterým se p�i své návšt�v� �ídil i papež Jan Pavel II. 
(obr. 137), a napsala své p�ání na kus papíru, který pak zasunula do mezery 
mezi kamennými kvádry. Podobn� u�inili i n�kte�í další lidé z naší 
skupiny. Nikdo se nikoho neptal, co si p�ál; byl to zcela individuální 
prožitek, okamžik vnit�ního zastavení a osobního projevu úcty. 

Když jsme se zase op�t sešli, p�esunuli jsme se k jižnímu okraji 
prostranství, kde stále probíhají intenzivní archeologické práce. Dosavadní 
vykopávky odkryly jihozápadní cíp op�rné zdi Chrámové hory a odhalily, 
jak hluboko sahaly a kolik vrstev zdiva se nacházelo pod p�edpokládanou 
úrovní terénu (viz obr. 132). Archeologové se domnívají, že pod úrovní 
prostranství, kde je západní ze� p�ístupná ve�ejnosti, se nachází šestnáct 
(podle n�kterých dokonce devatenáct) vrstev. Prohlídka jihozápadního rohu 
potvrdila masivnost op�rných zdí a ohromný stavitelský um, který si 
vyžádalo zasypání svahu a vytvo�ení vodorovné plochy na vrcholu hory. 
Ve srovnání s tím p�sobil násep z doby Davidovy a Šalomounovy, který 
spojoval m�sto s Chrámovou horou, opravdu primitivn�. 

Nastal �as smluvené prohlídky, a tak jsme se shromáždili p�ed vchodem 
do tunelu. Nebylo to u Wilsonovy klenby, jak by se dalo p�edpokládat, 
nýbrž po schodech nahoru západn� od ní. Cesta pak pokra�uje místnostmi s 
vysokými stropy a úzkými pr�chody vedoucími na východ; pak následuje 
ostrá oto�ka vlevo a návšt�vník se ocitá v jiném sv�t�. Matn� osv�tlené 
nápisy lemují široké schodišt� sestupující n�kolik pater dol�, kde pak ve 
starobylé klenuté chodb� spat�íte st�nu z obrovských kamenných blok� 
(foto 59). 

Ješt� než jsme sestoupili do skute�ného tunelu, rozesadila se skupina po 
lavi�kách v jeskynním výklenku, kde byl instalován trojrozm�rný model 
Chrámové hory, který z�eteln� ukazoval, jak zástavba zasahuje do západní 
zdi. Pr�vodce nám vysv�tlil r�zné charakteristiky místa a staveb, pak 
zmá�kl knoflík a p�ední �ást makety a budovy se ztratily v neviditelné 
dutin�; ukázala se západní ze� ve své plné délce a své historické podob�. 
Pak jsem se mikrofonu ujal já, abych skupinu p�ipravil na nadcházející 
neuv��itelnou podívanou. Ve zdi, která nás �eká dole, jsou zasazeny �ty�i 
gigantické - opravdu gigantické - kamenné bloky, které nemají s výjimkou 
Baalbeku srovnání s ni�ím na Blízkém východ� ani v Egypt�. 

S tímto upozorn�ním se skupina zvedla z lavi�ek a sestoupili jsme po 
posledních schodech. Pr�chod kolem západní zdi byl natolik úzký, že 



nenabízel pot�ebnou fotografickou perspektivu, z níž by byly patrné 
obrovské rozm�ry kvádr�, které m�ly dokonale tvarované a vyhlazené 
plochy. (B�hem p�edchozí návšt�vy jsem postavil svou ženu k jednomu 
konci kamenného kvádru a pr�vodce k druhému, aby tak byla patrná jeho 
obrovská délka - foto 60.) Tyto bloky tvo�í �ást zdi dlouhou 40 metr�. Jsou 
mohutných 3,5 metru vysoké, zhruba dvakrát vyšší než už tak neobvykle 
vysoké kvádry v �ad� pod nimi (obr. 138). 

Jeden ze �ty� kamenných blok�, kterým se p�ezdívá „mistrovský šár" je 
dlouhý ohromujících 14 metr�; jeho délka dob�e vynikla, když se p�ed n�j 
postavil plný tucet ú�astník� z naší skupiny (foto 61). Jeho ší�ku (�i 
hloubku) ur�il zemní radar na 4,5 metru. Tento masivní rozm�r dává 
dohromady hmotnost tém�� 600 tun. Kamenný bok ležící hned vedle je 
tém�� totožný, pouze o necelé dva metry kratší. T�etí m��í 10,5 metru, má 
však stejnou výšku i ší�ku. 	tvrtý blok, který tuto �adu završuje, sice m��í 
pouhé dva metry, stále však váží tém�� 90 tun, což je p�tinásobek 
nejv�tšího vápencového kvádru z pyramid v Gíze (kde základní kamenné 
kvádry váží pouhé 2,5 tuny) a více než dvojnásobek nejv�tšího kamene ve 
Stonehenge. 

Mistrovský šár, jakkoli jsou jeho kamenné kvádry t�žké, neleží na pevné 
zemi, ale spo�ívá na další �ad� velkých blok� ležících na úrovni dlážd�ní, 
které tvo�í chodník tunelu. Ani to však ješt� není skute�ná nulová úrove� 
terénu; odkopy a sondy nazna�ují, že pod dlážd�ním se nacházejí ješt� další 
�ady zdiva - možná až t�ináct, což by znamenalo, že ze� pokra�uje dol� 
ješt� n�jakých 20 metr�. Skute�né základy zdi spo�ívají na skalním 
podloží, které se svažuje ze severu na jih. Archeologové se domnívají, že 
pod ulicí stávajícího tunelu leží další, starší ulice, která kopírovala 
p�irozený terén; poz�statky takové ulice se opravdu setkávají se sou�asným 
podlažím tunelu dále na severní stran�. 

Že nejdeme po skute�ných základech zdi, za�alo být patrné, když jsme 
p�ešli kolosální kamenné bloky a pokra�ovali dál. Po celé délce tunelu jsme 
se setkávali s otvory zakrytými tu d�ev�nými deskami, tam tabulemi 
ocelových plech�, n�kdy dokonce i tlustým plexisklem, takže bylo vid�t, co 
leží pod námi. Zatímco po pravé stran� pokra�ovala ze� z kvádr�, vlevo 
jsme mohli pozorovat skalní výklenky, zbytky staveb, zdobené sloupy, 
poz�statky kamenných schodiš� a schodištních šachet. Dochované stavební 
prvky byly tu a tam identifikovány zvláštními osv�tlenými nápisy, které 
nám p�ipomínaly, že máme p�ed o�ima sv�dectví minulosti, jakousi galerii 
Jeruzaléma v pr��ezu v�k�, jež za�íná érou judských král�, po níž následují 
stopy �etných dobyvatel� a ni�itel� - Babylo�an�, �íman�, Byzantinc�: 
obdo-bí helénské, hasmonské, herodovské, poz�statky po k�ižácích, 



muslimech… 
Sledovat to vše v temnu �i pološeru, v n�mž se jednotlivá období 

nevrstvila jedno na druhé, nýbrž vzájemn� se prolínala, bylo jako bychom 
se procházeli po povrchu cizí planety a pozorovali zbytky jejích zaniklých 
civilizací. Jako bychom sledovali historický velkofilm, jehož jsme byli 
sami sou�ástí… Prost� jako bychom cestovali �asem. 

Na jednom míst�, hned za ob�ími kamennými kvádry, jsme se všichni 
zachv�li. Jako �ást zdi zde bylo možné vid�t zazd�nou vstupní klenbu. 
Nápis oznamoval, že zde stával vchod, který vedl p�ímo do velesvatyn� 
chrámu! (obr. 139 a foto 62) Stáli jsme p�ímo v srdci chrámových 
tajemství. 

Protože jsme se nacházeli desítky metr� pod povrchem chrámové 
platformy, muselo odtud vést schodišt� vzh�ru (místo je známé také jako 
Warrenova brána, pojmenovaná podle britského badatele, který v 19. století 
zmapoval a prozkoumal �etné nádrže a dutiny pod chrámovou plochou). 
Odborníci na rekonstrukci druhého chrámu, kte�í vycházejí z popis� oné 
doby, jsou p�esv�d�eni, že v severní �ásti západní zdi musela být brána, 
která byla propojena s branou na jihu, tzv. Barclayho bránou. Také Warren 
poukazoval na existenci jeskyn�, která byla tajnou chodbou spojena s 
bránou (obr. 140); v p�ípad�, že kopírovala jižní Barclayovu bránu, byla by 
tajnou cestou vzh�ru k chrámu! 

Co asi leží za touto branou? Z náboženských a politických d�vod� 
doposud nebyla probourána; avšak ultrazvukové sondy a další nástroje 
nazna�ují, že se za zdí nachází rozsáhlá dutina. Pokud se jedná o severní 
dvoj�e jižn� položené Barclayho brány, pak by také mohla mít tajný 
pr�chod lomený do L k východu, který se následn� v 90stup�ovém úhlu 
láme k chrámovému nádvo�í. Vedl tento vchod do n�jaké chodby, která se 
spíše ihned stá�ela k jihu a spojovala se s prostorem za ob�ími kvádry, 
místo aby nejprve vedla na východ (jako zhruba 25 metr� Barclayho 
chodba) a až poté se lámala? To je velmi zajímavá otázka, která z�stane 
nezodpov�zená, dokud budou trvat sou�asné nábožensko-politické pom�ry. 

Jak starý je asi vchod do nejvnitrn�jších prostor Chrámové hory? 
V�tšina archeolog� jej podobn� jako další �ty�i vchody v západní zdi 
zasazuje do doby krále Heroda. Avšak v n�kterých p�ípadech, nap�íklad u 
Wilsonova oblouku, se dá spíše p�edpokládat, že Herodovi stavitelé použili 
d�ív�jší vchodové stavební prvky. Nemohla dnes zazd�ná brána v tunelu 
pocházet již z dob prvního chrámu? 

Podle jedné židovské tradice, kterou odborníci pokládají spíše za 
legendu než historický fakt, sloužila tato brána v západní zdi jako vstup na 
Chrámovou horu pro krále Davida. Protože však chrám v jeho dob� ješt� 



nestál, pak zakládá-li se legenda na n�jakém faktu, musel mít král jiný 
d�vod, pro� chodby používat. Že by k tajemnému „humnu"? 

P�es všechna turistická omezení a nával dalších výprav do tunelu jsem 
se snažil ukázat a upozornit na všechny záhadné rysy tohoto místa. Zvláš� 
m� fascinovala podez�elá blízkost brány s ob�ími kamennými kvádry. 
Odborníci potvrdili, že se za nimi rozkládá rozlehlý prostor… vede do 
velesvatyn�? 

Tato tajemná brána s chodbou ležící hned vedle mistrovského šáru 
možná skrývá odpov�� na otázku: Jaký byl ú�el t�chto ob�ích stavebních 
blok�? Prozatím však jen znásobuje záhadu… 

„V pološeru podzemního tunelu jsme byli sv�dky poz�statk� z 
nejstaršího období, kdy Anunnakové, nikoli králové, zbudovali plošinu a 
postavili na ní �ídící st�edisko," vysv�tlil jsem své skupin�. Poznamenal 
jsem, že více d�kaz� m�žeme najít, pokud se znovu vypravíme na horu. 

Tunel má celkovou délku n�co p�es 300 metr� a bylo toho opravdu 
mnoho, nad �ím se podivovat; tlak turistických výprav za námi však natolik 
zesílil, že jsme nakonec museli postupovat s davem. Na severním konci 
tunelu nás nové kovové schodišt� vyvedlo k východu na Via Dolorosa. 
Východ má kovové dve�e, které jsou k nerozeznání od vchodových dve�í 
do ostatních dom�; kdyby tam nestál hlída�, �lov�k by nehádal, že se jedná 
o východ z historického tunelu. P�esto trvalo celé roky, než jej arabské 
ú�ady povolily a jeho otev�ení bylo provázeno krvavými nepokoji. 

Pokra�ovali jsme podle plánu dol� „ulicí utrpení", Via Dolorosa. Dnes 
je zcela komercializovaná, s výjimkou zastavení k�íže zna�ených na zdech 
(obr. 141). Naším cílem byl Chrám Ducha svatého v k�es�anské �tvrti (obr. 
142); návšt�va této unikátní památky trvala zhruba hodinu. Poté jsme se 
vydali p�epln�nými uli�kami na Cardo, zrekonstruovanou hlavní 
severojižní ulici Jeruzaléma z dob druhého chrámu, tedy z doby Ježíšovy a 
nadvlády �íman�. Zastavili jsme se tu na ob�erstvení a rychlý ob�d. 

Pr�vodce nám p�ipomn�l, že je �as vrátit se k západní zdi a vystoupat na 
Chrámovou horu. 

* * * 

Než se pustím do lí�ení zážitk�, které nás tam �ekaly, rád bych ješt� ve 
stru�nosti shrnul záv�ry z naší ve�erní debaty ohledn� tunelu. 

Vedle osobních dojm� a pozorování jsme se zam��ili p�edevším na 
„mistrovský šár" a jeho ob�í kamenné kvádry. Jak byly dopraveny k tunelu, 
jak byly uloženy na místo, kým a za jakým ú�elem? 

Izraelští archeologové p�išli v této v�ci s následujícím �ešením: 
Kamenné bloky byly údajn� nejprve vytesány jako válce, aby je bylo 
možné snáze p�emis�ovat po zemi a tak se dostaly z lomu (vzdáleného 



podle n�kterých 3, podle jiných 8 kilometr� odsud) na místo; poté byly 
oblé hrany stesány do pravoúhlých ploch. To by ovšem znamenalo, že ob�í 
válce m�ly na cest� z lomu tém�� dvojnásobnou váhu; také domn�nka, že 
byly válce p�epravovány p�es kopce a údolí, nedávala p�íliš smysl. Rovn�ž 
bylo nemyslitelné, aby se v míst� stavby chrámu používaly železné nástroje 
na opracovávání kamen� - to bylo totiž p�ísn� zakázáno; v Bibli se 
výslovn� uvádí, že všechny kamenné kvádry na Šalomoun�v chrám byly na 
staveništ� p�ivezeny již opracované. 

Další uvažovaná varianta spo�ívala v tom, že kvádry se z lomu smýkaly 
po hlazených kládách až ke zdi. Na to jsem však namítl, že 600 tun 
p�edstavuje váhu zhruba 30 Cadillak�. Zkuste si p�edstavit 30 masivních 
voz� naskládaných jeden na druhém a tla�ících na d�ev�nou kládu, jak se je 
snaží rozhýbat party d�lník�… 

Tato nepraktická �ešení sou�asn� nechávala zcela nezodpov�zenou 
otázku, kdo dokázal ve starov�ku zvednout a p�evést p�es �lenitý terén 
t�žké kamenné bloky a položit je p�esn� na již existující �adu opracovaných 
kvádr�. Tím mén� se všechny ostatní teorie zabývali tím, pro� se na toto 
místo n�kdo rozhodl položit tak neprakticky t�žké stavební prvky. 

A� už jsme se snažili obhajovat stanoviska archeolog� z jakýchkoli 
pozic, jediné záchytné body nám nabízely podobnosti s jiným 
pozoruhodným místem - Baalbekem. Oba mají na západní stran� op�rných 
zdí t�i kolosální kvádry položené na spodní �ad� menších blok�, které tu už 
po tisíciletí drží pohromad� bez použití jakéhokoli pojiva, byly vytesány v 
lomu, dopraveny na místo a vyzdviženy do p�esné pozice. 

Dosp�li jsme k záv�ru, že to nem�že být dílo nikoho jiného než 
Anunnak�. Pokud jsem m�l pravdu v tom, že Jeruzalém sloužil jako �ídící 
st�edisko a po potop� byl propojen s Baalbekem („místem p�istání") jako 
sou�ást p�istávacího koridoru, pak to dávalo smysl. 

- Ješt� jedna v�c, �ekl jsem, když jsme ukon�ili naše ve�erní sezení a 
lidé se pomalu trousili do svých pokoj�. Možná se mýlím, ale možná se v 
tom skrývá jistá stopa: onen chalíf, který vybudoval Svatyni skály, nechal 
její kopuli dovést až z Baalbeku, kde zast�ešovala tamní mešitu… 

 



15. Tajemství posvátného kamene 
Po návšt�v� tunel� a jiných podzemních div� starov�kého Jeruzaléma (v 

p�ti dnech jsme toho sta�ili stihnout mnohem víc, než jsem doposud 
vylí�il), se už expedi�ní skupina t�šila na cestu vzh�ru - na široké 
prostranství Chrámové hory v jasném denním sv�tle. Toto místo nabízí 
opravdu hodn� k nasycení zv�davosti, k historickému bádání �i hledání 
duchovních ko�en�. Chystali jsme se na vlastní o�i spat�it a do hloubi duše 
prožít posvátnou atmosféru, v níž se slévají d�jiny, náboženství, národní 
hrdost - a podle mne také p�ítomnost Anunnak�. 

Moje skupina však zatím nem�la potuchy o dalším cíli, který jsem na 
Chrámové ho�e tajn� sledoval: prozkoumat zespodu posvátný kámen a najít 
klí� k záhad� zmizelé archy úmluvy. Pokusit se o takovou v�c ovšem bylo 
hodn� troufalé a rozhodn� nebylo zapot�ebí, abych vystavoval rizik�m 
celou skupinu… 

Dostat se na Chrámovou horu není samo o sob� zrovna rutinní 
záležitost. Když Izrael v roce 1967 p�evzal kontrolu nad Starým m�stem, 
ponechal muslimskému wakfu (fondu náboženských památek) zna�nou 
autonomii ve správ� muslimských staveb na Chrámové ho�e. O pátcích 
(modlitební den) a náboženských svátcích si muslimové uhájili neomezený 
p�ístup na Chrámovou horu ze severních bran, kde se prostranství stýká s 
muslimskou �tvrtí. Všichni ostatní, to znamená p�edevším židé a k�es�ané, 
m�li zajišt�n p�ístup po ramp� p�iléhající k západní zdi. 	as od �asu m�ly 
vzájemné poty�ky mezi Araby a Izraelci za následek, že nemuslim�m byl 
p�ístup na Chrámovou horu na kratší �i delší dobu zakázán. Výpravu do 
Svaté zem� jsem se proto snažil na�asovat tak, aby bylo místo v dob� naší 
návšt�vy pokud možno klidné. 

Abyste pochopili, co vše se dá na Chrámové ho�e vid�t a o�ekávat a co 
všechno obnáší dostat se nahoru, je pot�eba krátkého d�jepisného ohlédnutí. 
To jsem m�l pro ú�astníky naší výpravy p�ipravené v poznámkových 
složkách, v nichž byly obsaženy všechny informace, které jsme rozebírali 
na našich každodenních ve�erních p�ednáškách. 

S výjimkou severní strany se Chrámová hora vypíná nad své okolí, 
takže každý, kdo chce vstoupit na její posv�cenou p�du, musí se k ní 
vypravit p�šky. Hospodin p�ikázal (v knize Exodus), že každý žid 
mužského pohlaví musí do Jeruzaléma t�ikrát do roka - na slavnost stánk�, 
letnice a paschu. Poloha m�sta Davidova a rozkv�t Jeruzaléma za panování 
judských král� (viz obr. 120 a obr. 131) nenechávají na pochybách, že 
poutníci p�icházeli na horu z jihu; ostatn� náspy zmi�ované v Bibli pod 



názvy Miló a Ófel mohly být zbudovány práv� za tím ú�elem, aby 
usnadnily p�ístup zástup�m v��ících sm��ujících k Šalomounovu chrámu. 
Tento jižní p�ístup byl rozší�en a zmohutn�n v dobách druhého chrámu 
(obr. 142). 

První chrám byl zni�en babylónským králem Nebúkadnesarem v roce 
587 p�. n. 1. O sedmdesát let pozd�ji dobyl Babylón perský král Kýros a 
dovolil judským vyhnanc�m vrátit se a jeruzalémský chrám p�estav�t. Zda 
byl p�estav�n podle své p�vodní podoby nebo podle plán�, které obdržel 
prorok Ezechiel v holografické vizi, nelze s ur�itostí �íct. Druhý chrám byl 
opakovan� znesv�cován a op�t vysv�cován, když nadvládu nad Blízkým 
východem p�evzali od Peršan� �ekové. O�išt�ní chrámu a obnovení vlády 
židovských panovník� za Hasmonovc� v roce 164 p�. n. 1. bylo za�átkem 
rozsáhlé rekonstrukce za krále Heroda (37-4 p�. n. 1.). M�sto (obr. 143) a 
slavný druhý chrám, jak o n�m píší historikové té doby (obr. 144), se stal 
cílem desetitisíc� poutník� v období t�í hlavních židovských svátk�, 
zejména b�hem paschy. 

Dobové záznamy i archeologické vykopávky dokládají, že hlavní 
ve�ejná p�ístupová cesta na Chrámovou horu vedla z jižní strany, kde vedly 
k p�ti branám monumentální schody (obr. 145); nadzemními i podzemními 
cestami se poutníci dostávali k �etným nádvo�ím. Práv� v t�chto �ástech 
m�li své krámky pen�zom�nci - nikoli lichvá�i, jak se obvykle tvrdí - nebo� 
cizí mince s podobiznami �ímských císa�� (obr. 146) musely být sm�n�ny 
za místní m�nu, na níž nebyl vyobrazen žádný �lov�k. 

Práv� zde p�evrátil jejich stoly Ježíš, kazatel z Nazaretu, jak se píše v 
Novém zákon�. 

Králové, šlechtici a kn�ží m�li ovšem k chrámu svou zvláštní 
p�ístupovou cestu ze západu, kde stály nov� zbudované �ásti. Bylo zde 
postaveno velké schodišt�, které nejd�íve sm��ovalo z jihu na sever, pozd�ji 
byl vystav�n i p�ístup ze západu na jih procházející monumentální 
sloupovou branou (obr. 147). Dochovala se pouze �ást klenuté brány 
p�ipojené k západní zdi; nazývá se Robinsonova brána na pam�� svého 
objevitele z 19. století. 

Pon�kud severn�ji, ale stále ješt� v západní zdi pravd�podobn� 
existovala mén� monumentální, zato mnohem starší brána, k níž se 
stoupalo po prostých, ú�elných schodech - tzv. Barclayho brána (obr. 148). 
Dnes ji tém�� zcela zakrývá sou�asná cesta na Chrámovou horu, která 
vychází z architektonického plánu z období druhého chrámu. Ve 
skute�nosti se jedná o zkosený násep zvelebený schodišt�m (obr. 149), 
který ústí na horní prostranství prozaicky zvanou Zelenou bránou. Práv� 
tudy jsme na Chrámovou horu vstoupili my. 



Cesta nahoru za�íná na jižním konci západní zdi, kde se v pravém úhlu 
stá�í podél jižní op�rné zdi. Izraelští archeologové tu vedli vykopávky a 
poda�ilo se jim odkrýt majestátní �ásti zdí, které byly pod nánosem zeminy 
skryté celá tisíciletí. Vykopávky potvrdily to, co se již p�edpokládalo: Že 
pod sou�asnou úrovní terénu se nachází minimáln� tolik �ad zdiva, kolik 
nad ní (viz obr. 132). Archeologové zde objevili zm�� stržených kvádr�; 
menší nálezy (nap�. mince) potvrdily domn�nky, že se jedná o práci 
�ímských voják�, kte�í systematicky ni�ili chrám a jeho zdi v 1. století n. 1. 
Izraelci propojili roh s vyklizenou �ástí podél jižní zdi, kde byly odkryté 
klenuté brány a monumentální schodišt�, a vytvo�ili p�sobivý 
archeologický park i s malým muzeem. Zdrželi jsme se tam, abychom 
sta�ili ud�lat n�kolik snímk� a znovu vyjád�it údiv nad ohromnými 
rozm�ry op�rných zdí, netrp�livé pobídky našeho pr�vodce k pokra�ování 
v cest� nás však z tohoto pozoruhodného místa zakrátko vypudily. 

Na konci náspu poblíž Zelené brány stála malá budka s izraelskými 
policisty. Když jsme se p�iblížili ke vchodu, dva z nich se nás za�ali 
vyptávat, kdo jsme, odkud a pro� sem p�icházíme. Každému zvláš� 
prohlédli cestovní pas; p�ipadlo jim podez�elé, že ve skupince amerických 
turist� jsou dva Kana�ané a dokonce jeden Japonec. Všichni jsme m�li na 
hlav� bílé kšiltovky s logem naší výpravy, a proto jim p�ipadlo podez�elé, 
že zrovna já mám modrou. Jejich nenucené otázky m�ly zcela profesionální 
zám�r: Zjistit, že mezi námi nejsou žádné „problémové osoby". 

Sotva jsme však prošli izraelskou kontrolou na kamenné návrší 
Chrámové hory, obstoupili nás nonšalantn� oble�ení muslimové, kte�í se 
p�edstavili jako pr�vodci, ve skute�nosti nás však necht�li pustit dál od 
brány a zasypávali nás strojen� neformálními dotazy. Nakonec se ukázalo, 
že se jim nezdála po�etnost naší skupiny (bylo nás p�es t�icet) a fakt, že víc 
jak polovina z nás byly ženy. 

Zelená brána dovede návšt�vníka na prostranství tém�� bezprost�edn� 
p�ed mešitou al-Aksá; Svatyn� skály se nachází na vyvýšenin� dál vlevo 
(sm�rem na sever). Když se n�kte�í z naší skupiny vydali sm�rem k mešit�, 
arabští pr�vodci - ve skute�nosti hlída�i najatí wakfem - jim sp�šn� 
zahradili cestu. - Do mešity ne! Do mešity ne! k�i�eli. 

Za�ínalo být jasné, že nám nebude dovoleno pohybovat se voln� po 
majestátním prostranství, a tak jsme naléhali, aby nám alespo� umožnili 
prohlídku Svatyn� skály. Dozv�d�li jsme se, že budeme muset po�kat, 
protože práv� probíhají modlitby. To bylo pon�kud zvláštní, protože 
Svatyn� skály není mešita, ale nem�lo smysl se dohadovat. Rozhodli jsme 
se vy�kat v p�íjemném stínu strom�. Bylo podivné �i p�inejmenším 
ne�ekané, že stromy rostou po celé cest� vzh�ru až sem, mnoho metr� nad 



úrovní terénu. Když jsme se na chvíli rozešli, abychom si ukrátili �ekání, 
všimli jsme si ješt� podivn�jší v�ci - všude okolo rostly docela hust� 
stromy, s výjimkou vyvýšeniny, na níž stála Svatyn� skály (obr. 150). - Že 
by na posvátném kameni bylo n�co zvláštního, co znemož�ovalo 
p�ítomnost strom�? uvažoval jsem nahlas a upozornil na v�c ostatní. 

Navzdory nap�tí vyvolanému kontrolou a protahovaným �ekáním, 
vládlo tu pozoruhodné ticho. 

Na prostranství jsme byli v podstat� jenom my a naši „po�adatelé". I 
když byla nejparn�jší �ást dne, cítili jsme se p�íjemn� v chladivém vánku. 
Uv�domovali jsme si, že p�ed nedávnem se tu odehrály nepokoje, kdy 
muslimští výtržníci házeli kameny na izraelské policisty a na v��ící dole u 
západní zdi, dnes tu však byl klid a zvláštní ticho. 

Chrámovou horu obklopoval památný Jeruzalém z dávných dob i 
kolotající a usp�chaný Jeruzalém dnešních dní, jejichž zvuky sem však 
nedolehly. P�i pohledu na sever a na západ se hrd� ty�ily k obloze v�že 
kostel� a moderní výškové budovy, na východ� se hlásila Olivetská hora se 
záplavou náhrobních kamen�. Pod námi se odvíjel dopravní ruch, ulice se 
hemžily davy v��ících, handrkujících se prodejc�. Ale tady naho�e se 
rozprost�elo pokojné ticho. Nedokázal jsem si vzpomenout, kde p�esn� se v 
Bibli píše, že B�h se zp�ítom�uje v poklidném tichu, ale p�esn� tak jsem to 
v tu chvíli a v onen den cítil na Chrámové ho�e. 

Myšlenky mne vrátily zp�t do reality, když jsem si uv�domil, že tu už 
p�knou chvíli marn� �ekáme. Co brání tomu, aby nás vpustili dovnit�? Ješt� 
než jsme se sem vypravili, tak jsem se na v�c ptal a zjistil jsem, že jiné 
skupiny nem�ly se vstupem do Svatyn� skály žádné problémy. Je ta naše 
skupina n��ím odlišná anebo tu - jak mne pou�ila izraelská zkušenost - 
muslimové za zády ve�ejnosti provád�jí n�jaké podez�elé �innosti? 

Když už se naše �ekání nep�íjemn� protahovalo, rozhodl jsem se použít 
svou „tajnou zbra�". 

„Kde má kancelá� Dr. Khader Salameh?" zeptal jsem se jednoho z 
pr�vodc�-hlída��. „Rád bych si s ním pohovo�il." 

„Vy znáte Dr. Salameha?" odpov�d�l p�ekvapen� muž. „Samoz�ejm�, 
že se známe," p�itakal jsem netrp�liv�. „Píšeme si, voláme si. Rád bych jej 
navštívil." I když byla má tvrzení p�ehnaná, byla v podstat� pravdivá. Jeden 
z mých p�íznivc�, Joseph Peebles z Texasu, byl prezidentem Jeruzalémské 
historické spole�nosti - instituce, kterou založil pro ú�ely výzkumu d�jin a 
prad�jin Jeruzaléma. Byl rovn�ž zakladatelem Knihovny ko�en� 
k�es�anství, která vydávala odborné publikace z oboru teologie a 
archeologie. N�kolikrát mne navštívil v New Yorku, když pot�eboval 
zkonzultovat n�které otázky pro svou knihu Zkáza Jeruzaléma. B�hem 



svých �astých pobyt� v Izraeli se seznámil s Danem Bahatem, izraelským 
archeologem, který vedl projekt tunelu u západní zdi, a na arabské stran� s 
Dr. Salamehem, který m�l pracovnu p�ímo zde na Chrámové ho�e. Protože 
se mnou na tuto expedici nemohl jet, informoval pan Peebles o mé 
p�ítomnosti oba své známé a požádal je, aby mi byli ve všem k dispozici; 
sou�asn� m� vybavil kopiemi své korespondence, adresami a užite�nými 
telefonními �ísly. Dr. Bahat byl sice práv� v zahrani�í, Dr. Salameh se ale 
zdržoval ve m�st�, tak jsem mu nechal na záznamníku vzkaz. Sice se mi 
neozval, to ovšem nebyl d�vod, abych se v p�ípad� pot�eby neohán�l jeho 
zvu�ným jménem… 

Když jsem sd�lil pr�vodci své jméno, rozb�hl se k jedné z 
jednopatrových budov, které po obvodu lemovaly chrámové prostranství. 
Po chvíli se vrátil a sd�lil mi, že Dr. Salameh není momentáln� v kancelá�i 
a vrátí se až k ve�eru. Moje známost s Dr. Salamehem nicmén� nakonec 
prolomila ledy. Za�al jsem nenápadn� dumat nad tím, jak dosáhnout toho, 
za �ím jsem sem ve skute�nosti p�išel: Dostat se do jeskynního prostoru 
pod posvátným kamenem. Tém�� každý cestovatel �i badatel, který v 
minulých staletích Svatyni skály navštívil, existenci této podzemní dutiny 
potvrdil (obr. 151), p�i�emž n�kte�í z nich uvád�li, že se pod ní nachází 
ješt� další, skrytá. Hrab� Melchior de Vogué, který místo prozkoumával v 
19. století, dokonce potvrdil, že tato druhá jeskynní prostora je propojená 
tunelem s dalšími (obr. 152). 

Když n�jaké muzeum b�hem p�edcházejících expedic nepovolovalo 
fotografování, vždycky jsme se shlukli kolem n�jakého exponátu a d�lali 
st�nu, aby n�kdo ze skupiny mohl ve skrytu p�ed zraky hlída�� p�ece jen 
n�jaké obrázky po�ídit. Te� jsem p�emýšlel, jak by se nám mohl poda�it 
stejný trik, abychom se mohli dostat do srdce skalní svatyn�… 

Naše plány se však brzy zhroutily. Z dalších diskusí p�ed vstupem do 
svatyn� vyplynulo, že sice m�žeme památku navštívit, ovšem pouze po 
malých skupinkách a bez fotoaparát�! Nem�li jsme na výb�r, a tak jsme 
p�ed svatyní ud�lali n�kolik obrázk� (foto 63). 

Svatyn� skály, osmihranná stavba zast�ešená proslulou zlacenou kopulí, 
spo�ívá na dlážd�ném prostranství, které se zvedá n�kolik metr� nad v�tší 
kamennou základnu Chrámové hory, a p�istupuje se k ní po n�kolika 
schodištích oblouky, které imitují klenuté brány (obr. 150). Archeologové i 
bibli�tí u�enci se p�ou, zda tato druhá vyvýšenina pat�ila k prvnímu �i 
druhému chrámu, až na n�kolik výjimek se však shodují v tom, že se jedná 
o prvek z �as� existence chrámu a nikoli o pozd�jší p�ístavbu.Jedním z 
d�vod� je historicky zaznamenaná skute�nost, že zcela bezpe�n� se ke 
druhému chrámu p�istupovalo po dvanácti schodech, které vedly z velkého 



chrámového prostranství. Dalším d�vodem je, že p�iléhající menší budova 
Svatyn� �et�zu (obr. 150) pravd�podobn� stojí na míst� velkého oltá�e z 
dob chrámu. Nejp�ijateln�jším vysv�tlením je z�ejm� to, že druhá 
vyvýšenina m�la pozvednout chrámové prostranství do výše špi�ky 
posvátného kamene, aby na n�j mohla být uložena archa úmluvy. 

Vn�jší i vnit�ní zdi svatyn� pokrývají kaligraficky zdobené verše z 
Koránu; n�kte�í badatelé upozor�ují na zajímavý fakt, že se žádný z 
�etných verš� nezmi�uje o onom no�ním vystoupení proroka Mohameda na 
nebesa, k n�muž na tomto míst� m�lo dojít. Podle n�kterých to znamená, že 
skute�ným d�vodem pro zbudování svatyn�, k n�muž došlo v 7. století, je 
spojitost posvátného kamene s p�vodní chrámovou velesvatyní. 

Nem�l jsem nejmenší pochybnosti o tom, že v okamžiku, kdy vstoupíme 
do Svatyn� skály, vstoupíme zárove� do místa p�vodní židovské 
velesvatyn�, a že na posvátném kameni stávala kdysi archa úmluvy (obr. 
153). Jak bylo známo mým fanoušk�m z výpravy a potažmo mým 
�tená��m, byla pro mne posvátnost tohoto místa spjata s ješt� dávn�jší 
dobou, kdy bylo „pupkem sv�ta" - �ídícím st�ediskem Anunnak�. 
Gigantické kamenné kvádry objevené v tunelu podél západní zdi a jejich 
podobnost s Trilithonem v Baalbeku ve mn� toto p�esv�d�ení ješt� 
posilovaly, a tajný zazd�ný vstup (tzv. Warrenova brána) s 
p�edpokládaným tunelem vedoucím do nejvnitrn�jší svatyn� nabízel 
provokativní odpov�di ohledn� nejasného osudu ztracené archy úmluvy. 

P�ed vstupem do svatyn� jsme si zuli boty a odložili fotoaparáty, dovnit� 
nás vpoušt�li maximáln� po sedmi. Vešel jsem s první skupinou a z�stal 
uvnit�, dokud se všichni nevyst�ídali, abych jim podal sv�j polohlasý 
komentá�. 

Vnit�ek svatyn� je impozantní sloupovou a barevnou stavbou 
zbudovanou okolo posvátného kamene (arabsky nazývaného as -Šakhra, 
„Základní kámen"). Vn�jší osmihranná ze� obklopuje dv� vnit�ní 
soust�edné sloupové arkády, které podpírají vnit�ní zešikmený strop. P�es 
barevnou sklen�nou výpl� lemující ornamentální prstenec vstupuje dovnit� 
probarvené sv�tlo a umoc�uje tak zvláštní hru sv�tel a stín� uvnit� svatyn�. 

První vnit�ní sloupová arkáda (obr. 154) opisuje osmihran vn�jší zdi; 
vnit�ní arkáda má pak kruhový tvar a skládá se ze šestnácti klenutých 
sloupových op�r, z nichž každá �tvrtá je zesílená a má obdélníkový pr��ez. 
Dominující barevné odstíny tvo�í b�lostný mramor, modré dlaždice, 
zlacené nápisy a rudé koberce. 

Spojený ú�inek pestrobarevného sv�tla a bohatství um�leckých detail� 
docilují p�irozené soust�ed�ní pozornosti na zvláštní p�írodní útvar v 
podob� skalního kamene, který je p�esn� ve st�edu (foto 64). 



Kolem kamene jsou rozloženy koberce, které tlumí zvuk krok�; i když 
tu nejsou žádné cedule vybízející k tichosti, všichni jsme mluvili šeptem, 
jako bychom instinktivn� vnímali, že hlasitý hovor je nepat�i�ný. Kolem 
kamene je postaveno d�ev�né zábradlí a malý stupínek pro ty, kte�í si jej 
cht�jí pozorn�ji prohlédnout. Kámen je masivním výchozem horniny 
vystupujícím z okolního terénu a m��í zhruba 15 krát 10 metr�. Jak je 
patrné z fotografií (obr. 155 a 156), jeho povrch nese stopy po r�zných 
zásazích a úpravách, které po jeho povrchu vytvá�ejí hlazené plochy a 
vyhloubeniny. Kdy vznikly, nedokáže nikdo p�esn� ur�it, i když n�které se 
p�ipisují k�ižák�m, kte�í z n�j odsekávali kousky a prodávali je poutník�m. 
Pokud práv� na tomto míst� stála velesvatyn� a byla zde uchovávána archa 
úmluvy, pak n�které plochy zkosené do pravých úhl� dávají smysl. 

Pro biblické badatele je nejvíce zajímavá zarovnaná západní strana 
kamene, kterou ješt� více zvýraz�uje balustráda, jež se táhne podél její 
st�ny a s protilehlými, kratšími díly zábradlí svírá tém�� dokonalý pravý 
úhel. Jižní strana kamene nazna�uje, že rovná linie musela být vytvo�ena 
um�le. Jeden z p�edních znalc� p�vodního Šalomounova chrámu, 
holandský archeolog Leen Ritmeyer, dosp�l k záv�ru, že rovná strana 
kamene p�esn� lícuje se západní st�nou velesvatyn�. 

Napravo od stupínku je vid�t dokonale kruhový otvor, který byl 
vyhlouben �i vyvrtán skrz celý kámen (obr. 155). Otvor má v pr�m�ru p�l 
metru a prochází více jak dvoumetrovou tlouš�kou tvrdé skály. Je to 
skute�n� grandiózní technický výkon, jehož ú�el, dobu i tv�rce halí 
tajemství. Není umíst�n ve st�edu kamene ani v jeho blízkosti, jakou tedy 
plní funkci? Na tyto otázky jsem zvídavým tazatel�m ze skupiny nedokázal 
odpov�d�t; ani neznám žádnou teorii, s níž p�išel n�kdo jiný. 

Mezi stupínkem a otvorem vedlo schodišt� dol� do podzemní jeskyn�, 
která mne tolik zajímala. Pot�eboval jsem se do ní dostat, ale nebylo jak. 

Protože hlída�i, kte�í nás sledovali, nic nenamítali, chodili jsme kolem 
kamene a prohlíželi si jej ze všech stran. Zvláštní rysy na povrchu, které 
nebyly patrné z viditelné strany, objevovaly se náhle odjinud a vyvolávaly 
vzrušené špitání. Když jsme procházeli kolem schodišt� sestupujícího do 
podzemí, zpomalili jsme krok. Dole bylo šero a nebylo nic vid�t. Uvažoval 
jsem, jestli by se nedalo rychle seb�hnout a pak se znovu objevit, až vejde 
další skupinka. Ostražití hlída�i však m�j plán hatili, takže jsem se 
neodvážil. 

Protože jsme nemohli fotografovat a museli jsme dovnit� vcházet ve 
skupinkách, za�ínal jsem mít dojem, že mne návšt�va ve Svatyni skály 
zklamala. Ostatní však byli nadšení, ba p�ímo ohromeni fyzickou blízkostí 
této posv�cené relikvie. 



Podle tradic t�í sv�tových vyznání jsme se nacházeli v samém pupku 
sv�ta a na vlastní o�i pozorovali velký a posvátný základní kámen stojící na 
míst�, kde byl Abraham zkoušen Bohem, na n�mž stála velesvatyn� 
Šalomounova chrámu a kam za dn� jeho slávy mohli vcházet pouze 
nejvyšší kn�ží, aby pohlédli na archu úmluvy. Toto vše bylo i navzdory 
všemu �ekání, hlídání a usp�chané atmosfé�e zdrojem hluboké radosti, 
nadšení a úcty. 

* * * 
Tém�� jsme již vycházeli ze Zelené brány, když m� dohonil hlída�, se 

kterým jsem p�edtím hovo�il. Prý se Dr. Salameh vrátil a mohu jej 
navštívit. 

Po krátké porad� jsme se dohodli, že zatímco já p�jdu na setkání s Dr. 
Salamehem, ostatní budou pokra�ovat v prohlídce m�stapodle programu. 
Rozlou�ili jsme se a já se ženou jsme v doprovodu hlída�� odcházeli k 
budov� wakfu. 

Dr. Salameh nám ve dve�ích na uvítanou v�ele pot�ásl rukama. „Prosím, 
poj�te dál, posa�te se," zval nás dovnit�. Úzká pracovna byla doslova 
nap�chována knihami. „Vaše pracovna mi p�ipomíná tu moji," podotknul 
jsem. „Všude samé knihy, knihy, knihy…" Byl nám nabídnut �aj, který 
jsme s radostí p�ijali. Mladý asistent p�inesl t�i šálky na lešt�ném m�d�ném 
tácu a rozlil všem sladký �aj z výstavní m�d�né konvice. Pochválili jsme 
výbornou chut a n�jakou chvíli jsme si povídali o našem spole�ném p�íteli 
Josephu Peeplesovi. Slova uznání, která se dostala jemu osobn� i jeho 
Jeruzalémské historické spole�nosti, mi nazna�ila, že se Dr. Salamehovi 
dostalo jistého materiálního p�isp�ní, a tak jsem se cítil povinován vyjád�it 
velký obdiv nad svazky, které lemovaly všechny �ty�i st�ny a vršily se na 
doktorov� stole. Musím p�iznat, že n�které knihy ve mn� budily závist. 

Kone�n� jsme se zdvo�ile - jak se sluší mezi starými p�áteli - dostali k 
ú�elu mé návšt�vy. Vysv�tlil jsem, že se zabývám starov�kými civilizacemi 
a po�átky náboženství, tedy tématem -jak jist� potvrdí - které musí 
zahrnovat posvátné místo ct�né islámem, k�es�anstvím i židovstvím (p�esn� 
v tomto po�ádku). „Fascinuje m� základní kámen," �ekl jsem. „Jenom 
škoda, že se na n�j se skupinou nem�žeme lépe podívat ani fotografovat. 
Nebylo by možné, abych se ješt� vrátil?" 

Chvíli hovo�il mírn� z cesty a pak mi p�ipomn�l, že si zajisté 
uv�domuji, že „v dnešní dob�" je nezbytná velká opatrnost, co se tý�e 
„choulostivých v�cí". Velmi rád by pro mne n�co ud�lal, avšak maximáln� 
mi m�že pomoci s podáním žádosti - písemné žádosti - kterou je t�eba 
doru�it „na vyšší místa". Nesm�le jsem se dotázal, jak dlouho to bude trvat. 
„Pokusím se to pro vás popohnat, tak dva týdny," odpov�d�l. 



„To už tady bohužel nebudu," namítl jsem. „Nešlo by to do týdne? 
Vrátil bych se do Jeruzaléma na konci pobytu ve vaší zemi." Posunkem 
nazna�il: Kdo ví? Nakonec jsem mu �ekl, že se ješt� podívám, jak to 
vypadá s naším turistickým programem a ješt� zavolám, jestli zažádám o 
povolení. 

Srde�n� jsme se rozlou�ili, aniž se mi poda�ilo cokoli dohodnout. 
„Nezabralo to," sv��il jsem se žen�. „Aspo� ten �aj byl dobrý." 

P�ed budovou �ekal neodbytný hlída�. „Jak to šlo?" vyzvídal. 
Vypov�d�l jsem mu, o co jsem žádal a jak jsem pochodil. 

Zadíval se na mne, jako by cht�l proniknout do mých tajných myšlenek. 
„M�žete p�ijít zítra v deset?" �ekl. Se skrytou nad�jí jsem souhlasn� 
p�ikývl. „Tak se vra�te zítra - sám. Budu vás �ekat tady u brány." 

Zeptal jsem se na jméno. „Mahmud, �íkají mi Mahmud." Pot�ásli jsme si 
rukama. Když jsem se oto�il k odchodu, stále mi držel ruku. "A 
nezapome�te p�inést peníze," p�ipomn�l mi šeptem. „Žádné cestovní šeky!" 

Když jsme scházeli po náspu dol�, žena se m� zeptala: „Vážn� zítra 
p�jdeš?" 

„To se ví, že ano!" 
*** 
Ráno u snídan� - švédské stoly v izraelských hotelích jsou opravdu 

p�epychovou a nanejvýš p�íjemnou záležitostí - jsem s hlavním 
organizátorem výpravy a turistickým pr�vodcem probral denní program a 
mírn� pozm�nil n�které plány, aby se skupina mezi desátou a dvanáctou 
obešla bez mé p�ítomnosti. Pak jsem se rozhodl, že se svým zám�rem 
sv��ím Wallymu M., veteránovi z našich p�edchozích výprav, který m�l 
geniální talent na po�izování snímk� v zakázaných zónách. Ochotn� 
souhlasil s tím, že p�ijde o ranní kolo po památkách a místo toho se se 
mnou vrátí na horu. 

„Ne�íkal ti ten chlapík, aby ses vrátil sám?" upozornila m�žena. „To 
máš pravdu," odpov�d�l jsem. „ Ale myslel tím bez ženy!" 

S Wallym jsme dorazili p�esn� v 10.00 k Zelené brán�, kde nás již �ekal 
Mahmud. Rychle nás dovedl ke svatyni a zatímco jsme stáli opodál, živ� 
diskutoval s t�žkotonážním chlapíkem u vchodu. Pak se vrátil k nám. 

„Dva lidé - O.K.," �ekl, „ale jenom jeden aparát." Uvedl �íslo, které 
znamenalo �ástku v izraelských šekelech. „To nemyslíte vážn�," namítl 
jsem, již �ádn� zkušený ve smlouvání, jak je zvykem na Blízkém východ�. 
„Musím se s ním rozd�lit," vysv�tloval Mahmud a ukazoval nenápadn� na 
hromotluka u vchodu. Wally odevzdal sv�j fotoaparát. Vyzuli jsme se a 
vstoupili dovnit�. 

Vevnit� nebyl nikdo, alespo� jsme nikoho nezahlédli. Obešli jsme 



kámen a po�ídili n�kolik snímk� z toho a onoho úhlu a snažili se ve h�e 
blesku a stínu zachytit zvláštnosti povrchu skály. Znovu jsme se rozhlédli - 
�istý vzduch… 

Te�! �ekl jsem Wallymu, když jsme se p�iblížili t�sn� ke schodišti 
vedoucímu do nitra skály. Zatímco Wally stál na stráži, s bušícím srdcem 
jsem seb�hl dol�. O osudu t�ch, kdo naruší posvátnost skály, se odedávna 
povídaly nejr�zn�jší v�ci. V hlav� mi za�aly p�ebíhat myšlenky. 
Nep�estupuji n�jaký posvátný zákon? D�lám dob�e, když vnikám do místa, 
kde kdysi stálo nejposvátn�jší místo, kam mohl jen velekn�z? Ale já jsem 
levita, pocházím z kn�žského pokolení! P�istihl jsem se, že skoro mluvím 
na hlas. Všechny tyto myšlenky se mi prohnaly hlavou v jednom krátkém 
okamžiku, protože b�hem n�kolika vte�in jsem stál na posledním schodu 
uvnit� jeskyn�. Neuv��itelné: Ten masivní kus skály jsem m�l p�ímo nad 
hlavou! 

Místo bylo jen spo�e osv�tlené. Sv�tlo p�icházelo kruhovým pr�duchem, 
nebyl jsem si však jist (nebo si nedokážu vzpomenout), jestli tam byl ješt� 
n�jaký jiný zdroj. Podíval jsem se otvorem vzh�ru: Byl podivuhodn� 
hladce vytesán, avšak kdo, kdy a pro� jej ud�lal, z�stane záhadou. Skalní 
strop nade mnou nevypadal jako p�vodní skála; zahlédl jsem n�kolik 
hlazených ploch i výklenk�. Totéž platilo i o st�nách kolem, což 
vzbuzovalo otázku, je-li jeskyn� p�írodní �i um�le vyhloubená. 

Zem pode mnou byla vystlána tlustými koberci, které ma�ily mé p�ání 
najít onen otvor do ješt� nižší jeskyn�. Zdálo se však, že v jedné bo�ní 
st�n� je další otvor, zakrytý záv�sem. To je ono! Pomyslel jsem si a 
rozpomenul se na starou d�evorytinu, která zachycovala obraz jeskyn� 
(obr.157). Když jsem však vykro�il vp�ed, tém�� jsem zakopl o sedící ženy, 
od�né do �erných šat� a zcela zahalené. Sed�ly nehnut� a sotva se daly v 
tom p�íše�í rozeznat; doslova mi blokovaly cestu k otvoru ve skalní zdi. 

Fotoaparát jsem nechal u Wallyho, protože i když jsem byl neskute�n� 
zv�davý, p�ece jen jsem cítil, že fotografovat s bleskem pod posvátným 
kamenem je pon�kud znesv�cující. Navíc jsem nem�l baterku, abych zjistil, 
kdo to p�ede mnou sedí - jsou-li to skute�n� ženy. N�jakou chvíli, která mi 
p�ipadala jako v��nost, jsem tam jen bez pohnutí stál. Pak jsem zaslechl 
Wallyho hlas, který m� vrátil zp�t do reality. - Rychle! N�kdo jde! Vyb�hl 
jsem nahoru po schodech zrovna ve chvíli, kdy Mahmud s hromotlukem 
p�icházeli k nám. „Musíte pry�!" volali na nás - a my poslechli. 

Mahmud nás odvád�l k jinému východu z Chrámové hory, který 
používali výhradn� muslimové a který vedl do muslimské �tvrti. „Rad�j 
tudy," podíval se na m� a nervózn� zamrkal. 

Když jsem mu pod�koval, znovu m� podržel za ruku. „A pro m� nic?" 



zeptal se. Vytáhl jsem sto šekel�. Zatvá�il se, že jsem jeho služby zna�n� 
podcenil, nakonec si však bankovku vzal a pod�koval. 

As-Sallám - nashledanou a mír s vámi - �ekl jsem mu arabsky a s 
Wallym jsme se vydali nazp�t. 

* * * 
Na ve�erní p�ednášce, kde jsme se vraceli k podn�tným zážitk�m 

uplynulého dne, jsem skupin� vypráv�l o svém neobvyklém dobrodružství 
ve Svatyni skály. 

Dostal jsem otázku: Pro� pro vás bylo tak d�ležité znovu se tam vracet? 
K �emu jste pot�eboval v�d�t, je-li tam dole n�jaká jeskyn� a pod ní další 
jeskyn�? 

Vysv�tlil jsem, že ona jeskyn� m�že skrývat klí� k tajemnému zmizení 
archy úmluvy. Víme, že Šalomoun�v chrám m�l za ú�el p�echovávat archu 
úmluvy jako symbol Boží p�ítomnosti i jako schránu pro desky zákona, 
které p�edstavovaly Boží smlouvu s vyvoleným lidem. Vedle skute�nosti, 
že archa sloužila jako nástroj k p�edávání pokyn� Mojžíšovi b�hem exodu, 
fungovala zárove� jako zázra�ný nástroj, který rozd�lil vody Jordánu a 
zp�sobil pád hradeb Jericha. Byl to nejd�ležit�jší, nejposvátn�jší a 
nejuctívan�jší p�edm�t Izraelc�, daleko zásadn�jší než všechny ostatní, 
lidskou rukou vyrobené rituální p�edm�ty. A pak náhle zmizela! 

Biblické i egyptské záznamy potvrzují, že krátce po Šalomounov� smrti 
byl jeruzalémský chrám vyplen�n faraónem Šíšakem. Žádný záznam 
(egyptský pochází ze zdí Velkého chrámu v Karnaku) však nehovo�í o tom, 
že by mezi ko�istí byla i archa úmluvy. O zhruba 400 let pozd�ji byl 
Jeruzalém dobyt a zni�en babylónským králem Nebúkadnesarem, na 
podrobném seznamu uko�ist�ných v�cí se však archa op�t nezmi�uje. A 
nebyla v Jeruzalém� ani v dob�, kdy �ímané ni�ili druhý chrám - 
nejposvátn�jší p�edm�t, který si odvezli do �íma, byl sedmiramenný 
židovský svícen, který je vyobrazen na Titov� oblouku v �ím� (obr. 158). 
Kdy a jak tedy archa úmluvy zmizela? 

Když jsem tuto otázku p�edložil skupin�, mínil jsem ji více mén� 
�e�nicky, když tu se n�kdo ozval: „�íká se, že byla odnesena do Etiopie. Je 
o tom dokonce celá kniha." 

P�itakal jsem. Podle této verze p�ivedla královna ze Sáby (Šeby) po 
svém návratu do Etiopie na sv�t syna, kterého povila s králem 
Šalomounem. Jmenoval se Menelik a pozd�ji navštívil svého otce v 
Jeruzalém�, kde odcizil archu úmluvy a p�ivezl ji s sebou do Etiopie. Podle 
tradice etiopské k�es�anské církve je tento posvátný p�edm�t po celou dobu 
tajn� p�echováván ve m�st� Aksum v jistém kostele, kam má p�ístup pouze 
jeho správce a velekn�z. 



Tato nepravd�podobná veze má dv� velké trhliny. Sába, zem� 
legendární královny, neleží ve východní Africe, nýbrž v jižní Arábii. A 
zadruhé: v Talmudu, starých rabínských spisech, se jasn� uvádí, že archu 
ukryl král Jóšijáš (641-610 p�. n. 1.), aby ji zachránil p�ed o�ekávaným 
babylónským útokem. Údajnému Šalomounovu nemanželskému potomkovi 
by v té dob� bylo dobrých 400 let. 

Jedná se tu o klasickou záhadu z p�ípad� Sherlocka Holmese, kdy 
klí�em k rozlušt�ní vraždy je odpov�� na otázku: Pro� pes nešt�kal? 
Stejnou otázku, jak jsem podotknul, je pot�eba si položit i v souvislosti se 
zmizením nejposvátn�jší relikvie židovského národa: Pro� nebylo slyšet 
ná�ek a plá�, když archa z velesvatyn� zmizela? Když se pozd�ji židovští 
vyhnanci vrátili z babylonského zajetí a za�ali budovat druhý chrám, byla 
již nep�ítomnost archy samoz�ejmostí. Jako by všichni v�d�li, že je vše v 
po�ádku, protože archa je nepoškozena na bezpe�ném míst�. 

To nás p�ivádí k další verzi o zmizení archy z chrámu. Podle ní byla 
archa úmluvy se souhlasem kn�ží tajn� p�evezena do chrámu v židovské 
osad� na ostrov� Elefantina v Horním Egypt�. V písmech se objevují 
náznaky, že s tímto tajným p�evozem m�l co do �in�ní prorok Jeremiáš; jiní 
zase z poznámky v knize proroka Izaiáše, že „Hospodin�v oltá� byl 
veprost�ed Egypta", vyvozují, že jde o chrám v Elefantin�. Tato verze má 
pro mne zvláštní význam, protože tento ostrov byl ve starém Egypt� 
spojován s bohem-stvo�itelem Khnumem, zvaným též Ptah - sumerským 
bohem Enkim. 

Pomineme-li všechny verze a domn�nky, nem�žeme p�ehlédnout 
nejzákladn�jší písemné tvrzení v této v�ci, a tím je uvedená zmínka v 
Talmudu. Ta hovo�í o tom, že Jóšijáš ukryl archu „na dobrém míst� pod 
d�evem". Mohlo by to znamenat, že archa nebyla v�bec odnesena z 
chrámu, ale schována v úkrytu „pod d�evem", v jeskynní dutin� pod 
kamenem, pod n�jakou d�ev�nou podlahu. 

Proto jsem pot�eboval prozkoumat podzemní prostory s p�ípadnými 
dalšími dutinami pod posvátným kamenem, nad nímž kdysi stávala 
velesvatyn�. 

„Ne�ekal jste doufám, že objevíte archu úmluvy?" zeptal se mn� kdosi 
zpola žertem. To rozhodn� ne, odpov�d�l jsem. Z Bible ale známe rozm�ry 
archy bez nástavby s ok�ídlenými cheruby. Samotná sk�í� m�la �tvercový 
pr��ez o hran� 2,5 lokte, tedy n�co málo p�es 1 metr. Pokud tedy m�la být 
vynesena ven musel mít otvor minimáln� tento rozm�r. Já jsem si cht�l 
ov��it, zda její ší�ka a délka umož�ují, aby mohla být snesena dol� 
schodišt�m a následn� dol� druhým otvorem (za záv�sem). 

Ve skupin� to zašum�lo o�ekáváním. A výsledek? 



Pokud jsem si mohl ov��it, pak archa mohla projít ob�ma otvory. 
Cht�l jsem tím snad �íct, že archa je skrytá n�kde v další, t�etí �i ješt� 

skryt�jší podzemní komo�e? Odpov�� se možná skrývá v zazd�né brán� v 
západní zdi a rozsáhlé dutin�, která za ní byla detektory zjišt�na. Je n�jak 
spojena s p�edpokládanými jeskynními prostorami pod posvátným 
kamenem? Pokud ano, mohla se archa dostat tajn� z Chrámové hory, 
pokud, ne, možná je archa stále v oné druhé dutin�.„Takže kde je archa 
dnes, z�stává tajemstvím?" zeptal se n�kdo. 

P�esn� tak, potvrdil jsem. To však není jediné tajemství. Jsou tu ješt� ty 
ob�í kamenné bloky. Pro m� je jejich p�vodce jasný: Museli to být 
Anunnakové. Ani mi není záhadou, kdy se tam dostaly: Bylo to v dob�, kdy 
byla hora vybrána jako nové �ídící st�edisko, nové DUR.AN.KI. Je mi jen 
záhadou pro�. Byla Chrámová hora také p�istávací plochou jako Baalbek, i 
když menší, která rovn�ž vyžadovala masivní op�rné zdivo? Nebo m�la jen 
chránit n�jaký prázdný prostor? Nebo bylo za kamennými bloky n�co 
uloženo, t�eba aparáty, které spojovaly „nebe se zemí"? 

- A dozvíme se to v�bec n�kdy? ozval se op�t další hlas. 
Váhal jsem s odpov�dí, nebo� jsem si nebyl jist, jak na tuto prostou 

otázku zareagovat. Nakonec jsem prohlásil: „Jednou ur�it�." 
*** 
Postskriptum 
Když jsem byl zase zpátky v New Yorku, rozpomenul jsem se na 

myšlenky, které mne navštívily na Chrámové ho�e, na to božsky inspirující 
ticho, do n�hož bylo posvátné místo jakoby zahaleno. Vyhledal jsem v 
Bibli verš, který m� tenkrát napadl. 

Nachází se v p�íb�hu o proroku Eliájšovi, který musel utéct p�ed 
hn�vem královny Jezábel, když nechal pobít Baalovy kn�ze. Putoval do 
Beeršeby a pak pokra�oval sám den cesty do pustiny Negev. Znavený a 
hladový padl pod jeden trnitý ke� a usnul. Tu se ho dotkl and�l a �ekl mu: 
„Vsta� a jez!" Jako zázrakem se p�ed ním objevil chléb a voda. Když se 
Elijáš posilnil, pokra�oval dál podle and�lských pokyn� „v síle onoho 
pokrmu �ty�icet dní a �ty�icet nocí až k Boží ho�e Chorébu. Tam vešel do 
jeskyn� a v ní p�enocoval." Tu k n�mu zazn�lo slovo Hospodinovo: „Vyjdi 
a postav se na ho�e p�ed Hospodinem!" 

Když vyšel Elijáš z jeskyn� ven, „Hle, Hospodin se tudy ubírá.P�ed 
Hospodinem, velký a silný vítr, rozervávající hory a t�íštící skály, ale 
Hospodin v tom v�tru nebyl. Po v�tru zem�t�esení, ale Hospodin v tom 
zem�t�esení nebyl. Po zem�t�esení ohe�, ale Hospodin v tom ohni nebyl. 
Po ohni hlas tichý, jemný." Až v tomto tichu byl B�h, který pak svým 
hlasem oslovil proroka. 



Když jsem do�etl tyto verše z 19. kapitoly První knihy královské, byl 
jsem ohromen. Když se m� na Chrámové ho�e zmocnilo ono zvláštní ticho 
a p�ipomenulo mi tuto starozákonní pasáž, neuv�domil jsem si, že souvisí s 
Elijášovým úkrytem na ho�e Sinaj. P�ed dvaceti lety, v listopadu 1977, 
jsem se snažil z letadla najít skute�nou horu Sinaj a klí�em mi byla 
Elijášova jeskyn�. Protože mým zám�rem bylo rovn�ž potvrdit reálnost 
popotopního p�istávacího koridoru, za�ínal m�j let nad Jeruzalémem - 
p�ímo nad Chrámovou horou. O dvacet jet pozd�ji - tém�� na den p�esn�, v 
zá�í 1997 -jsem se na Chrámové ho�e pohroužil do myšlenek, když mne 
zahalilo tajemné, nadpozemské ticho. 

Nemohla to být pouhá náhoda… 
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Foto 19. Olmécké hlin�né hra�ky na kole�kách, antropologické muzeum 
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Foto 23. Socha bohyn� v archeologickém muzeu v syrském Allepou 
 
 
 
 
 
 



 
Foto 27. Zavátá synagoga v Dura-Europos: výklenek pro tóru a 
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Foto 33. Hv�zda z Tell-Ghassúlu: tisíce let stará nást�nná malba 
 

 
Foto 34. Pyramida propojená s Josefovým vodním kanálem: al-Fajjúm, 
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Foto 39. Objekt p�ipomínající UFO na vrcholu hory Sinaj: letecká 
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Foto 41. Podivné „terénní úpravy" v blízkosti hory Sinaj. 1977 
 

 
Foto 40. Druhý letecký snímek záhadného bílého objektu, 1977 
 



 
Foto 42. Další záhady Sinaje: kruhový jeskynní vstup a skalní otvory, 
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Foto 44. Bílý objekt p�ipomínající UFO pozorovaný znovu, 1994 



 
 
 
 
 
 
 

 
Foto 49. Ob�í kamenné kvádry v libanonském Baalbeku 
 



 
Foto 50. Gigantický Trilithon v masivní západní op�rné zdi, Baalbek 
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Foto 52. Expedice Syria-Plus p�ed kameným kvádrem v baalbeckém 
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Foto 54. Technika z roku 700 p�. n. l.: vodovodní tunel krále Cbizkijáše, 
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Foto 57. Chrámová hora v Jeruzalém� se zlatou kopulí Svatyn� skály 
 



 
Foto 58. Západní ze� dnes a Robinson�v oblouk 



 
Foto 59. V archeologickém tunelu: masivní starov�ké zdivo 
 
 



 
Foto 61. V tichém úžasu p�ed obrovským kamenným blokem: výprava do 

tunelu 

 
Foto 62. Udivující nápis: "Nacházíte se p�ímo p�ed základním kamenem 

na míst� cbrámové velesvatyn�." 



 
Foto 63. �lenové expedice na Chrámové ho�e p�ed Svatyní skály 

 
Foto 64. Základní kámen: místo, kde stávala velesvatvn� Šalomounova 

chrámu 



Byla Trója pouhou básnickou p�edstavou, skute�ným místem, kde 
bojovali a zmírali hrdinové, �i jevišt�m, na n�mž mstiví bohové pohybovali 
lidskými osudy jako šachovými figurkami? 

Existovala Atlantida nebo je jen alegorickou antickou bájí? Byly 
civilizace Nového sv�ta v kontaktu s kulturou Starého sv�ta celá tisíciletí 
p�ed Kolumbem? Práv� návšt�vou bájné Tróji zahajuje Zecharia Sitchin 
vzrušující výpravy do mýtické minulosti, na nichž zkoumá skryté d�kazy o 
skute�né minulosti lidstva, a tím nabízí i dramatické pr�hledy do jeho 
budoucnosti. V�bec poprvé ve svých knihách odhaluje své badatelské 
postupy a podává sv�dectví o svých napínavých expedicích do vzdálených, 
legendárních i málo p�ístupných míst, které mu p�inesly evidentní d�kazy o 
tom, že starov�ké mýty p�edstavují záznamy skute�ných událostí, že 
bohové dávných národ� byli návšt�vníky z jiné planety a že nejsme ve 
Slune�ní soustav� sami. Zkoumání dovedlo autora také k p�esv�d�ení o 
pravdivosti Bible. V poutavém vypráv�ní m�že �tená� doprovázet autora a 
skupinu jeho nadšených p�íznivc� do mayských chrám� na Yucatánu, do 
podzemí pod Chrámovou horou v Jeruzalém�, do p�íbytku sumerské 
bohyn�, na vrcholky potopených ostrov� v Egejském mo�i, do tajemných 
svaty� v Jordánsku, Sýrii �i Libanonu, do nep�ístupných muzejních sbírek i 
z�ídka navšt�vovaných archeologických lokalit. Mnohé z destinací p�inášejí 
pozoruhodné objevy vyvracející zavedená v�decká dogmata, odhalují 
osudy provokativních artefakt� a odkrývají stopy po p�ítomnosti 
návšt�vník� z jiného sv�ta. 

Zecharia Sitchin, uznávaný orientalista a znalec sumerských 
klínopisných text�, autor bestseller� Schody k nebes�m, Války boh� a lidí, 
Ztracené �íše, Návrat ke genesis �i Když zapo�al �as, se ve své nejnov�jší 
knize se �tená�em d�lí nejen o své rozsáhlé znalosti starov�kých civilizací a 
bezprost�ední zkušenosti �asto umoc�ované vzrušenou dikcí o�itého 
sv�dectví, ale také o mnoho doposud nepublikovaných fotografií ze svého 
soukromého archivu. Tato poutavá historicko-archeologická exkurze k 
po�átk�m lidstva je cestovním pr�vodcem pro všechny, kte�í touží navštívit 
nejvýznamn�jší d�jišt� naší spole�né minulosti. 


