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l. kapitola 

Zví�ecí h�bitovy a prázdné hrobky 

„Ó, Egypte! Egypte! 
Z tvého veškerého v�d�ní 
p�ežijí pouze báje, 
které budou pozd�jším pokolením 
p�ipadat neuv��itelné.“ 
 
Lucius Apuleius, �ímský filozof, 
2. stol. n. L 

„Welcome to Egypt!“ Šlachovitý mladík s �erným knírkem mi s nap�aženýma rukama zastoupil cestu. Trochu 
zdráhav� jsem ho za n� uchopil a pomyslel jsem si, že to pravd�podobn� bude nejnov�jší zp�sob zdravení turist�. Pak se 
rozb�hl obvyklý koloto� otázek - odkud vlastn� p�icházím a co bych cht�l v Egypt� navštívit. Neodbytného mladíka 
jsem zdvo�ile, ale p�ece jen trochu škroben� odkázal do pat�i�ných mezí. Nebylo to nadlouho. Jen co jsem opustil 
letištní budovu v Káhi�e, zmocnil se jiný se slovy „Welcome to Egypt!“ mých kufr�. Následovalo další pot�esení 
rukama, a� se mi to líbilo nebo ne. 

B�hem p�íštích dn� se toto obt�žování opakovalo bezpo�tukrát. „Welcome to Egypt“ zn�lo p�ed Egyptským 
muzeem v Káhi�e, „Welcome to Egypt“ jásal prodava� papyr�, „Welcome to Egypt“ zdravil �isti� bot na rohu ulice, 
�idi� taxíku, majitel hotelu i prodava� suvenýr�. 

Protože všichni po�ád toužili zjistit, z jaké zem� jsem p�ijel, a mne už unavovalo stále stejn� odpovídat na tutéž 
otázku, oznámil jsem asi dv� st� �ty�icátému �lov�ku, který mi p�ed stup�ovitou pyramidou v Sakká�e pot�ásl „rukama, 
s naprosto vážným obli�ejem: „P�ilet�l jsem z Marsu!“ Má odpov�� ho ani v nejmenším nevyvedla z míry, okamžit� 
m� uchopil za ruce a zvu�ným hlasem zopakoval: „Welcome to Egypt!“ 

Egyp�ané to prost� dovedli tak daleko, že ani turisté z Marsu už na nikoho ned�lají dojem. 
Za �ty�iapadesát let svého života jsem zemi na Nilu navštívil mnohokrát. Zm�nil se vzhled ulic, dopravní 
prost�edky, vzduch je zamo�ený výfukovými plyny, objevily se luxusní  
 
hotely, ale nezm�nil se tajemný opar, který obestírá tuto zemi, a stále stejné je i úctu vzbuzující tajemno, které z 
Egypta vyza�uje už celá tisíciletí. 

Roku 1954 jsem jako práv� devatenáctiletý mladík poprvé vstoupil do podzemních chodeb pod pouštním 
pískem u Sakkáry. P�ede mnou tam slezl m�j egyptský p�ítel ze studií a dva hlída�i. Každý z naší �ty��lenné 
skupiny s sebou nesl zapálené sví�ky, protože tehdy, p�ed p�tat�iceti lety, neexistovalo v zatuchlých podzemních 
klenutých chodbách žádné elektrické osv�tlení, nebo� tyto prostory nebyly p�ístupné turist�m. Vzpomínám si, jako 
by to bylo v�era, jak jeden z hlída�� posvítil sví�kou na mohutný sarkofág velikosti dosp�lého muže. Odraz 
plamínku se t�epotav� zachvíval na žulovém bloku. 

„Co je tam uvnit�?“ zeptal jsem se zajíkav�. 
„Posvátní býci, mladý muži, mumifikovaní býci!“ 
O n�kolik krok� dál byl další široký výklenek v klenuté chodb� a znovu tu stál sarkofág s býky. Naproti v 

ztuchlé hrobce byl další. Samé obrovské a monstrózní sarkofágy, kam až dosahovalo sv�tlo svíc. Vysoký nános 
prachu tlumil naše kroky jako prvot�ídní koberec. Následovaly další chodby, výklenky a další a další sarkofágy. 
Poci�oval jsem úzkost, jemný prach m� škrábal v krku a t�žký, zatuchlý vzduch se ani nepohnul. Všechny bý�í 
schrány byly otev�ené, t�žká žulová víka byla na sarkofázích trochu posunutá. Cht�l jsem si jednu mumii býka 
prohlédnout, a tak jsem oba hlída�e i svého p�ítele ze studií poprosil, aby mi pomohli. Vyšplhal jsem se po nich 
nahoru, op�el se b�ichem o horní hranu sarkofágu a posvítil jsem dovnit� sví�kou. Vnit�ek sarkofágu zá�il 
�istotou - a sarkofág byl prázdný! Zkusil jsem to ješt� u �ty� dalších, ale pokaždé se stejným výsledkem. Kam 
se pod�li mumifikovaní býci? To snad n�kdo všechna ta t�žká zví�ecí t�la odnesl? Že by zbožšt�lé mumie 
ležely v r�zných muzeích? Nebo snad - za�alo ve mn� pomalu klí�it jakési neur�ité podez�ení - v sarkofázích 
nikdy žádné mumie býk� nebyly? 

Te� jsem po p�tat�iceti letech stanul v t�chto podzemních klenutých chodbách znovu. Už bylo nainstalováno 
elektrické osv�tlení a skupiny turist� procházely se svými pr�vodci dv�ma paraleln� situovanými chodbami. Z 
turistických skupin se ozývaly pouze obdivné vzdechy, bylo vid�t udivené výrazy a zaslechl jsem pou�ující vý-
klad jednoho pr�vodce, který práv� vysv�tloval, že v každém obrovském sarkofágu byla kdysi uložena jedna mumie 
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božského býka Apise. 
Necht�l jsem tomu pr�vodci odporovat, a�koli jsem už dávno velmi dob�e v�d�l, že v mohutných žulových 

sarkofázích nebyla nikdy žádná mumie býka nalezena! 

 

Za�alo to Augustem Mariettem 

Pa�íž 1850. Osmadvacetiletý Auguste Mariette pracuje jako v�decký asistent v Louvr�. Malý, neposedný muž, 
který umí klít jako honák dobytka, získal v uplynulých sedmi letech rozsáhlé znalosti o Egypt�. Hovo�í plynn� 
anglicky, francouzsky a arabsky, dokáže p�e�íst hieroglyfy a doslova jako posedlý p�ekládá staroegyptské texty. 
Francouzi se doslechli, že Angli�ané - jejich velcí konkurenti na archeologickém poli, cht�jí v Egypt� skoupit 
staré rukopisy. Tomu nemohla „la Grande Nation“ ne�inn� p�ihlížet. Pa�ížská Akademie v�d se rozhodla vyslat 
v�deckého asistenta Augusta Marietta do Egypta. Vybaven šesti tisíci franky m�l Angli�an�m vyfouknout ty 
nejlepší papyry p�ed nosem. 

2. �íjna 1850 Auguste Mariette dorazil do Káhiry. Hned následujícího dne navštívil koptský patriarchát, protože 
doufal, že se p�es koptské kláštery nejsnáze dostane ke staroegyptským papyr�m. P�i obch�zce káhirských 
obchod� se starožitnostmi ho zaujalo, že každý starožitník nabízí k prodeji pravé sfingy, které všechny pocházejí ze 
Sakkáry. Mariette o tom za�al p�emítat. Když mu koptský patriarchát 17. �íjna sd�lil, že je zapot�ebí delšího �asu 
k tomu, aby se dosp�lo k n�jakému rozhodnutí ohledn� jeho p�ání získat staré papyry, vystoupil zklamaný 
Mariette na citadelu a bezradn� usedl na schod. 

Pod ním ležela ve ve�erním oparu Káhira. „Jako stožáry potopené flotily,“ napsal Mariette, „se z toho 
neproniknutelného mo�e mlhy vypínalo t�i sta minaret�. Na západ� se ty�ily - zahalené do zlatavého prachu 
slune�ního západu - pyramidy. Byl to ohromující pohled. Celého se m� zmocnil a tém�� až bolestn� a násilnicky 
mnou doslova pronikl... Naplnil se m�j životní sen. Naproti, prakticky v mém dohledu, ležel celý sv�t hrob�, stél, 
nápis� a soch. Co tam ješt� mohlo být? Nazít�í jsem si pronajal dva t�i mezky na svá zavazadla a jednoho �i dva 
osly pro sebe. Zakoupil jsem stan a n�kolik beden s tím nejnutn�jším, co �lov�k pot�ebuje k cestování pouští, a 
20. �íjna 1850 jsem rozbil stan na úpatí Velké pyramidy...“ 
Po sedmi dnech m�l neklidný Mariette plné zuby v��ného shonu kolem pyramid. Se svou malou karavanou se 
vydal na p�ldenní jízdu jižním sm�rem a utábo�il se pod širým nebem v Sakká�e mezi opušt�nými zbytky zdí a 
z�ícenými sloupy. O poznávacím znamení dnešní Sakkáry, stup�ovité pyramid� faraóna Džosera (2630 - 2611 p�. n. l.), 
se tehdy nev�d�lo - byla ješt� zasypaná pískem. Nicned�lání bylo Augustu Mariettovi naprosto cizí. Potuloval se po 
okolí a narazil na hlavu sfingy, která vy�nívala z písku. Okamžit� si vzpomn�l na sfingy v obchodech se starožitnostmi, 
které rovn�ž pocházely ze Sakkáry. O n�kolik metr� dál zakopl o rozlomenou kamennou tabulku, na níž dokázal 
rozluštit slovo „Apis“. V té chvíli osmadvacetiletý host z Pa�íže zpozorn�l. Jiní návšt�vníci p�ed Augustem 
Mariettem také vid�li hlavu sfingy a tabulky se hieroglyfy, ale nikoho z nich nenapadla žádná souvislost. Mariette si 
vzpomn�l na staré spisovatele Herodota, Diodora Sicilského a Strabona, kte�í všichni psali o tajemném kultu Apise ve 
starém Egypt�. V první kapitole své Geografie Strabon (63 p�. n. 1. - 26. n. 1.) uvádí: 

„Nedaleko byla také samotná Memfis, královské sídlo Egyp�an�; protože od delty až k ní to jsou t�i schoiny (16,648 
km). Chrámy jsou v Memfid� zasv�cené p�edevším Apisovi, který je shodný s Osirisem. Zde byl, jak jsem již 
upozornil, chován v chrámové dvoran�... božský býk Apis. Také Sarapis�v chrám stojí na velice pís�itém míst�, kde vítr 
navál celé píse�né kopce, které bu� �áste�n�, nebo až po hlavu zasypávají sfingy...“ 

Strabon hovo�í o �áste�n� zasypaných sfingách, o Memfid�, o býku Apisovi a o Sarapisov� chrámu. Mariette stál na 
správném míst�! U Diodora Sicilského, který žil v prvním století p�ed naším letopo�tem a sepsal Historickou knihovnu 
o �ty�iceti svazcích, se do�etl: 

„Nabízí se ješt�, abychom k práv� �e�enému dodali, co se týká posvátného býka, kterému �íkají Apis. Když totiž 
zem�e a je se vší nádherou zaopat�en...“ 

Se vší nádherou zaopat�en? V Egypt� dosud nikdo neobjevil hroby s býky. Auguste Mariette zapomn�l na sv�j 
úkol, kterým ho pov��ili jeho francouzští kolegové, pustil z hlavy koptský patriarchát a nemyslel na kopie, které m�l 
ze starých papyr� zhotovit. Posedla ho lovecká váše�. Spontánn� najal t�icet d�lník� s lopatami a rozkázal jim, aby 
zplanýrovali malé kopce písku, které se v poušti ty�ily každých pár metr�. Auguste Mariette odhaloval jednu sfingu za 
druhou, každých šest metr� další výtvor - na denní sv�tlo se dostala celá alej sfing, celkem 134 sochy. Starý Strabon 
m�l pravdu! 
V troskách jednoho malého chrámu Mariette objevil n�kolik kamenných tabulek s obrázky a nápisy Byl na nich 
zobrazen faraón Nechtharehbe II (360 - 342 p�. n. l.), jak zasv�cuje chrám bohu Apisovi Te� už si byl Manette jistý: 
Tady n�kde se musejí nacházet hroby posvátných býk� „zaopat�ených se vší nádherou“ (Diodoros) 

Následující týdny ub�hly v hore�natém hledání. Jeden objev stíhal druhý. Manette vykopal z písku sochy sokol�, 
boh� a panter�. Ze stavby, která p�ipomínala kapli, vynesl na denní sv�tlo t�lo posvátného býka Apise z vápence. 
Tato zví�ecí socha vyvolala u žen v okolních vesnicích ohromující reakce. B�hem jedné polední p�estávky Manette 
narazil na patnáct dívek a žen, které se jedna po druhé snažily vyšplhat na býka. Na h�bet� zví�ete pak za�aly rytmicky 
pohybovat b�ichem a stehny. Tyto cviky, jak se dov�d�l zaražený Manette, jsou prý zaru�eným prost�edkem proti 
neplodnosti 

P�i hledání vchodu do bý�ích hrob� vynesl Manette na denní sv�tlo stovky figurek a amulet�. V Káhi�e se rozší�ily 
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fámy, že nervózní francouzský archeolog tají nálezy zlatých sošek. Vojáci egyptské vlády p�ijeli na velbloudech a 
jejich mluv�í zakázal Manettovi další vykopávky. 

Manette klel, nadával - a vyjednával. Jeho mecenáši v Pa�íži byli velmi pot�šeni zprávami a poklady, které jim 
Manette p�edal, poslali mu dalších t�icet tisíc frank� a diplomaticky ho podpo�ili u egyptské vlády. 30. �ervna 
1851 mohl Mariette pokra�ovat ve vykopávkách. Ve své netrp�livosti sáhl dokonce i po dynamitu a p�i detonaci 
zkoumal prostým odposlechem p�du. 

Kde jsou bý�í mumie? 

12. listopadu 1851 se Mariettovi uvolnil pod nohama v�tší kámen. V�dec jako výtahem pomalu sjížd�l do 
podzemního prostoru. Když se prach usadil a seshora mu podali pochodn�, vid�l, že stojí p�ed výklenkem s 
mohutným sarkofágem. V té chvíli ani v nejmenším nezapochyboval, že je u cíle. Uvnit� ur�it� leží božský býk 
Apis. Sotva p�istoupil blíž a osvítil pochodní výklenek, všiml si obrovského víka sarkofágu. Víko bylo ze 
sarkofágu sundáno. Sarkofág byl prázdný. 

V nadcházejících týdnech Mariette systematicky prozkoumával tajemné hrobky. Hlavní klenutá chodba 
m��ila p�ibližn� t�i sta metr�, byla osm metr� vysoká a t�i metry široká. Napravo a nalevo od ní se nacházely 
široké komory. V každé byl jeden žulový sarkofág, dokonale zazd�ný do podstavce. Byla tam proražená i druhá 
chodba, která byla stejn� velká jako ta první. Stálo v ní dvanáct obdobn� nadp�irozen� velkých sarkofág� jako 
v prvním klenutém prostoru. Zde jsou rozm�ry jednoho sarkofágu: délka = 3,79 metru, ší�ka = 2,30 metru, 
výška = 2,40 metru (bez víka), tlouš�ka st�ny sarkofágu = 42 centimetr�. Mariette odhadl hmotnost sarkofágu na 
sedmdesát tun a hmotnost samotného víka dodate�n� stanovil na dvacet až p�tadvacet tun. Vše bylo prost� 
gigantické. Všechna víka sarkofág� byla bu� odsunuta stranou, anebo byla ze sarkofág� úpln� odstran�na. Nikde 
nenašel ani stopy po „nádhern� zaopat�ených“ bý�ích mumiích. 

Mariette usoudil, že vykrada�i hrob� nebo mnichové nedalekého kláštera svatého Jeremiáše ho prost� p�edešli. 
Se zatvrzelou a zu�ivou nevrlostí kopal dál. Narazil na nové podzemní klenuté prostory, ve kterých se nacházely 
d�ev�né sarkofágy z XIX. dynastie (1307 -1196 p�. n. 1.). Když jednou dalšímu postupu bránil skalní blok, použil 
Mariette dynamit. Po výbuchu trhaviny se v podlaze ukázal otvor, ve kterém kopá�i ve sv�tle pochodní rozeznali 
masivní d�ev�ný sarkofág, jehož víko dynamit roztrhal. Když byly odklizeny d�ev�né úlomky a b�evna, spat�il 
Mariette mumifikovaného muže. Mariette napsal: 

„Obli�ej mu zakrývala zlatá maska a na zlatém �etízku na krku m�l zav�šený miniaturní sloup ze zeleného 
živce a rudého jaspisu. Na druhém �etízku visely dva jaspisové amulety a na obou bylo jméno prince Chamvese, 
který byl synem Ramsese II.... Kolem mumie se na r�zných místech nalézalo osmnáct sošek s lidskou hlavou a 
nápisem Osiris-Apis, Velký b�h, Pán v��nosti.“ 

Tato mumie, o níž Mariette p�edpokládal, že musí být mrtvolou prince, byla d�kladn� prozkoumána teprve ve 
t�icátých letech našeho století. Když britští egyptologové Sir Robert Mond a Dr. Oliver Myers roz�ezali celý 
plát�ný obal, vytekla z n�ho zapáchající živicová (asfaltová) hmota, promísená s drobnými úlomky kostí. 

Kde z�stali božští býci? B�hem léta roku 1852 Mariette objevil v nové hrobce další Apisovy sarkofágy. 
Nejstarší z nich byly datovány rokem 1500 p�. n. 1. Ani jediný však neobsahoval n�jakou mumii býka! 

Nakonec, to bylo 5. zá�í 1852, Mariette stanul p�ed dv�ma nedot�enými sarkofágy. Na zaprášené podlaze si 
všiml otisk� nohou, které tu zanechali kn�zi p�ed t�emi tisíci a p�ti sty roky, když p�inášeli v poh�ebním pr�vodu 
božské býky. Výklenek st�ežila pozlacená socha boha Osirise a na zemi ležely zlaté plátky, které se b�hem tisíciletí 
uvolnily ze stropu. Na strop� Mariette rozeznal rytiny Ramsese II. (1290 - 1224 p�. n. 1.) a jeho syna, jak 
provád�jí úlitbu bohu Apisovi-Osirisovi, který zde byl zobrazen jako k�íženec. Víko sarkofágu namáhav� 
nadzvedli pomocí širokých dlát a naviják�. Te� by se m�l kone�n� dostat ke slovu samotný Auguste Mariette: 

„Tak jsem m�l jistotu, že p�ede mnou nepochybn� leží Apisova mumie, a proto jsem byl dvojnásobn� ostražitý... 
Moje první pozornost pat�ila hlav� býka, ale žádné zví�e jsem nenašel. V sarkofágu se nalézala živi�ná, velmi 
páchnoucí hmota, která se p�i sebemenším doteku rozpadala. V této páchnoucí hmot� bylo mnoho malých 
úlomk� kostí, které se podle všeho rozt�íštily již b�hem poh�bu. Uprost�ed té zm�ti úlomk� kostí jsem bez 
jakéhokoli systému a spíše zcela náhodn� našel patnáct figurek...“ 

K témuž zdrcujícímu zjišt�ní Mariette dosp�l p�i otev�ení druhého sarkofágu. „Žádná lebka býka, ani stopy po 
v�tších kostech - naopak, jednalo se o ješt� marnotratn�jší plýtvání drobnými úlomky kostí.“ 

Podzemní klenuté prostory pod Sakkárou, v nichž nebyl nalezen žádný Apis�v býk, a�koli se všem turist�m tvrdí pravý 
opak a myln� se to uvádí i v p�evážné v�tšin� odborné literatury, se v sou�asnosti nazývají Sarapeion. Tento pojem 
vznikl spojením �eckých slov Osiris - Apis = Sarapis. 

Neúnavný hleda� Auguste Mariette, který s egyptskými ú�ady vybojoval nejednu bitvu, se po krátkém pobytu v 
Pa�íži vrátil zp�t do Egypta. Už nebyl s to snášet zatuchlou atmosféru pa�ížského muzea. Roku 1858 ho egyptská vláda 
na doporu�ení Ferdinanda Lessepse, budovatele Suezského pr�plavu, pov��ila vrchním dohledem nad veškerými 
vykopávkami v Egypt�. �inorodý Francouz projevil neuv��itelnou pracovní aktivitu. Pod jeho vedením se kopalo na 
�ty�iceti místech sou�asn� a v n�kterých obdobích zam�stnával až dva tisíce sedm set d�lník�. Mariette byl první 
egyptolog, který nechal všechny nálezy systematicky katalogizovat. Založil sv�toznámé Egyptské muzeum a roku 
1879 obdržel titul paši. Podílel se také na libretu k ope�e „Aida“, kterou Giuseppe Verdi složil na po�est otev�ení 
Suezského kanálu. Tisíce turist� dnes procházejí kolem náhrobku Augusta Marietta, aniž by o tom m�ly nejmenší 
tušení. Jeho sarkofág stojí v p�edzahrad� Egyptského muzea v Káhi�e. 
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Sarkofágy s falešnými mumiemi 

Konzervativní cech archeolog� dodnes ani v nejmenším nepochybuje o tom, že mohutné sarkofágy v 
Sarapeionu kdysi obsahovaly bý�í mumie. „Co by v nich asi tak mohlo být jiného“, obo�il se na m� nedávno 
jeden odborník, „snad jaderný odpad?“ To asi st�ží, vážení pánové, ale �ešení této záhady by se mohlo najít - díky 
zcela neo�ekávanému aspektu. K tomu, abych s citem detektiva vypátral pachatele, musím nejd�ív uvést n�kolik 
kuriózních fakt�. 

Egyp�ané vedle božského Apise uctívali ješt� dva další, mén� známé býky, kte�í se jmenovali Mnevis a Buchis. 
Strabon v 17. knize lakonicky konstatuje: 

„Zde leží m�sto Heliopolis na vysokém um�lém návrší s chrámem Slunce a býkem Mnevisem, kterého tu 
chovají v nádherné komnat� a považují ho za boha stejn� jako Apise v Memfid�.“ 

Mnevis byl býk s neposkvrn�nou �ernou kade�avou srstí. Z dopisu, který napsal jeden chrámový kn�z z 
Heliopole, víme, že tento býk Mnevis byl skute�n� mumifikován. Zmín�ný kn�z totiž potvrdil p�íjem dvaceti 
lokt� jemného plátna, ur�eného k zavinutí Mnevisovy mumie. V Heliopoli, m�st� slune�ního boha Re-Atuma, 
byla také nalezena poh�ebišt� t�chto býk� - všechna byla zni�ená, vyloupená a vyplen�ná. Dodnes se nenašel 
ani jediný neporušený hrob tohoto posvátného býka. 

Kult býka Buchise byl uctíván ve st�edním Egypt� nedaleko dnešního Luxoru. Za objev Buchisových 
katakomb vd��íme - jako tak �asto v archeologii - náhod�. Britský archeolog Sir Robert Mond zaslechl, že 
n�kolik kilometr� od vesni�ky Armant byla údajn� vyhrabána z písku bronzová socha býka. Tahle vesni�ka 
byla shodná s chrámovým m�stem Hermonthis, které sta�í Egyp�ané nazývali také „jižní On“ (v protikladu k 
severnímu On = Heliopolis). Sir Robert Mond si �ekl, že když existoval bý�í kult v severním Onu, pak ho 
nepochybn� vyznávali i v Onu jižním. Nález bronzové sochy ho v této domn�nce utvrdil. Sir Mond se pustil do 
hledám. 

Stejn� jako Mariette v Sarapeionu lokalizoval i britský archeologický tým pod zcela rozpadlými chrámovými 
ruinami v Hermonthisu podzemní poh�ebišt� s mohutnými sarkofágy, které - p�esn� jako v Sarapeionu, byly 
zazd�né ve výklencích napravo a nalevo od hlavní chodby. Vzhledem k tomu, že šlo o božského býka Buchise, 
bylo toto poh�ebišt� s celkem p�tat�iceti poh�ebními výklenky nazváno „Bucheion“. Nedaleko odtud objevil Sir 
Robert druhé poh�ebišt�, které dostalo jméno Baqaria. Ob� poh�ebišt� byla v dezolátním stavu. Jako by nebylo dost 
na tom, že i v tomto p�ípad� vykrada�i hrob� p�edstihli archeology, ležely poh�ební prostory �áste�n� pod vodou a 
mumie nebo to, co za n� bylo považováno, byly rozežrány nes�íslnými zástupy bílých mravenc�. Kolem dokola se 
povalovaly zcela zkorodované bronzové figurky, železo se rozpadlo ve zreziv�lý prach. Sir Robert Mond napsal: 

„Pravd�podobn� ze všech nejlépe zachované t�lo, které jsme objevili teprve na konci své práce, byl nález Baqaria 
32. Velmi pe�liv� jsme tuto mumii prozkoumali a zakreslili všechny podrobnosti... Pozice (mumie, EvD) 
nep�ipomínala odpo�ívající skot, ale spíše šakala nebo psa v této poloze... Žádné kosti nebyly zlomené“. 

Tohle všechno zní podivn� a zmaten�. Bý�í sarkofágy jsou jediná realita, které se m�žeme p�idržovat. Nacházejí 
se v Sarapeionu, v klenutých katakombách pod Heliopolí, v Bucheionu, Baqarii a také ješt� v Abú Síru nedaleko 
Gízy. Sarkofágy neobsahovaly bu� v�bec nic, nebo páchnoucí živi�nou hmotu s úlomky kostí. 

Ješt� více zarážející je to, že místo o�ekávaných býk� byla nalezena lidská mumie se zlatou maskou, p�i�emž - jak se 
ukázalo mnohem pozd�ji, zavinutí nebalilo lidskou mrtvolu, nýbrž znovu páchnoucí asfalt. A nakonec - je to 
p�ímo k uzoufání, se z nálezu p�edpokládaných bý�ích mumií vyklubali n�jací šakali nebo psi. 

A to po�ád ješt� není konec všem nesrovnalostem: Britští egyptologové Mond a Myers poskytli n�které své 
nálezy z Bucheionu a Baqarie k chemickému rozboru. Úlomek bílého skla obsahoval 26,6% oxidu hliníku, což 
je p�íliš mnoho na oby�ejné sklo. Um�lé oko z hlíny m�lo nadm�rné množství vápna. Bílá složka hlin�ného 
oka, o níž se p�edpokládalo, že je to nepochybn� fajáns, nebyla ani z egyptského fajánsu, ani ze skla. (Oproti 
pravému fajánsu se jeho egyptská varianta skládala z jemného k�emi�itého písku se sklovitým potahem. 
Egyp�ané z tohoto fajánsu vyráb�li klenoty, p�edevším um�lé perly.) 

Bý�í sarkofágy (bez víka) byly zhotoveny z jediného kusu asuánské žuly. Asuán leží p�ibližn� tisíc kilometr� od 
Sarapeionu. Už jenom vysekání, vylešt�ní a p�eprava jednoho jediného sarkofágu s víkem o hmotnosti dobrých 
devadesáti až stovky tun znamenaly tém�� nadlidský výkon. Masivní a neforemné schrány musely být dovezeny, 
dotaženy a umíst�ny do p�íslušných výklenk�. Ty velkolepé organiza�ní a technické po�iny jsou jasným 
sv�dectvím oné nesmírné d�ležitosti, kterou Egyp�ané p�isuzovali obsahu sarkofágu. A pak -to je prost� 
nepochopitelné, kn�zi rozbili a rozsekali krátce p�edtím mistrovsky mumifikované býky až na drobné úlomky 
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kostí, všechno to smísili s tuhými, lepivými živicemi (asfaltem), zamíchali do toho n�kolik božích figurek a 
amulet� a celou tuto páchnoucí hmotu nalili do nádherného sarkofágu. Nakonec to p�ikryli víkem - a padla. 

B�h ví, že kdyby to takto probíhalo, mohli si Egyp�ané ušet�it práci s obrovskými sarkofágy. K tomu, aby se na 
celá tisíciletí uchovaly úlomky kostí, navíc navzdory veškeré logice bez hlavy a roh�, není zapot�ebí žádných 
kolosálních žulových schrán. Odborníci jsou stejn� zajedno, že staroegyptští kn�zi nikdy žádného božského býka 
nerozkouskovali. To by bylo rouhání a zlo�in. Sir Robert Mond: „Uložení mumie v n�jaké jiné podob� než t�la v 
celku bylo ve starém Egypt� nemyslitelné“. 

A p�esto se p�esn� tohle muselo neustále opakovat. V podzemních prostorách u Abú Síru byli objeveni dva 
nádhern� nabalzamovaní býci. T�la zví�at, která byla zavinuta do p�í�ných pruh� plátna a pevn� p�evázána 
tenkými š��rami, byla nepoškozená. Propukl jásot, že se kone�n� našly skv�le zachované bý�í mumie, protože z 
plát�ného obalu byla vyprošt�na dokonce hlava s rohy. Francouzští odborníci Monsieur Lortet a Monsieur 
Gaillard pe�liv� p�est�ihávali tisícileté š��ry a odstra�ovali jednu vrstvu plátna po druhé. Jejich ohromení se dá 
jen t�žko popsat. Uvnit� obalu ležely naházené kosti r�zných zví�at, z nichž n�které se nepoda�ilo ani p�i�adit k 
ur�itému druhu. Druhá mumie, dva a p�l metru dlouhá a široká jeden metr, navenek skute�n� vypadala jako 
dokonalý býk, ale obsahovala sm�s kostí z nejmén� sedmi r�zných zví�at - mezi nimi také z telat a býk�. 

Všechny podzemní prostory s býky jsou zni�ené. Rozzu�ili se snad vykrada�i hrob�, že mnichové obsah 
sarkofágu rozbili na drobné úlomky? Vykrada��m hrob� šlo ve všech dobách o zlato a drahokamy, mumie býk� je 
nezajímaly. Navíc vykrada�i hrob� ani v nejmenším nevysv�tlují nález r�zných zví�ecích kostí v pseudobý�í 
mumii. To bychom museli bohabojným mnich�m v jejich misioná�ském zápalu p�isoudit v�tší aktivitu, 
ovšem za p�edpokladu, že znali vchody do všech bý�ích nekropolí. Pak mohli ve svém svatém hn�vu odsunout 
víko sarkofágu stranou a jeho obsah rozdrtit t�žkými ty�emi - asi tak, jako se drtí tloukem vinné hrozny. Ani toto 
vysv�tlení k ni�emu nevede. Stopy ni�ivého k�es�anského vzteku by musely být viditelné, obaly by byly 
roztrhané, božské figurky rozdrcené. Zbožní k�es�anští brat�i by pravd�podobn� k vyhnání pohanského �ábla 
p�ihodili do každého sarkofágu ješt� k�es�anský k�ížek nebo by v podzemních galeriích uložili figurky svatých. Nic 
z toho nebylo zjišt�no. Kde z�staly mumie božských býk� Apis�? 

Rozporuplné pov�sti 

Pokud budeme v��it �eckému historikovi Herodotovi (p�ibl. 490 -425 p�. n. l.), který kolem roku 450 p�. n. 1. 
d�kladn� procestoval Egypt a rozmlouval s tam�jšími kn�žími, pak budeme Apisovy mumie hledat zbyte�n�. 
Herodotos zaznamenal, že Egyp�ané své posvátné býky prost� a jednoduše sn�dli: 

„Býky považují za vlastnictví Epafovo, a proto je pe�liv� prohlížejí; najdou-li na býku i jen jediný �erný chlup, 
nepovažují jej za �istého. Zkoumá jej jeden z kn�zi, který je k tomu ustanoven, a to jednak když býk stojí, jednak 
když leží; i jazyk mu vytáhne, zda je prostý ur�itých znamení, o kterých povím na jiném míst�. Prohlédne i 
chlupy na ocase, zda jsou p�irozen� rostlé. Shledá-li ho ve všech t�ch v�cech bez poskvrny, ozna�í ho tím, že mu 
omotá rohy papyrovým lýkem, p�iloží na n� pe�etní hlínu a vtiskne do ní prsten. Potom býka odvedou. Ob�tuje-li 
n�kdo býka neozna�eného, propadá trestu smrti. Takovým zp�sobem prov��ují ob�tní dobyt�ata; ob�� pak vy-
konávají takto: 

P�ivedou ozna�eného býka k oltá�i, u n�hož práv� konají bohoslužbu, a rozd�lají ohe�. U oltá�e pak pokropí 
ob�tní zví�e vínem a za vzývání boha je zabijí; když je zabili, u�ežou mu hlavu. S t�la ob�ti stáhnou k�ži, hlavu 
však za mnohého zaklínání odnesou. Je-li práv� trh a jsou-li p�ítomni �e�tí kupci, odnesou ji na tržišt� a tam ji 
prodají; nejsou-li tam 	ekové p�ítomni, hodí ji do �eky... Pokud jde o vyvrhování ob�tních zví�at a o jejich 
spalování, koná se u každého chrámu jinak... Když z býka stáhnou k�ži a pomodlí se, vyprázdní celé jeho b�icho, 
ale st�eva a l�j ponechají v t�le; potom od�íznou nohy, kýty, plece a krk. Když tak u�inili, naplní zbývající t�lo 
býka �istými chleby, medem, rozinkami, fíky, kadidlem, myrhou a jinými vonnými v�cmi; napln�né t�lo pak 
spalují za neustálého p�ilévání oleje. K ob�ti p�istupují po p�edchozím postu, a pokud ob�� ho�í, všichni truchlí. 
Když se dost vyna�íkali, dostává se jim hostiny z toho, co z ob�tního zví�ete zbylo. Dorostlé býky a mladé bý�ky 
bez poskvrny ob�tují všichni Egyp�ané, krávy však ob�tovat nesm�jí, protože jsou zasv�ceny Isid�“. 

Tolik Herodotos. Jestliže má pravdu, pak by otázka bý�ích nekropolí postrádala jakýkoli význam. Pro� by se 
m�l n�kdo tahat s t�žkými žulovými sarkofágy, když si kn�zi pochutnali na dobyt�eti u slavnostní tabule? Tentýž 
Herodotos ovšem na jiném míst� paradoxn� popsal nabalzamování býka, p�i kterém se z t�la odstranily vnit�nosti 
tím, že se do st�ev vst�íkl cedrový olej. Starov�cí spisovatelé si v�bec odporují, když jde o božské býky. Herodotos 
na jedné stran� nechává býky sníst, na druhé stran� Diodoros Sicilský píše o „nádherném poh�bu“. Plinius, 
Papinius Statius a Ammianus Marcellinus, což všechno byli anti�tí staro�ímští spisovatelé, jsou oproti tomu za-
jedno, že býci byli vždy utopeni v posvátném prameni. 

Utopeni - sn�deni - nabalzamováni - rozkouskováni, jak se vám to nejvíc zamlouvá? 
V jedné staroegyptské pov�sti, v „Apisov� papyru“, se uvád�jí veškeré podrobnosti, jak se má božský býk 

mumifikovat. Je zde popsán každý pohyb a zd�raz�uje se, kolik kn�zi musí b�hem balzamování stát na tom a 
tom míst�, kde a jak - napravo a nalevo, seshora dol� a navíc ješt� nap�í� - se zví�e musí vázat do plát�ných pruh�. Po 
omytí vodou a olejem má být býk kv�li d�kladnému osušení zasypán hydroxidem sodným. B�hem celého ob�adu 
musel p�ed býkem stát kn�žský p�ed�itatel, pronášet zaklína�i formule a modlitby a st�ežit balzamova�e, aby se 
nedopustili jediného nesprávného pohybu. Když bylo dobyt�e kone�n� zabaleno do n�kolika tisíc metr� plátna, byla 
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lebka zví�ete odlita do sádry a mezi rohy se p�ipevnila zlatá desti�ka. Ta symbolizovala p�vod býka od boha Slunce. 
Nakonec se do o�ních dutin zasunuly sklen�né o�i a preparovaná mumie byla ve slavnostním procesí odnesena do 
p�edem p�ipravené hrobky. Tohle všechno bylo popsáno do nejmenších podrobností. Kde mohlo dojít k záhadnému 
zvratu? 

Kdo byl Omar Chajjám? 

Jeden známý m� pozval k no�nímu posezení do typicky egyptské restaurace. Podávala se rýže, dr�bež, hn�dé 
spa�ené fazole smíchané s cibulí a k tomu domorodá národní zelenina muluchija. Má vydatné, š�avnaté listy, a proto se 
používá p�i p�íprav� ko�en�ných polévek nebo zeleninových pokrm�. Když se servírovalo t�žké ovocné víno, vypráv�l 
mi m�j pr�vodce, že za strašných dob chalífa El-Hakima, který vládl v Káhi�e v období 996 - 1021, byl p�ímo na 
míst� popraven každý, koho p�istihli, jak si pochutnává na muluchiji. Sadistický chalíf necht�l pouze Egyp�any 
p�evychovat, on se p�ímo vyžíval v jejich utrpení. Od dob chalífa El-Hakima si žádná egyptská vláda nemohla dovolit 
jakýmkoli zp�sobem omezovat p�stování muluchije. 

M�j spokojený prot�jšek se s viditelnou chutí ládoval zeleným zázrakem. Zabloudil jsem pohledem na láhev s 
vínem. Na její etiket� jsem si p�e�etl „Omar Chajjám“. Kdo vlastn� byl Omar Chajjám? 

„Myslím, že je to jméno vina�e nebo velkoobchodníka“, odpov�d�l m�j pr�vodce. 
�íšník, který tuto odpov�� zaslechl, mu za�al okamžit� odporovat: „Omar Chajjám byl dávný vládce Egypta!“ 
Znenadání stanul u stolu vrchní �íšník a úse�ným pohybem ruky vykázal svého pod�ízeného: „Omar Chajjám byl 

slavný generál!“ To se ani v nejmenším nezamlouvalo jednomu hostovi u vedlejšího stolu. „Omar Chajjám? To byl 
p�ece ná�elník beduín�“, zafun�l. Že jsem se na to v�bec ptal! Celá restaurace propadla nefalšované hádavé extázi a 
zanedlouho to tam vypadalo jako na n�jaké burze s cennými papíry: „Admirál!“ zvolal n�kdo. „Zakladatel zoologické 
zahrady!“ p�ek�i�el ho další. „Co to meleš?“ gestikuloval roz�ilen� starší obchodník s po�ádnými mezerami mezi 
zuby. „Omar Chajjám byl inženýr asuánské p�ehrady...“ 

O mnoho dní pozd�ji, p�i rozhovoru s vedoucím vykopávek u Sakkáry Dr. Holeilem Ghalym, jsem mimod�k 
zažertoval: „Kdo byl vlastn� Omar Chajjám?“ 

Vládce nad archeology ve svém okrsku se usmál a sáhl po encyklopedii: 
„Omar Chajjám,“ �etl, „perský básník, matematik, astrolog, žil v období 1048 - 1122, v�noval se filozofickým 

témat�m a psal kv�tnaté milostné písn�.“ 
�lov�k se prost� musí obrátit na ty správné lidi. 

Našla se pyramida 

Nepochybn� jsem objevil správného muže. Dr. Holeil Ghaly není jen tak n�jaký egyptolog, je - tak zní aspo� 
titul, „�editelem sakkárských starožitostí“. Je to ostrovtipný, p�átelsky nalad�ný odborník a polyglot, který se dokonce 
p�iznal, že �etl n�které mé knihy. „Fantazie je d�ležitá, a to i u nás v archeologii,“ poznamenal. Kéž by byl tento jeho 
názor rozší�en�jší! 

Archeologická oblast u Sakkáry je nejrozsáhlejším místem vykopávek v Egypt� a nejv�tším archeologickým 
pracovišt�m na sv�t�. Za�íná na hranicích Gízy u Abú Síru a táhne se šedesát kilometr� jižn� proti proudu Nilu. 
B�hem zimních m�síc� tu nep�etržit� pracuje celá �ada mezinárodních archeologických expedic, které se pokoušejí 
vyrvat pouštnímu písku a pod ním skryté skalnaté p�d� jejich tajemství. Teprve na ja�e roku 1988 objevila 
francouzská výprava z Coll�ge de France dv� dosud neznámé pyramidy z období Pjopeje I. (2289 - 2255 p�. n. l.). 

„Cht�l byste ty pyramidy vid�t?“ zeptal se Dr. Ghaly. V jeho džípu jsme p�ekonali píse�né duny a projeli kolem 
tunst�m zapov�zené oblasti u Sakkáry. Po cest� jsem se dov�d�l, že faraón Pjopej je už dávno známý. Byl následníkem 
Tetiho (2323 - 2291 p�. n. 1.), což byl zakladatel VI dynastie Teti, Pjopej - takhle jednoduchá jména by m�li mít 
naši politici. Pyramida Pjopeje I leží v jižním okrsku Sakkáry a nedaleko odtud se francouzskému týmu pošt�stil 
jeho životní nález - objevili pyramidu panovnického domu rodiny Pjopeje Co tak neobvyklého mohli objevit, 
pomyslel jsem si, což pyramidy nevy�nívají svým vrcholkem z písku7 

Bylo asi 16 hodin, vedro nás zahalovalo jako t�žký, rozžhavený záv�s, pronikalo �lov�ku do všech pór� i pod 
zpocenou pokožku na hlav�. Poslední drncnutí a džíp se zastavil p�ed velkou dírou v zemi. Dr Ghaly, m�j 
spolupracovník Willi Dunnenberger a já jsme p�istoupili k jejímu okraji. Zatajil se mi dech, a to ne z vedra, 
které se snad dalo krájet, ale z pohledu, který se mi naskytl deset metr� pode mnou. �lov�k si zvykl na to, že stojí 
p�ed pyramidami a obdivuje jejich ostré obrysy proti horizontu. Tady však bylo všechno jinak. Jako cestující v 
�ase z n�jakého vzdáleného rozm�ru jsme stali deset metr� nad zbytky pyramidy, která místním obyvatel�m již 
p�ed tisíciletími nepochybn� sloužila jako levný kamenolom. P�esto bylo možné ješt� rozeznat dva stupn� 
pyramidy se zá�iv� vylešt�nými a dokonale sesazenými bloky. 

„Jak dlouho se už tady kope?“ 
„B�hem posledních šesti m�síc� tu pracoval francouzský tým spole�n� s egyptskými archeology a celkem sto 

osmdesáti d�lníky,“ vysv�tlil Dr. Ghaly. „Te� v lét� se kv�li vedru kopat nedá.“ 
Archeologové z Collége de France zam��ili pyramidu pod silnou vrstvou písku a kamení pomocí elektronického 

za�ízení. Existují totiž r�zné nové metody, o kterých by se takový Heinrich Schliemann neodvážil ani snít. Pomocí 
magnetometru je možné ur�it magnetické pole p�íslušného místa. M�rná jednotka se v tomto p�ípad� nazývá gama. 
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Magnetické pole Zem� kolísá mezi 25 000 gamajednotkami na rovníku a 70 000 gamajednotkami na pólech. 
Gamahodnota se na ur�itém míst� zjiš�uje podle exaktn� stanovených velmi složitých m��icích stupnic a pomocí sond 
se ov��uje, zda stanovená hodnota je konstantní pro celou stanovenou oblast. Pokud se zjistí odchylky zp�sobené 
nap�íklad p�ítomností kov� nebo dutin v podloží, nasadí se „ground penetrating radar“ (GPR). Ten funguje obdobn� 
jako sonar. Vysíla� sm�ruje vysokofrekven�ní impulzy do zem� a jejich odraz se m��í pomocí speciální antény. 
P�enosný po�íta� p�evádí impulzy do grafické podoby a zobrazuje je pomocí �ar a k�ivek na monitoru. Jestliže se 
pod zemským povrchem narazí na n�co neobvyklého, je možné tento neznámý objekt pomocí GPR p�esn� 
ohrani�it. Francouzskému archeologickému týmu se tak poda�ilo nález lokalizovat bez jediného kopnutí do 
zem�. Skupina fyzik� a archeolog� z Kalifornské univerzity v Berkeley již deset let tímto zp�sobem 
zpracovává podrobnou mapu podzemních komplex� ve slavném Údolí král�. 

Takto jsou lokalizovány hrobky zasypané po celá tisíciletí a zam��ují se podzemní klenuté prostory. V 
nejbližších desetiletích spat�í sv�tlo sv�ta více archeologických poklad� než za posledních n�kolik set let. Jestliže 
budou mít moderní hleda�i poklad� dostatek �asu a pen�z na správném míst�, nem�že jim prakticky nic ujít. 
Existují však bohužel náboženské a politické myšlenkové proudy, kterým tato archeologická cílev�domost ani za 
mák nevyhovuje. Jsou to beznad�jní duchovní zpáte�níci, kte�í mají strach z pravdivého poznání historie našich 
p�edk�. 

„Ví se v�bec, jaký význam má název Sakkára?“ zeptal jsem se p�i zpáte�ní cest� Dr. Ghalyho. 
„To slovo bylo známé už ve staroegyptštin�. Sakkára se odvozuje od slova šakal.“ 
„Jak staré jsou vlastn� nejstarší nálezy v Sakká�e?“ 
Velmi mladistv� vyhlížející Dr. Ghaly zamyšlen� pokýval hlavou: „D�jiny Sakkáry se odvíjejí od I. dynastie, 

jejíž po�átek sahá p�ibližn� do období 2920 p�. n. l., a pokra�ují až do epochy k�es�anství. Vyskytly se zde 
dokonce i prehistorické nálezy.“ 

Protože jsem stále nepoušt�l ze z�etele božské býky Apise, zeptal jsem se ho se vší vážností: „Velmi pe�liv� 
jsem prostudoval zprávu o vykopávkách od Augusta Marietta. Je vám v�bec známo, že Mariette v Sarapeionu 
nikdy neobjevil žádného býka?“ 

Dr. Ghaly se na chvilku zamyslel: „Ano, to je mi známo!“ 
„Dají se ješt� p�i vykopávkách v Sakká�e o�ekávat n�jaké senzace?“ 
Egyptolog se chápav� usmál a blýskl svými b�lostnými zuby, které v kontrastu s jeho �ernou kšticí zá�ily jako 

slonovina: „P�edpokládáme, že jsme poznali asi dvacet procent Sakkáry. Osmdesát procent se nachází dosud 
nedot�ených pod zemí.“ 

Panebože, trhl jsem sebou, pouhých dvacet procent - a tolik nezodpov�zených otázek! Co asi chystá 
budoucnost za p�ekvapení? Který egyptský turista, jenž se svou skupinou navštíví Džoserovu (2630 - 2611 p�. 
n. 1) stup�ovitou pyramidu, pyramidový okrsek faraóna Venise (2356 - 2323 p�. n. 1.) nebo nádherný hrob 
velmože Ti v Sakká�e, v�bec tuší, že zem pod jeho nohama skrývá labyrint, tvo�ený doslova nes�íslným množstvím 
chodeb? Který z vedrem zmožených turist�, usrkávajících v turistickém stanu sv�j sladký �aj nebo upíjejících 
vlažnou colu, se doví - kdo by mu to také �ekl?, že v Sakká�e našly místo posledního spo�inutí miliony (!) 
zví�ecích mumií všeho druhu? Je to vlastn� gigantická podzemní Noemova archa! 

V mé myšlenkové konstrukci hrají klí�ovou roli monumentální sarkofágy pro údajné býky. Trp�livost, 
prosím! Jsem na nejlepší cest� ur�it monstra, pro která Egyp�ané nelitovali žádné námahy. Odkud vlastn� 
pramenila tahle posedlost, že se všechno musí mumifikovat? V p�ípad� lidských mumií by se takové chování dalo 
do ur�ité míry pochopit. Ale u zví�at? 

T�lo, Ka a Ba 

Texty v pyramidách, nespo�etné náhrobní nápisy, ale také papyry a knihy antických spisovatel�, jako byl 
nap�íklad Herodotos, pom�rn� p�esn� dokládají náboženské p�edstavy starých Egyp�an�. Když b�h Chnum (s 
beraní hlavou) tvo�il �lov�ka, stvo�il ho ze dvou �ástí: z t�la a Kaa. T�lo je pomíjivé, Ka je nesmrtelný. Tento Ka 
je sou�ástí všeobjímajícího univerzálního ducha, tak�íkajíc frekvence, která všechno oživuje. T�lo je pouhá 
hmota, kterou by bez Kaa nebylo možné oživit. Oproti tomu Ka je duchovní, všudyp�ítomný a v��ný. P�esto Ka 
neodpovídá naší p�edstav� o duši. Prvot�ídní odborník Reinhard Grieshammer k tomu napsal: 

„Nej�ast�ji se v n�m spat�oval dvojník �lov�ka nebo n�co jako jeho strážný duch. Jisté je však jenom to, že 
symbolizuje ur�itou sílu a moc. Víme, že Ka jako aspekt lidského života vstupuje do �lov�ka již v okamžiku jeho 
zrození. Dokládají to texty i jejich výklady.“ 

Vedle principu Ka je pro každého �lov�ka p�ízna�ný ješt� jeho Ba. Tímto pojmem se ozna�uje stav, který 
vzniká teprve na základ� spojení t�la a Kaa. Ba by bylo možné ozna�it jako v�domí, jako individuální sv�domí, 
jako duši nebo také jako informa�ní obsah života. Jestliže t�lo zem�e, Ka a Ba se spojí. „Odešel za svým Ka,“ 
�íkávali sta�í Egyp�ané, když n�kdo skonal. T�lesná schránka se rozpadla, ale principy Ka a Ba se oproti tomu 
spojily, vstoupily do nesmrtelného svazku a ocitly se v jiném rozm�ru p�ed bohy a p�edky. 

Tento prastarý zp�sob uvažování, kterému b�hem tisíciletí v té �i oné podob� u�ila všechna náboženství, je dnes 
op�t velmi moderní. Názvy se zm�nily, ale obsah z�stává stejný. Za každou hmotou fyzika rozeznává koneckonc� 
kmito�et. Sv�t atomu a subatomárních �ástic, z nichž je všechno vybudováno, je dán rozm�rem zá�ení - jde tedy o 
kmito�et. Nap�íklad: Elektron jako sou�ást každého atomu kmitá 10na23krát za sekundu. To je desítka s t�iadvaceti 
nulami. Fyzika, toužící objevit univerzální vševysv�tlující vzorec, kterým by mohla všechno p�evést na spole�ného 
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jmenovatele, netuší, co je primárním zdrojem všech kmito�t�, co pohání tenhle frekven�ní motor. Na druhé stran� 
ezoterikové a filozofové, vyzbrojení pouze nedokonalými city a rozumem, tvrdí, že všechno je celek a že všechno 
se vším n�jak souvisí. 

Strom, zví�e, �lov�k má frekvenci �ili Ka, avšak rostlin� a zví�eti chybí v�domí vlastní odpov�dnosti. 
Nap�íklad strom není schopen žádného jednání, které by mohlo být hodnoceno jako správné nebo špatné, dobré 
nebo zlé, logické �i nelogické. Následkem toho se nem�že rozvíjet duše ani individuální odpov�dnost. Chybí 
prost� Ba. Teprve trojjedinost t�la, Kaa a Baa �iní z �lov�ka jedine�nou osobnost, která se odlišuje od všech 
ostatních lidí. Nikdo z nás, a to ani jednovaje�ná dvoj�ata, nesnáší, neprotrpívá a neprožívá tytéž zkušenosti 
stejným zp�sobem, nikdo necítí nebo nepoci�uje radost se stejnou intenzitou. Všichni jsme lidé stvo�ení ze 
stejného základního genetického materiálu - a p�esto je každý �lov�k naprosto jedine�ný. Stali jsme se tím, �ím 
jsme. 

Tohle je tedy jasné. To všechno ale ješt� po�ád není d�vod k tomu, aby se mrtvé t�lo, prázdná t�lesná 
schránka bez Kaa a Baa mumifikovala. U starých Egyp�an� se neustále rozvíjela a sílila zvláštní p�edstava, že Ka 
z�stává i po smrti s t�lem spojené, že Ka prost� pot�ebuje t�lo k tomu, aby se mohl vrátit. Mají-li se Ka i Ba mít 
na onom sv�t� dob�e, musí z�stat zachována t�lesná schránka. Nevíme, co Egyp�any i ostatní národy, které se 
rovn�ž v�novaly mumifikování, p�ivedlo na tuto zvláštní myšlenku, protože v kone�ném d�sledku odporovala 
jejich vlastní ví�e. Podle jejich p�edstav bylo totiž t�lo po odlou�ení od Kaa a Baa beztak pouze bezcenným 
odpadem. Myšlenka, že t�lo musí z�stat zachováno, vedla nutn� k mumifikaci a k budování hrobek 
p�ipomínajících pevnosti. Hrobky byly vybavené lé�kami a falešnými slepými chodbami, aby byly 
zabezpe�ené proti nep�átel�m a lupi��m. �ím byl nebožtík bohatší, tím více poklad� tvo�ilo jeho poh�ební 
výbavu. Nebylo to jenom zlato, drahokamy a trvanlivé potraviny, ale do temného záhrobí putovaly s mumií 
také oblíbené p�edm�ty, hry, ozdoby, ba dokonce i postel a �emeslnické ná�iní. Nebožtík se musel cítit 
blažen� a nést s sebou na dlouhé cest� r�znými záhrobními luhy a nivami dostate�n� velké hodnoty v 
podob� ob�tin. 

To všechno je ov��ené a doložené nálezy v hrobkách - a p�esto je to nelogické a mylné. Tém�� m� to až 
svádí k otázce: Za jak hloupé vlastn� pokládáme staré Egyp�any? Nebo jinak: Co jsme my p�i zkoumání 
hrob� a nápis� nepochopili? Všechna vysv�tlení egyptské poh�ební pompéznosti plavou na vod� a odporují 
jakékoli praktické zkušenosti a pozorování. Pro�? 

Ve všech dobách plenili hamižní potomci hroby, a to i d�kladn� zajišt�né hrobky faraón�. Ned�lo se to až 
b�hem posledních dvou tisíciletí, ale již v období rozkv�tu podzemních, p�epychových a výst�edních hrobek. 
Už na po�átku XVIII. dynastie (kolem roku 1500 p�. n. 1.) by se sotva našel n�jaký panovnický hrob, který 
nebyl vyloupen. Z nápis� je známo, že faraón Haremheb (1319 - 1307 p�. n. 1.) nechal znovu obnovit zni�ený 
hrob svého panovnického p�edch�dce Thutmose IV. (1401 - 1391 p�. n. l.). Thutmose práv� strávil osmdesát 
poklidných let v sarkofágu. Faraóni i kn�zi naprosto p�esn� v�d�li, že nebožtík si s sebou do záhrobního života 
nevzal své poklady a oblíbené p�edm�ty, ani že po cest� nikde nezašantro�il ob�tiny. Místo aby z toho vyvodili 
pat�i�n� st�ízlivý a rozumný záv�r, že celé to pompézní poskakování kolem mumie je holý nesmysl - už jenom 
proto, že je v zásadním rozporu s náboženským pojetím duchovního a nesmrtelného Kaa, vyvinuli kn�zi ješt� 
v�tší iniciativu. Všichni se p�esunuli do Údolí král� u Théb, vysekali v horách podzemní poh�ební komory, 
zajistili je lé�kami a obrovskými balvany a za�ali se starat o nebožtíky s ješt� v�tší pompéznosti. Výjime�n� 
nevyloupeny hrob Tutanchamona (1333 - 1323 p�. n. 1.) by o tom mohl dlouho vypráv�t. 

N�co tu prost� nehraje! 

 

Spící nebožtíci 

P�ed t�iadvaceti lety jsem ve VZPOMÍNKÁCH NA BUDOUCNOST vyslovil tehdy odvážnou domn�nku, 
že sta�í Egyp�ané dbali spíše o t�lesné než duševní znovuzrození: 

„Snad proto bylo zaopat�ení nabalzamovaných nebožtík� tak praktické a bralo takový ohled na život 
vezdejší. Co by si mrtví jinak po�ali s pen�zi, klenoty a svými oblíbenými p�edm�ty. A protože se s nimi do hrobu 
posílalo i služebnictvo - nepochybn� zaživa, uvažovalo se podle všeho se všemi t�mito p�ípravami o pokra�ování 
p�vodního života v jeho nové form�. Hroby byly bezpe�né bezmála jako atomové kryty, neuv��iteln� odolné �asu 
a solidn� vybudované; byly s to p�estát všechny bou�livé doby. Na hodnotu poh�ební výbavy ani v nejmenším 
nep�sobila žádná hospodá�ská krize - vždy� to bylo p�evážn� zlato a drahé kameny.“ 

Tehdy jsem poukázal na knihu fyzika a astronoma Roberta C. W. Ettingera , který nazna�il zp�sob, jak mohli 
být nebožtíci preparováni takovým zp�sobem, aby to umož�ovalo jejich pozd�jší znovuoživení. A co dnes? 

Ve Spojených státech amerických - také kde jinde? - existuje „American Cryonics Society“ (ACS). 
Zakladatelem a prezidentem spole�nosti je matematik A. Quaife, který striktn� odmítá pojetí smrti jako n��eho 
nevyhnutelného. Posláním organizace je preparování a zmrazování nebožtík�, aby je pozd�ji - za desetiletí? 
století? tisíciletí? - bylo možné zase rozmrazit. Experimenty s pokusnými zví�aty významn� pokro�ily. Dr. Paul 
Eduard Segall z ACS potvrdil, že jeho vlastní pes byl zmražen a po patnácti minutách zase rozmrazen. Vesele 
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mával ocasem, jako by se nechumelilo! Na k�e�cích byl tento pokus vyzkoušen už stokrát a každé páté zví�átko 
p�ežilo spánek v podchlazení. Pokusnými zví�aty - a to velmi úsp�šnými! - byly ko�ky, ryby a želvy. T�mto 
zví�at�m se odsála krev a nahradila se mrazuvzdorným roztokem. Krev se musela zmrazit, aby se nenarušily 
bu�ky. Odkrvená t�la byla uložena ve speciálních nádržích s tekutým dusíkem o teplot� minus 196 stup�� Celsia. 
U lidí se nesmí zapomenout na to, že je z t�la t�eba odstranit mozek a ur�ité citlivé orgány a uchovávat je ve 
zvláštních schránách. P�esn� takhle se to již odehrává p�i p�eprav� orgán� (pro transplantace). Srde�né pozdravy 
od Frankensteina! 

P�ed n�kolika roky jsem u Orlanda (Florida, USA) navštívil velkou poh�ební pyramidu. Tady se rakve se 
zesnulými nezakopávaly do zem� ani se nespalovaly, ale ukládaly se do chladicích box�. Na každém boxu visela 
tabulka s osobními údaji o nebožtících. Byla na ní uvedena i p�í�ina úmrtí. Uprost�ed pyramidy se nalézal 
smute�ní sál se spoustou koberc�. P�íbuzní mohli své mrtvé navštívit v kteroukoli dobu. Bezhlu�né výtahy 
spojovaly �adu pater uvnit� pyramidy, živé i mrtvé neustále doprovázela tichá varhanní hudba. 

K jakým záv�r�m by nutn� dosp�li archeologové za t�i a p�l tisíce let, kdyby znenadání narazili na zmrazené 
nebožtíky nebo mumifikované mrtvoly ve vakuových vzduchot�sných boxech? T�i tisíce p�t set let, to p�ibližn� 
odpovídá �asovému období, po n�mž my dnes posuzujeme mumifikování ve starém Egypt�! P�edpokládám námit-
ku, že tento p�íklad se nedá použít, protože ve starém Egypt� se objevily i rady, požehnání a ponau�ení, které byly 
mumiím na jejich cestu poskytovány. Z podobných rad a pokyn�, jak se chovat po smrti, vznikly staroegyptské 
Knihy mrtvých. Je tato námitka oprávn�ná? 

Ten, kdo v plném rozkv�tu svých sil souhlasí s tím, že se nechá zmrazit a že po smrti budou dokonce jeho 
vnit�nosti a mozek uloženy ve zvláštních schránkách, ten nepochybn� po�ítá s t�lesným znovuzrozením. To 
ovšem poz�stalým v�bec nebrání v tom, aby do mrazicího boxu uložili také zbožné verše a žalmy. M�že v nich 
t�eba stát: „T�š se na život v lepším sv�t�.“ Nebo: „Ve svém novém život� budeš zbaven nemoci, která t� tu tak 
trápila. Nech� t� všemohoucí a v��ný B�h ochra�uje na tvé cest� a je ti p�ízniv� naklon�n.“ 

Z podobných výrok� by budoucí archeologové nepochybn� vyvodili, že zesnulí v��ili na posmrtný život. No 
vidíte! Odkud my máme s jistotou v�d�t, jaké podn�ty vedly p�ed �ty�mi tisíci šesti sty lety n�jakého faraóna k 
tomu, aby si nechal zbudovat luxusní náhrobek pro v��nost? Všichni cht�li podle svých velkých vzor�, podle 
vládc�, být samoz�ejm� mumifikováni. P�vodní cíl, totiž nad�je na znovuoživení t�la, se zahalil neproniknutelnou 
mlhou zapomn�ní. Na základ� kn�žských požadavk� - vždy� práv� kn�zi s tím ud�lali nejlepší obchod, povstal v 
Egypt� kult mumií, který na celém sv�t� nedošel srovnatelné obdoby. Vznikly nové profese - balzamova�, 
omýva� t�l, st�iha� plátna a pro mumifikaci musela za�ít vyráb�t celá pr�myslová odv�tví. Ze žuly, alabastru a 
d�eva se musely vysekat sarkofágy, p�ipravila se nesmírná množství medu, vosku, mastí, olej� a nátronu, vyrobily 
se miliony kanop (vázovité schrány pro vnit�nosti a mozek) a utkalo se n�kolik milion� metr� plát�ných pruh� a 
šátk� na zavinutí nebožtík�. 

Co se vlastn� stalo s tímhle nespo�etným množstvím zabalených mrtvol? 
Po dobytí �íše faraón� 	ímany p�estalo egyptské kn�žstvo hrobky st�ežit. Hroby byly po tisících plen�ny a 

mumie a d�ev�né sarkofágy se za�aly používat jako otop. S p�íchodem k�es�anství v 2. století zni�ili mnichové 
podzemní galerie, v nichž mumie �asto ležely navrstvené jedna na druhou. Ve st�edov�ku vypukla v celé 
Evrop� p�ímo groteskní hore�ka po mumiích. Mumie byly uctívány jako lé�ivo! �ásti mumií, prášek, pokožka i pasta z 
mumií se doporu�ovaly proti ochrnutí, srde�ní slabosti, poškozeným játr�m, otrav� zažívacího traktu, epilepsii, a 
dokonce i p�i zlomeninách kostí. Za�al hromadný vývoz mumií z Egypta, evropští lékárníci se o n� doslova prali. 
„Kousek mumie“ byl neodmyslitelnou sou�ástí každé domácí i cestovní lékárni�ky, „mumie“ se aplikovala oráln� 
nebo ve form� mastí �i jemn� mletého prášku. Po objevení tohohle „lé�ebného zázraku“, který se mimochodem 
udržel po celá dv� staletí, za�alo to, co francouzský léka� a badatel v oblasti mumifikace Ange-Pierre Leca ozna�il 
jako „egyptománii“. Mumie se zm�nily v uctívaný objekt sb�ratelského zájmu. Vystavovaly se v muzeích i na výro�-
ních trzích, nacházely své uplatn�ní - stejn� jako rytí�ská brn�ní, v p�ijímacích salonech vznešených dom� a 
nez�ídka se provád�la ve�ejná slavnostní rozbalování mumií. V minulém století za�al jeden obchodník z amerického 
Maine vyráb�t ze suroviny zvané mumie papír. Ke zlosti vychytralého podnikatele zabarvovaly prysky�ice a živice 
z mumií papír dohn�da. A tak ude�ila hodina balicího papiru! Hn�dé papírové fólie, které se nehodily na psaní, 
za�aly po celých rolích pronikat do maloobchodu Mumie prost� posloužila jako obal - „zabaleno na v��nost“. 

 

Miliony zavinutých zví�at 

�lov�k je uzlí�ek úzkostí, radostí, smutku a nad�je. Zem�ou rodi�e, milenka, dít�, p�ítel. �lov�k nemá na 
vybranou a musí se se smrtí n�jak vyrovnat. Existují zesnulí v n�jaké podob� i nadále? Da�í se jim dob�e? Trpí? 
Znamená smrt definitivní konec, nebo nás bohové a duchové volají za naše pozemské �iny k odpov�dnosti? To 
nevíme. P�t tisíc let lidských d�jin nep�ineslo žádné odpov�di na tyto odv�ké otázky. Neexistuje jediný 
p�írodov�decky podložený d�kaz o posmrtném život� a znovuzrození. Ale jist�, znám knihy, které hovo�í o 
opaku. Vycházejí bu� z náboženských p�edstav, filozofie a ezoteriky, nebo jsou to sv�dectví o ur�itých 
prožitcích. Lidé vypráv�jí o život� na onom sv�t�, o nespoutaném v�domí v nádhern� barevných sférách, 
nechávají se v hypnotických stavech vést nazp�t do d�ív�jších existencí. P�e�etl jsem toho už hodn� o podobných 
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pokusech a sám jsem se osobn� podrobil experimentu s návratem do p�edchozích život�. V sou�asnosti existují 
skupiny badatel�, kte�í prost�ednictvím magnetofonových pásk� komunikují s nebožtíky, a dalším se dokonce 
poda�ilo vy�arovat na televizní obrazovce obrazy z �íše mrtvých. Leccos, na co se jenom zb�žn� podíváte, 
vypadá samoz�ejm�, p�itažliv� a v mnoha p�ípadech dokonce p�esv�d�iv�. Problém je v tom, že p�írodov�dec 
neví, co si s tím po�ít. P�írodov�dec požaduje kdykoli opakovatelné pokusy a p�eje si pr�kazné údaje, které by už 
nep�ipoušt�ly žádný jiný výklad než existenci znovuzrození nebo posmrtného života. Osobní sv�dectví o 
subjektivních prožitcích nemají pro p�írodov�du žádnou váhu. 

Toto vytrvalé hledání odpov�dí na otázky p�esahující vlastní smrt je neodmyslitelnou složkou lidského neklidu. 
Vždy� lidský život je tak t�žký a plný utrpení. A to všechno že by bylo jenom pro nic za nic? Jeden krátký život 
kv�li nekone�n� dlouhé smrti? To nikdy! Tak to prost� být nem�že! Život má ur�it� n�jaký smysl, který p�esahuje 
hranici smrti. 

Staré Egyp�any zam�stnávaly podobné úvahy úpln� stejn� jako nás. Kdo hledá odpov��, ten ji také najde. A 
protože se v žádném p�ípad� nejsme ochotni spokojit s pomyšlením na definitivní te�ku, zá�í v našem v�domí 
jiskra nad�je. Existuje šance, jak se smrti vyhnout. Znovuzrození! V této chvíli je nepodstatné, máme-li na mysli 
jeho duchovní nebo fyzický rozm�r. Houževnaté lp�ní na znovuzrození v n�jakém mnohem krásn�jším život� se 
te� stalo smyslem života. Nad�ji narostla k�ídla - a najednou jsou každodenní d�ina, trápení, mrzutosti a 
nespravedlnosti snesitelné. Z nad�je na znovuzrození vznikly - a to v sou�asnosti! - americké spole�nosti jako 
nap�íklad ACS a stejn� tak vznikaly - kdysi! - náboženské organizace pro mumifikování. 

To všechno je pochopitelné a je možné to myšlenkov� odvodit -vždy� jde koneckonc� o vlastní Já! Co ale nutí 
n�jaký národ k tomu, aby mumifikoval nespo�etná množství zví�at? To, že n�jaká majetná lady svého psího 
mazlí�ka nebo oblíbenou ko�ku nechá poh�bít jako �lov�ka, dnes pat�í tém�� ke každodenní realit�. Dokazují to 
ostatn� celé zví�ecí h�bitovy. Lidská opušt�nost ve všech dobách vytvá�ela zvláštní vztah k domácímu zví�eti. 
Trochu pohrdav� se tomu �íká opi�í láska. Pro� ale byly mumifikovány statisíce krokodýl�, had�, hroch�, ježk�, 
krys, žab a ryb? To snad tahle zví�ata skute�n� pat�ila k rozmazlovaným domácím milá�k�m? Uvádím zde 
(neúplný) seznam zví�at, která sta�í Egyp�ané mumifikovali: 

 
býk kráva 
beran ovce 
koza antilopa 
gazela pes 
vlk pavián 
krokodýl lasice 
rejsek krysa 
had lev 
ko�ka medv�d 
rys zajíc 
ježek hroch 
netopýr žába 
ryba úho� 
vydra ibis 
sokol orel 
sup krahujec 
sova vrána 
havran holub 
vlaštovka dudek 
�áp husa 
brouk štír 

K nejslavn�jším a nepochybn� nejúsp�šn�jším archeolog�m v Sakká�e pat�il Dr. Walter Brian Emery 
(1903 - 1971). Již jako mladý egyptolog byl �lenem archeologického týmu, který pod chrámovým m�stem 
Armant (jižní On) narazil na podzemní chodby Bucheionu (se sarkofágy pro býky Buchise). Od roku 1935 kopal 
tém�� výhradn� pouze v Sakká�e. Objevil nejstarší hroby faraón� z I. dynastie spole�n� s vedlejšími hroby �len� 
faraónova doprovodu, kte�í museli po úmrtí hlavního hrdiny ob�tovat i své životy. Když Emery roku 1964 odhalil 
mladší hrob z období Ptolemaiovc� (kolem roku 330 až do dobytí Egypta 	ímem), narazil v hloubce 1,25 metru 
na zbytky dobyt�ete, které bylo kdysi zavinuto do poh�ebních tkanin. O šest metr� hloub�ji našel v zemi hlin�ný 
džbán s kónickým uzáv�rem. Emery džbán pe�liv� o�istil a p�itom si povšiml, že nalevo i napravo od tohoto nálezu 
jsou další džbány stejného druhu, p�i�emž na n�kterých bylo znamení m�sí�ního boha Thovta. Na denní sv�tlo by-
lo postupn� vyneseno p�t set takových nádob. Každý džbán obsahoval mumii ibise. 

Jen n�kolik metr� na východ od hrobu �. 3510 ze III. dynastie (2649 - 2575 p�. n. 1.) narazil Emery v 
desetimetrové hloubce na šachtu, která byla od zem� až po strop vypln�ná mumiemi ibis�. Archeologové zažili 
nepopsatelné p�ekvapení, když se ukázalo, že uvoln�ná šachta ústí do dlouhé a zak�ivené hlavní chodby, z níž od-
bo�uje více než padesát podobných vedlejších štol, které se pak dále v�tví do dalších šachet. Celkov� šlo o 
mnohakilometrový labyrint s p�ibližn� p�ldruhým milionem mumií ibis�! Všichni ptáci byli pe�liv� 
vypreparováni, zabaleni do plát�ných pruh� a uloženi do džbán� p�ipomínajících vázy. Džbány byly naskládány 
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ve vrstvách jeden na druhém od zem� až po strop. Do hlavní chodby, vysoké 4,5 metru a široké 2,5 metru, by se 
dalo pohodln� vjet traktorem. Podzemní labyrint, o kterém napsal na po�átku 18. století francouzský cestovatel 
po Egypt� Paul Lucas, že v n�m urazil více než �ty�i kilometry, není dodnes beze zbytku prozkoumán. Vchody, 
které uvolnil Emery, jsou v sou�asnosti op�t zasypané pískem. Co si také po�ít s miliony mumií ibis�? T�eba 
na tom n�jaký obchodník s keramikou ud�lá sv�j životní obchod. P�ldruhého milionu váz �eká v každém p�ípad� 
na odb�ratele. 

Pokud jde o množství pták�, pak nález mumií ibis� u Tuna el-Gebelu zlámal pravd�podobn� všechny rekordy. 
Tuna el-Gebel leží nedaleko starobylého chrámového m�sta Hermopohs, asi �ty�icet kilometr� jižn� od El-
Mmie. Tam egyptologové lokalizovali podzemní zví�ecí h�bitov, který se rozprostírá na šestnáctihektarovém 
území. Dv�ma štolami pronikli archeologové do skute�ného skalního m�sta s ulicemi, slepými uli�kami a 
komorami, které byly až k prasknutí nacpané mumiemi ibis�, ale také sokol�, plame�ák� a pavián�. Jenom 
samotných ibis� v t�chto katakombách napo�ítali �ty�i miliony! Je známo, že Hermopolis i sedm kilometr� 
západn� od ní Tuna el-Gebel byly až do období 	ek� a 	íman� uctívány jako poutní místa a poh�ebišt� 
posvátných zví�at. Hrani�ní stéla faraóna Achnatona (1365 - 1347 p�. n. 1.) se pokládá za nejstarší památku této 
nekropole. Mezi dobou faraóna Achnatona a �ímským obdobím leží tisíc t�i sta let. Jakou fascinující p�esv�d�ivost 
muselo n�jaké náboženství vyza�ovat, když po tak dlouhou dobu udržovalo p�i život� stále stejný motiv a vzor? 
P�itom vlastn� ani netušíme, jestli po�átky zví�ecí nekropole u Tuna el-Gebelu nesahají ješt� o tisíciletí hloub�ji 
do minulosti. 

Bedny pro paviány 

V p�ípad� Abydu to víme. Abydos leží asi p�t set šedesát kilometr� od Káhiry proti proudu Nilu. Tato lokalita je 
archeologicky zvláš� d�ležitá, protože tam�jší hroby pocházejí z L a n. dynastie, tedy z období, které - pom��ujeme-li 
ho ze sou�asnosti, je staré p�t tisíc let. Abydos sloužil jako hlavní kultovní místo boha Osirise, jemuž byla sv��ena 
vláda nad vším pozemským. On to byl, kdo zavedl na Zemi tak prosp�šné záležitosti, jako je obd�lávání p�dy a 
p�stování vína, a proto ho lidé poctili titulem „Dokonalý“. Osiris m�l bratra jménem Sutech, který mu jeho 
všeobecnou oblibu závid�l, a tak vlákal tohoto božího potomka do zvláštní truhly, rozsekal ho a �ásti jeho t�la hodil 
do Nilu. Legenda vypráví, že v Abydu byla poh�bena Osirisova hlava. Není tedy divu, že se první faraóni v blízkosti 
hluboce uctívaného Osirise modlili za sv�j klidný, ni�ím nerušený posmrtný život. V Abydu byly vybudovány nejen 
�emesln� naprosto dokonalé královské hrobky, ale byly tu objeveny i hroby dvo�an�, vyšších ú�edník� a dokonce i 
p�íslušnic harému, které musely svého panovníka následovat až za hrob. Nedochovalo se, zda tak �inily dobrovoln�, 
�i nedobrovoln�. Každopádn� bylo velkou poctou být poh�ben v Abydu. 

Práv� proto není dost dob�e pochopitelné, pro� tady do posvátné p�dy Abydu byly uloženy tisíce a tisíce mumií 
ps�. Když archeologové na po�átku tohoto století uvolnili jednu šachtu zavalenou kamením, narazili na podzemní 
chodby vysoké p�ldruhého a široké dva metry. Chodby ústily do poh�ebních komor, které byly až po strop 
napln�né psími mumiemi. Zví�ata byla zabalena do bílých šátk� a na sob� narovnána v deseti�adech. Ukázalo 
se, že p�eprava t�chto psích mumií není možná, protože se p�i nejmenším doteku rozpadaly. P�esto se mezi 
nakupenými zví�ecími mrtvolami našlo n�kolik �ímských olejových lampi�ek z prvního století p�ed Kristem. To 
p�ipouští záv�r, že psí mumie byly do hrobek v Abydu poh�bívány po celá tisíciletí až do �ímského období. Ale je 
také možné, že svá olejová svítidla zanechali v páchnoucích chodbách Abydu kolem roku 100 p�. n. 1. �ímští 
vykrada�i hrob�. 

Kam se kolem podíváte, všude jsou zví�ecí mumie. P�itom se narazilo jenom na špi�ku ledovce. Vzpome�te si: 
Známe pouhých dvacet procent Sakkáry! Neúnavnému hleda�i Walteru Emerymu, kterému se dostalo do rukou 
milionové vojsko mumií ibis� v Sakká�e, se poda�il ješt� jiný záhadný nález. P�i odkrývání chrámu z doby faraó-
na Nechtharehba I. (380 - 322 p�. n. 1.) narazil na nevelký prostor, kterým se sestupovalo do hloub�ji položených 
chodeb. Po obou stranách hlavní chodby byly do skály vytesány pravoúhlé výklenky. V každém stála d�ev�ná 
bedna a v ní ležel do šátk� zabalený pavián. Nohy zví�at byly zalité do vápna nebo sádry, což pravd�podobn� 
m�lo zabránit p�evrácení pravoúhlého d�ev�ného sarkofágu. Dobrých dv� st� metr� dlouhá hlavní chodba 
ústila na jihovýchod� do protáhlého prostoru bez výklenk�. Emery a jeho skupina si posvítili lampami a spat�ili 
vysoký schod. Vedl do hluboko položeného podzemního prostoru, který se táhl nekone�n� daleko 
východozápadním sm�rem. Tu byly jako korálky na š���e se�azeny výklenky jeden za druhým a v každém byla 
nastojato umíst�ná d�ev�ná bedna s mumifikovaným paviánem. Když Emery nechal v jedné �ásti výše situované 
galerie odstranit su�, narazili d�lníci na sádrové odlitky lidských �ástí t�la. Na jedné hromad� tu ležely ruce, 
nohy, chodidla, paže, ale také paruky a celé hlavy. Francouzský egyptolog Jean Philippe Lauer, n�kdejší 
spolupracovník Waltera Emeryho a dnes v Sakká�e významný starý muž, zaznamenal: 

„Nepochybn� tu máme co �init s léka�skými votivními dary, které tu zanechali nemocní i zdraví hledající 
poutníci, a� už takhle sd�lovali svému bohu druh onemocn�ní a poukazovali na postiženou �ást t�la, nebo a� šlo o 
vyjád�ení dík� za již dovršené uzdravení.“ 

Emery nechal galerie s paviány d�kladn� vy�istit a o�ekával další p�ekvapení. Byl to typ neúnavného 
archeologa s objevitelským instinktem, kterého lze sm�le srovnat s Augustem Mariettem. Emery skute�n� v 
nižším podlaží podzemního klenutého prostoru s paviány narazil na výklenek, který sloužil jako spojovací chodba 
a vedl do nových podzemních labyrintových komplex�. Jedna z t�chto chodeb byla „odzdola až nahoru napln�na 
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mumiemi ibis� v neporušených keramických džbánech. Tisíce t�chto mumií bránily „pr�chodu“. B�hem 
vykopávek v letech 1970/71 Emery narazil na mrtvoly dravých pták�. Celkové množství orl�, sokol�, sup�, 
havran� a vran bylo možné pouze p�ibližn� odhadnout. Specialista Jean Phihppe Lauer, který zná z vlastní 
konkrétní zkušenosti „nesmírnou sí� podzemních katakomb“, hovo�í o po�tu, který „by lehce mohl p�ekro�it cele 
miliony“. V sou�asnosti se ví pouze to, že Egyp�ané jako božské uctívali - a tudíž mumifikovali, celkem osmat�icet 
r�zných druh� pták�. 

Emery s neochv�jnou jistotou v�d�l, že chodby nutn� musejí být v n�jakém vztahu k povrchovým stavbám ze 
III dynastie (2649 -2575 p�. n l). Osud mu už nedal p�íležitost k tomu, aby své teorie dokázal. B�hem 
vykopávek, které ho tak fascinovaly a strhovaly, zem�el na mrtvici. 

Tanec kolem mumií a kouzla mrtvých 

Když �lov�k uváží náklady, jaké Egyp�ané s tímhle nep�ehledným množstvím zví�ecích mumií m�li, vede ho to 
nutn� k vážnému zamyšlení. Šlo snad o posvátné, boh�m zasv�cené formy života? Podle všeho to tak asi bylo. Pro 
hinduisty – nap�íklad, platí kráva ješt� dnes za posvátné zví�e. P�esto je zatím nikdy nenapadlo, aby mrtvé dobyt�e 
pot�eli ko�ením, namáhav� ho vysušili, dovedn� zabalili, uložili do obrovského sarkofágu a poh�bili v hrobce, která 
kdysi musela být v potu tvá�e vyrvána skále (Jenom na okraj. Také pro Egyp�any byla kráva posvátným zví�etem. 
Kdo asi od koho p�ebíral?). 

V zemi na Nilu se nemumifikovali jenom ptáci, paviáni a psi, v kanopach byla uložena i vejce ibis�. 
Nez�ídka jich bylo od �ty�iceti do sta a každé jednotlivé vejce bylo pe�liv� zabaleno do látky. V nekropoli 
Tebtyms, podzemním h�bitov�, který leží západn� od Nilu v oáze Medinet el-Fajjúm, bylo napo�ítáno dv� st� tisíc 
mumifikovaných krokodýl�. Mezi rozpadlými a hmyzem rozežranými mrtvolami krokodýl� ležely hlin�né 
džbány s pe�liv� zabalenými krokodýlími vejci. Z vypráv�ní antických spisovatel� (Herodota a dalších) 
známe dokonce název ješt� rozsáhlejšího labyrintu pro božské krokodýly. Sucheion. Dodnes nikdo nedokázal 
tento labyrint lokalizovat. 

Mumifika�ní posedlost starých Egyp�an� se nevyhnula  
 

dokonce ani had�m a žábám. Nejrozmanit�jší druhy jedovatých had�, kterými se to v Egypt� jenom hemží, byly 
promazány vonnými mastmi, zabaleny do plát�ných proužk� a uloženy do protáhlých d�ev�ných sarkofág�. 
Mumifikované žáby se i s p�ebaly lisovaly v malých bronzových schránkách. A abychom nezapomn�li - kn�zi 
m�sta Esna, které leželo padesát kilometr� nad dnešním Luxorem, se specializovali na mumifikování ryb. 
Mumifikovaných ryb se v jedné jediné rybí nekropoli deset kilometr� západn� od m�sta Esny také našlo nes�etné 
množství - od nejmenších až po nejv�tší byly všechny d�kladn� zabalené do plátna. 

Z dnešního pohledu je tenhle absurdní tanec starých Egyp�an� kolem mumií vysv�tlitelný pouze náboženskou 
motivací. Pokládali jistá zví�ata za posvátná a v��ili, že i to ubohé dobyt�e má vlastní Ka, jenž bude v posmrtném 
život� pot�ebovat pozemské t�lo. Budeme-li však na jejich konání pohlížet z národohospodá�ského hlediska, pak to 
všechno bude naprostý nesmysl. Obrovská množství drahocenných p�edm�t� a ušlechtilých kov� putovala do 
sarkofág� a hrobek a na mumie se s celým tím v��ným poskakováním kolem nich vynaložil nep�edstavitelný po�et 
pracovních hodin. K �emu to všechno bylo? Snad kv�li vysušeným t�lesným schránkám nebožtík�, o kterých 
Egyp�ané ze své tisícileté zkušenosti a každodenního pozorování museli v�d�t, že se s nimi v�bec nic ned�je? Žádný ob-
sah kteréhokoli plát�ného p�ebalu duchovn� neobživl, z plátna se nevysoukala ani jediná mumie krokodýla a z 
tísnivého ticha nekropoli nikdo neslyšel vytí oživlých ps�. P�itom není nejmenší pochybnosti o tom, že Egyp�ané 
uctívali zví�ata již v prehistorické dob�, rozhodn� to nebylo n�jaké vnuknutí faraónových kn�zi. Jaká víra nebo 
pov�ra byla tak mocná, že p�etrvala celá tisíciletí egyptských d�jin? 

Tato otázka nedop�ávala klidu už antickým spisovatel�m. V 86. kapitole své první knihy Diodoros Sicilský napsal: 
„Podivuhodné a jakoukoli víru p�ekonávající uctívání zví�at u Egyp�an� uvádí do zna�ných rozpak� ty, kte�í se 

pokoušejí odhalit prvotní p�í�iny tohoto po�ínání. Názor, který na to mají kn�zi, musí - jak jsme uvedli již p�i 
p�íležitosti jejich víry v bohy, být držen v tajnosti. Egyptský lid však uvádí t�i p�í�iny, z nichž první je výhradn� bájná 
a odpovídá naivit� starých dob. Vypráví se totiž, že prap�vodní bozi, kte�í se kv�li svému malému po�tu cítili být utla-
�ováni množstvím a nestoudným rouháním pozemš�an�, na sebe p�ijali podobu ur�itých zví�at a tímto zp�sobem 
za�ali vzdorovat drsným a násilnickým lidem. Když pozd�ji získali nadvládu nad celým vesmírem a všemi živými 
tvory, projevili pat�i�nou vd��nost v��i t�m, kte�í byli pramenem jejich spásy, a tyto zví�ecí druhy prohlásili za 
posvátné. 

Jako druhá p�í�ina se uvádí následující: P�ed dávnými dobami, tvrdí lidé, prý Egyp�ané pro nepo�ádky ve 
svých armádách prohráli mnoho bitev, a tudíž p�išli na to, že jednotlivým oddíl�m dají n�jaká znamení. A tak 
zhotovili vyobrazení práv� t�ch zví�at, která nyní ješt� uctívají, p�ipevnili je na kopí a sv��ili je velitel�m, aby je 
nesli. Takhle každý v�d�l, k jakému oddílu pat�í... 

Jako t�etí d�vod uvád�jí užitek, jejž všechna ta zví�ata p�inášejí lidské spole�nosti i každému jednotlivci zvláš�... 
Tohle všechno, jak Diodoros Sicilský výslovn� zd�raz�uje, je pouze lidový názor, protože znalosti kn�ze o 

p�vodu uctívání zví�at musí „být drženy v tajnosti“. A to již tehdy! 
	ecký spisovatel Lukianos (p�ibl. 120 n. l.), který byl ješt� ve vysokém v�ku pov��en funkcí císa�ského 

tajemníka v Egypt�, napsal, že zví�ecí kult Egyp�an� má sv�j p�vod v astrologii. Egyp�ané v r�zných oblastech 
uctívali r�zná nebeská znamení a tato znamení p�enesli na místní faunu. Jiní starov�cí spisovatelé s tímto 
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pojetím nesouhlasí. Zví�ata byla podle nich uctívána ze strachu a hr�zy nebo proto, že byla údajn� s to u�init 
zázrak. Diodoros Sicilský zaznamenal podobnou záhadnou událost: 

„O t�chto zví�atech se však ješt� ší�í i jiná pov�st. Jednoho dávného krále jménem Menas pronásledovali 
vlastní psi. Našel úto�išt� v jezeru Moeris, kde se ho podivuhodným zp�sobem ujal krokodýl a donesl ho na 
druhý b�eh“. 

Obecn� se dost jízliv� tvrdí, že to není nic jiného než pov�sti a pohádky z �íše lidské fantazie. V�zí snad za nimi 
n�co víc? N�jaká nesprávn� vykládaná p�vodní pravda, kterou znali pouze kn�zi a zasv�cení lidé? Na slovo 
vzatý odborník Dr. Theodor Hopfner, který se již p�ed sedmdesáti lety d�kladn� v�noval zví�ecímu kultu 
Egyp�an� a který znal všechna písemná sv�dectví antických spisovatel�, to shrnul následujícím zp�sobem: 

„Žádná z t�chto skute�ností nevysv�tluje d�vod, pro� vlastn� v�bec Egyp�ané p�ipadli na to, že za�ali zví�ata 
považovat za zt�lesn�né bohy. Stejn� jako zt�lesn�ní boh� nemohlo být p�í�inou zví�ecího kultu i zt�lesn�ní duše 
nebožtíka ve zví�eti, protože o n�jakém putování duší... nem�že být v p�ípad� Egypta ani �e�i.“ 

Tak co dál? Zajímavá je tato v�c: V rámci jednoho zví�ecího druhu platily za posvátné jen p�esn� ur�ené 
exemplá�e. Nebyla to zdaleka každá gazela, pes, kráva �i býk, jimž se poda�ilo získat od kn�zi pe�e� božské 
posvátnosti - šlo pouze o jednotlivá zví�ata s nezam�nitelnými vlastnostmi. O �ernobíle skvrnitém býku Apisovi 
píše Herodotos: 

„Takzvaný Apis se vyzna�uje následujícími znaky: Je �erný, na �ele má �ty�hrannou bílou skvrnu, na h�bet� 
zobrazení orla, ochlupení ohá�ky je zdvojené a pod jazykem je patrný obraz brouka.“ 

Tento naprosto zvláštní býk - a jenom on! - byl uctíván již v prehistorickém Egypt�. Tajemní p�edkové 
spat�ovali v božském býkovi vesmírného potomka, dílo boha Ptaha. Dokladem tohoto raného uctívání je velké 
množství bý�ích hlav ozdobených hv�zdami, které byly nalezeny u Abyda, nebo zlaté slune�ní kotou�e, které se 
býk�m Apis�m p�ipev�ovaly mezi rohy. 	ecký historik a filozof Plutarchos (p�ibl. 50 n. 1.) napsal, že božský býk 
nep�ichází na tento sv�t p�irozeným zp�sobem, nýbrž prost�ednictvím m�sí�ního paprsku, který padá z nebe. 
Podobné názory jsou potvrzeny na stéle, kterou našel v Sarapeionu Auguste Mariette. O Apisovi na ní stálo: 
„Nemáš žádného otce, stvo�ila t� nebesa.“ Také Herodotos zaznamenal obdobné podání: „Egyp�ané tvrdí, že než 
kráva p�ivede Apise na sv�t, je oplodn�na paprskem z nebes.“ 

Kdysi v šerém dávnov�ku - a to v období, „které historicky už nejsme schopni ur�it,“ zap�edli zlov�stní bohové 
s Apisem (a dalšími zví�aty) n�jakou hru. Tak se po�átek zví�ecího kultu posouvá do oblasti mytologie a je 
zahalen rozporuplnými �iny boh�, kterým nebyl s to žádný �lov�k porozum�t. Tito bohové, kte�í dali najevo sv�j 
nadpozemský p�vod, konali nemožné skutky, pro prosté lidi zcela nepochopitelné. Oživovali zví�ata - kdo by 
toho byl jinak schopen, p�ežívali ve zví�atech a p�sobili jejich prost�ednictvím. Byla to zví�ata, kdo boh�m 
p�inášel informace o lidech, zví�ata podporovala bohy v jejich vzájemném boji i v boji proti lidem. Božské také 
nepochybn� bylo tvo�ení nových zví�at a vznik zví�ecích k�íženc�, kte�í nem�li v p�írod� obdoby. Božského 
p�vodu jsou všichni obojpohlavní živo�ichové, p�íšery a nejrozmanit�jší sfingy. To všechno bylo nad 
omezené chápání �lov�ka, který práv� opustil dobu kamennou. Le� i lidská fantazie, a� už je jakkoli bohatá a 
plodná, pot�ebuje ur�ité podn�ty. Z ni�eho nepovstane nic - ani fantazie. 

 

Zví�ata na rýsovacím prkn� 

Ve své poslední knize jsem vyslovil podez�ení, které od té doby zesílilo a které, jak se pokusím doložit, 
pravd�podobn� podstatným zp�sobem souvisí se zví�ecím kultem starých národ�. Prostudoval jsem vývoj a 
budoucí možnosti genového inženýrství, ujasnil jsem si, že genetikové v blízké budoucnosti budou vcelku schopni 
vytvá�et nové tvory a ty existující navzájem mezi sebou také k�ížit. Citát: 

„Vývoj je plný p�ekvapení a dokazuje, že praxe m�že být rychlejší než i ta nejodvážn�jší spekulace. V dubnu 
1987 americký patentový ú�ad (US Patent and Trademark Office) oznámil, že poskytne v budoucnosti 
patentovou ochranu i „vícebun��ným živým organism�m“, pokud vzniknou zp�sobem, který se v p�írod� 
nevyskytuje. Tak bude legalizován vývoj, který se již dávno stal b�žnou praxí: P�ed b�eznem 1987 bylo v USA 
p�ihlášeno na patentovém ú�ad� již p�es dv� st� geneticky pozm�n�ných mikrob�, které nap�íklad 
neutralizovaly vyteklou ropu nebo produkovaly inzulin. V dubnu 1987 bylo vystaveno patnáct patentních 
osv�d�ení na zví�ata, která v p�írod� neexistují. Tak se nap�íklad v�dc�m z Kalifornské univerzity poda�ilo 
zk�ížit biotechnickou cestou ovci a kozu - tento genetický laboratorní novotvar má p�ední �ást ov�í a zadní kozí. 
Rozho��ení kritikové byli uklid�ováni odkazem na to, že tahle p�íšera je pouze prototypem série, jejíž modelovou 
�adu kalifornští zví�ecí designé�i slíbili výrazn� zlepšit. 

Kdo by te� ješt� m�l odvahu tvrdit, že létající kon� nemohli nikdy, ale zásadn� nikdy existovat?! Létající myši 
(netopý�i) a létající ryby už existují celá tisíciletí. Budeme se te� muset p�ece jen zabývat otázkou, jestli tyto 
zví�ecí druhy jsou produkty p�irozené p�írodní evoluce, nebo pocházejí z laborato�e mimozemských návšt�vní-
k�. 

To bylo p�ed dv�ma roky. �as se ovšem nezastavil. 
Roku 1976 byla v Kalifornii založena firma GENENTECH. Zabývala se výzkumem praktického použití a 

komer�ního zhodnocení geneticky získaných lék�. B�hem prvních let své existence ú�tovala pouze výdaje za 
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investice a mzdy a nikdo up�ímn� nev��il v n�jaký úsp�ch. Mezitím ovšem její ro�ní obrat stoupl na dv� st� 
padesát milion� dolar�, GENENTECH dávno vyrábí v masovém množství a na celém sv�t� se zni�ehonic 
objevilo t�i sta obdobn� zam��ených firem. Co vlastn� vyráb�jí? Jakým �ábelským zp�sobem zase ten ne-
milosrdný kapitalismus ude�il? Již roku 1979 se firm� GENENTECH poda�ilo získat klonováním gen pro 
lidský inzulin a rok nato následovalo klonování interferonu alfa. Krátce poté byl pomocí genové technologie 
vyroben p�ípravek protropin, r�stový hormon, s jehož pomocí je možné odstranit vývojové poruchy u d�tí. 

Na tyto a jim podobné produkty se vydávají licence - a licence p�inášejí peníze. GENENTECH po�ítá s tím, že 
zanedlouho dostane patent na p�ípravek, který bude zázra�n� p�sobit na hojení ran. Zažijeme totéž, co zažívali i 
mytologi�tí bohové - otev�ené rány se prakticky za noc zahojí. 

13. �ervna 1988 deník DIE WELT oznámil: 
„Jeden z nejprestižn�jších projekt� molekulární biologie, úplné rozlušt�ní záhady lidské d�di�nosti, nyní 

nabývá konkrétní podoby. Na tento projekt Genom byla vynaložena celková �ástka ve výši t�í miliard dolar�, 
p�i�emž se o n�m už asi dva roky mezi v�dci velmi živ� a rozporupln� diskutuje... V�dci hodlají b�hem n�kolika 
málo let pomocí ohromných personálních, hmotných i finan�ních náklad� analyzovat celkovou lidskou d�di�nou 
substanci v�etn� jejích nejmenších stavebních kamen�.“ 

Oni to dokáží. �lov�k ze zkumavky klepe na dve�e. Projekt „Genom“ má však zahrnovat nejen lidi, ale i „jiné 
organismy“. Všichni jsme p�ece navzájem n�jak spojem, nebo snad ne? Genetikové texaské univerzity již vyvinuli 
postup, pomocí n�hož je možné okamžit� odlišit zví�ata, která byla pozm�n�na na základ� genetické manipulace, 
od „pravých“ nebo „p�vodních“ zví�at. Je to vcelku jednoduchá h�í�ka: Do pozm�n�ných gen� se dodate�n� 
propašuje další gen, který vylu�uje luciferázu. To je enzym, kterému svatojanské mušky vd��í za své chladné 
sv�tlo. Tento enzym se d�dí v dalších a dalších generacích, všichni potomci v sob� nosí gen luciferázy. Sta�í 
malá zkouška tkán�, aby se zjistilo, jestli n�jaké zví�e x-té generace pochází z geneticky pozm�n�ného p�edka. 
Ov��ovaná tká� totiž po použití n�kolika chemikálií za�ne svítit. 

Vždycky pro m� z�stávalo záhadou, jak mýti�tí bohové dokázali naprosto konkrétní tvory okamžit� odlišit od 
ostatních téhož druhu. Záhada se za�íná vyjas�ovat. 

Dr. Tony Flint, �editel londýnské zoologické zahrady, nedávno založil „zví�ecí banku“. Ne, zví�ata si nemusejí 
ukládat peníze ani obchodovat na burze. Ve „zví�ecí bance“ se uchovávají vaje�né bu�ky, semeno, embrya a 
základní genetický materiál jednotlivých zví�ecích druh�, které jsou v nejbližších dvaceti letech ohroženy 
vyhynutím. Budoucí genetikové je budou moci op�t stvo�it. Bohové vás pozdravují! 

Manehto a Eusebius - dva sv�dkové 

Opravdu jsme zašli p�íliš daleko a po�ínáme si skute�n� p�ehnan� spekulativn�, když dohlednou minulost 
promítáme do mystické minulosti? Že by jedno s druhým v�bec, ale opravdu ani v nejmenším nem�lo co �init? 
Mohl naprosto ojedin�lý býk Apis vzniknout na základ� genové manipulace? Cht�l bych p�edat slovo dv�ma 
sv�dk�m, kte�í jsou o n�kolik tisíciletí starší než my. 

První se jmenuje Manehto. Byl to vrchní kn�z a písa� v posvátných egyptských chrámech. 	ecký historik 
Plutarchos se o Manehtovi zmi�uje jako o sou�asníkovi prvního ptolemaiovského krále (304 - 282 p�. n. l.). 
Plutarchos píše, že tento král nechal dopravit do Alexandrie t�žkou sochu a kn�z Manehto byl jediný, kdo byl s to 
krále pou�it, že „ten záhadný výtvor je Sarapis. Manehto žil v Sebennytu, m�st� v nilské delt�, a tam také 
sepsal sv�j t�ídílný spis o d�jinách Egypta. Jako o�itý sv�dek zažil konec t�ítisícileté �íše faraón� a jako 
zasv�cený kn�z napsal kroniku svých boh� a král�. P�vodní Maneht�v text je nezv�stný, ale �ecký historik Julius 
Africanus (zem�el roku 240 n. 1.) p�evzal z Manehtových knih podstatné úryvky. 

Druhým sv�dkem je rovn�ž historik. Jmenuje se Eusebius a zem�el roku 339 n. 1. Vešel do církevních d�jin 
jako caesarejský biskup a ran� k�es�anský kroniká�. Také Eusebius vydatn� citoval z Manehtových d�l, ale i 
z �ady dalších pramen�, jak uvádí v p�edmluv� své „Chronografie“: 

„Prostudoval jsem r�znorodé spisy o d�jinách našich p�edk�, to, o �em psali Chaldejci a Asy�ané, i to, co 
napsali konkrétn� o Egypt�...“ 

Manehto a Eusebius se v �ad� podání dopl�ují, i když Eusebius je �asto k�es�ansky didaktický tam, kde Manehto 
se statistickou chladnokrevností uvádí �ísla a jména. Manehto za�íná své d�jiny vý�tem boh� a poloboh�, 
p�i�emž uvádí takové údaje o po�tu let jejich vlády, že sou�asným archeolog�m z toho b�há mráz po zádech. Tito 
bohové vládli nad Egyptem údajn� 13 900 let a jejich polobožští následníci k tomu p�idali ješt� celkem 11 000 
let. (Vrátím se k tomu ješt� na jiném míst�.) Bohové - podle Manehta, dali povstat r�zným bytostem a p�íšerám 
a k�íženým netvor�m všeho druhu. Doslova to potvrzuje i církevní hodnostá� Eusebius: 

„A existovali tam r�zní další netvo�i, z nichž �ást sami vytvo�ili a vdechli jim život. Stvo�ili lidi s párem k�ídel 
a pak jiné se �ty�mi k�ídly a dv�ma obli�eji a jedním t�lem a dv�ma hlavami, ženy i muže a dv� podstaty, mužskou a 
ženskou, dále pak další lidi s kozíma nohama a rohy na hlav�, a pak ješt� jiné s ko�skými kopyty a jiné se zadní 
�ástí ko�skou a p�ední v lidské podob�, což byli svým t�lem ko�ští kentau�i. Stvo�ili prý také býky s lidskou 
hlavou, �ty�t�lé psy, jejichž chvosty vyr�staly ze zad podobny rybím ploutvím, lidi podobn� jako další netvory s 
ko�skou hlavou a lidským t�lem a s ploutvemi podle rybího vzoru, dále všelijaké p�íšery p�ipomínající draky a pak 
ryby, plazy a hady a celou �adu podivných bytostí nejr�zn�jšího druhu a navzájem odlišných tvar�, jejichž 
zobrazení se zachovala v chrámu Belos spole�n� s množstvím dalších tvor�.“ 
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Široko daleko nic než hermafroditi 

To je silný tabák, co tu Eusebius tvrdí! �lov�k si to musí dvakrát až t�ikrát p�e�íst, nechat p�kn� rozplynout na 
jazyku, aby hr�znost sd�lení prosákla do všech mozkových bun�k. Jak to tehdy vlastn� bylo? Opravdu existovali 
„lidé s párem k�ídel“? Nebo je to celé nesmysl? Pro� na nás pak tedy up�en� zírají jejich reliéfy na stélách a 
jejich sochy ve všech velkých muzeích? Tam ovšem nejsou ozna�eni jako „ok�ídlení lidé“ - naše moderní 
archeologie je bez úcty k jakékoli fantastické realit� nazývá „ok�ídlení géniové“. „Lidé s kozíma nohama a rohy 
na hlav�“ - není to naprostý nesmysl? A co kdybyste se, p�kn� prosím, podívali na sumerská a asyrská vále�ková 
pe�etidla a chrámové st�ny? Najdete na nich zobrazení stovek podobných chimér. Také „lidé s ko�skýma 
nohama“ a kentau�i - nap�l lidé, nap�l kon� - byli zv��n�ni v antických um�leckých dílech. Ano, a m�li být 
také stvo�eni „býci s lidskou hlavou“. Božský Apisi, st�j p�i mn�! V Louvr� m�že kdokoli obdivovat t�i malé, 
pouze deset centimetr� vysoké figurky býk� s lidskou hlavou. Jsou datovány p�ibližn� do roku 2200 p�. n. 1. (Na 
tomto míst� si p�ipome�me krétskou nestv�ru Minotaura. Bylo to skute�né monstrum, býk s lidskou hlavou, pro 
které Kré�ané nechali postavit proslulý Labyrint.) Existovali prý „psi s rybími ploutvemi“, „další p�íšery“ a „celá 
�ada podivuhodných bytostí“. Bu� pozdravena, sfingo! Když se vysloví slovo „sfinga“, všem se vybaví obrovská 
lví postava s lidským obli�ejem u Velké pyramidy v Gize. Ale, p�átelé, sfingy jako takové existují ve všech 
možných variantách! Lví t�la s hlavou berana, psí nebo kozlí t�la s lidskou hlavou, t�la beran� s pta�í hlavou, 
lidská t�la s krokodýlí hlavou a tak dále do nekone�na. Pouštnímu písku byly vyrvány celé aleje nejr�zn�jších 
sfing a stejné výtvory na nás shlížejí ze st�n egyptských chrám�. Zvlášt� podivuhodné bytosti byly vytesány do 
st�ny malého bo�ního chrámu v Dende�e ve st�edním Egypt�. Lví a paviání hlavy s dlouhými h�ívami 
spo�ívají na štíhlých, tém�� lidských t�lech, jejichž dolní �ást je však zakon�ena hadím ocasem. Tihle kuriózní 
hermafroditi, kte�í pat�ili bohyni Hatho�e, se elegantn� opírají o své dvojit� sto�ené ocasy. „Podivuhodné 
bytosti,“ jak napsal Eusebius, „r�zných druh� a navzájem odlišných tvar�.“ 

Kdo se t�eba jen jedinkrát procházel n�jakým velkým muzeem nebo jenom jednou prolistoval obrazové 
knihy o Sumeru, Asýrii a Egypt�, m�že za�ít notovat hymnus na tyhle „podivuhodné bytosti“. V bagdádském 
muzeu je umíst�na soška „archaické bohyn�“ -ženské t�lo s n�žnými �adry a hlavou p�íšery. V berlínském Státním 
muzeu Pergamon je vystavena rekonstruovaná brána Išta�ina chrámu v Babylón�. Z modrožlutohn�dé 
emailované cihlové st�ny shlížejí na návšt�vníka bájné šupinaté bytosti s dlouhými ocasy a p�edlouhými krky. 
P�ední drápy se podobají lvím tlapám, zadní nohy jsou zakon�eny orlími drápy. Originál vznikl údajn� kolem 
roku 600 p�. n. 1. Na jednom sumerském pe�etidle, které dnes m�žete obdivovat v pa�ížském Louvr�, je 
zobrazena - ostatn� stejn� jako na pud�ence v Egyptském muzeu v Káhi�e, �ty�nohá bytost s rozkývanými dlou-
hými krky, které jsou zakon�ené hadími hlavami. Evoluce nikdy nestvo�ila takové absurdní k�ížence. Že by šlo 
o nespoutanou um�leckou fantazii? Pro�pak tedy drží lidé tyhle tvory na krátkém provaze? V Louvr� se rovn�ž 
nalézá t�iadvacet centimetr� vysoký „Gude�v pohár“, který vznikl kolem roku 2200 p�. n. 1. Rytina na poháru 
zobrazuje velice zvláštního k�ížence: Na nohou má pta�í drápy, hadí t�lo, lidské ruce, k�ídla a dra�í hlavu. („... 
dále všelijaké p�íšery p�ipomínající draky...“ - Eusebius). Na dvacet centimetr� vysoké miniaturní stéle je 
zobrazena „ok�ídlená bohyn�“: P�vabné ženské t�lo, dív�í obli�ej, ruce dámy - prost� jako by šlo o úpln� normální 
lady. Erotický náboj tohoto výtvoru ruší pouze odporné zví�ecí drápy místo nohou a k�ídla na zádech. 

B�h ví, že na nedostatek um�leckých zobrazeni t�chto „podivuhodných bytosti“ si rozhodn� nem�žeme 
st�žovat A� už v Asutošském muzeu v Kalkat�, Archeologickém muzeu v Anka�e, muzeu v �eckých Delfách 
nebo Metropolitním muzeu v New Yorku - hermafroditních k�íženc� a p�íšer najdete co hrdlo ra�í. 

Na reliéfu asyrského krále Aššurbanipala (Britské muzeum) vede statný muž na provaze pozoruhodné zví�e. Krá�í 
podobn� jako opice po dvou nohách, ale jeho chapadla kon�í ploutvemi. V Britském muzeu stojí rovn�ž �erný obelisk 
asyrského krále Salmanassara III. Za jedním slonem b�ží dv� postavi�ky nevelkého vzr�stu, jako by to byly d�ti. 
Tihle malí tvorové s lidskou hlavou mají zví�ecí nohy a odvád�jí je dva hlída�i. Na jiném obrazovém výseku 
téhož obelisku je možné rozeznat dv� bytosti p�ipomínající sfingu - zcela jednozna�n� s lidskými hlavami. Nic 
zvláštního. Pro� si jedna ze sfing cucá palec, pro� jsou uvázané na �et�zu a pro� jeden z vytesaných pr�vodních text� 
hovo�í o „�lov�kozví�atech, která jsou odvád�na do zajetí“? 

Dokonce ani v daleké St�ední a Jižní Americe si nelze st�žovat na nedostatek k�ížených nestv�r na um�leckých 
výtvorech. A� vezmete Olméky, Maye nebo Aztéky, neustále se na chrámových st�nách a v kodexech vyno�ují 
hr�zní netvorové, vzniklí zk�ížením zví�ete a �lov�ka. Je tu zaru�en tak�íkajíc neustálý kontakt s panovitými bohy. 
P�ed osmnácti lety jsem fotografoval ve sbírce sta�i�kého pátera Crespiho v ekvádorské Cuence r�zné kovové tabulky 
s nedefinovatelnými bytostmi. Duchovní, který mezitím zem�el, tvrdil, že tyto kuriózní výtvory, které jsou zv��n�ny v 
inckých slitinách ze zlata, m�di a cínu, dostal od Indián�. Ano - a v lét� roku 1988 byl na severu Peru u vesni�ky 
Sípán u�in�n nejsenza�n�jší objev nové doby. Peruánští archeologové našli neporušený hrob jednoho velekn�ze 
kmene Moche (Kultura Indián� kmene Moche se na peruánském pob�eží rozvíjela p�ibližn� v dob� narození 
Krista). V d�ev�ném sarkofágu byl uložen hodnostá� ozdobený klenoty, š��rami perel, keramickými a zlatými 
p�edm�ty, který zem�el asi v p�tat�iceti letech. V téže rodinné hrobce byly objeveny �ty�i další sarkofágy s 
ostatky žen a muž� a n�kolik metr� nad vlastním hrobem ležela kostra muže zabalená do bavln�né tkaniny. Na 
m�d�ném metrovém žezle bylo um�lecky zobrazeno n�co tak z�eteln�, že už to ani jasn�jší být nemohlo. Žena 
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souložící s k�ížencem, nap�l kocourem, nap�l plazem. 
Krom� t�chto naprosto jednozna�ných um�leckých výtvor� existuje neuv��itelné tvarové bohatství k�íženc�, 

které nikdo nikdy nespat�il. V kulturních d�jinách mnoha národ� nalézáme doklady imaginární p�em�ny jednoho 
netvora v jiného. Nap�íklad takový kentaur mohl velice dob�e pocházet z mlhavé p�edstavy kon� a jezdce, kte�í 
spolu splynuli. Také Pegas�v p�vod pravd�podobn� vychází z lidského p�ání vlastnit létajícího kon�. 
	ecký básník Homér (p�ibl 800 p� n l) popisuje v Odysseových dobrodružstvích Sirény, které zpívaly tak 

marniv�, že námo�nici proti své v�li zapomínali na své poslání. A�koli sám Homér nepopsal, jak tyto Sirény 
vypadaly, ud�lali z nich pozd�jší auto�i ok�ídlené ženy s pta�ími pa�áty. Taková zobrazení Sirén je možné najít v d�ji-
nách evropské kultury na každém kroku - a�koli s nimi ani jediný um�lec nep�išel osobn� do styku. Dokonce i n�mecká 
pohádka o Lorelei vd��í za sv�j vznik t�mto antickým Sirénám. 

K�íženci vtáhli do dramatické literatury po�ínaje starov�kem a kon�e novodobými pohádkami. 	ek Hesiodos 
(pnbl 700 p� n l) popsal nestv�ru Medúzu, z jejíž hlavy se vinuli hadi a pohled na m byl tak d�sivý, že lidé na míst� 
zkamen�li. Goethe ve své Valpuržin� noci ztvárnil Adamovu sv�dkyni jako hada s ženskou hlavou a u spisovatele Elhotta 
Smithe je �ínský drak chápán jako k�íženec hada, krokodýla, lva a orla. 

Tohle a mnoho dalšího vzniklo na základ� bohaté lidské fantazie, bez níž není myslitelná žádná pohádka Mn� jde ale 
o víc. Já hledám spole�ný, jednotný zdroj této fantazie, jakýsi první základní podn�t, kterým se celé tohle kouzlo 
v�bec dostalo do sv�ta naši fantazie. Oni to totiž koneckonc� nejsou jenom starý Manehto a církevní hodnostá� 
Eusebius, kte�í se zmi�ují o t�chto „podivuhodných bytostech“, ale také Plutarchos, Strabon, Platon, Tacitus, 
Diodoros a - a�koli sám o tom nesm�l nebo necht�l psát - Herodotos. 

P�etíženému rozumu zbývají pouze dv� možnosti, jak se vyrovnat s bájemi a um�leckými zobrazeními k�íženc�: 
 

1. Tito tvorové neexistovali. Jsou to bezvýhradn� výplody fantazie. Starov�cí malí�i, socha�i a auto�i prost� 
p�ehán�li. 

 
2. Tito k�ížení netvorové svého �asu existovali. V takovém p�ípad� mohly „podivuhodné bytosti“ (Eusebius) 

vzniknout pouze na základ� genetického designu. Žádný jiný záv�r není myslitelný, evoluce sama od sebe 
nedokázala podobná monstra vyprodukovat. Pohlavní orgány a chromozomy t�ch tvor� jsou rozdílné. Jejich 
p�ípadné pohlavní spojení by tedy k ni�emu nevedlo. Takže? 

 
 
 

Nedokáži se vyhýbat kapkám dešt�, a proto vždycky zmoknu. Když jsem se v�noval „podivuhodným bytostem“, 
prošel jsem mnoha božskými bou�emi a promokl jsem až na k�ži. P�esto stále stojím ob�ma nohama pevn� na zemi a 
dávám si opravdu bedlivý pozor, abych se nez�ítil do nereálných fantazií. Ó ano, myšlenka, že Eusebiem a 
dalšími autory popsané nestv�ry („nejr�zn�jšího druhu a navzájem odlišných tvar�“) mohly skute�n� žít, je na první 
pohled naprosto neskute�ná. Když už by si náš mozek zvykl na tyto milé p�íšery v p�írod�, zp��uje se pracovat s 
p�edstavou n�jaké zoologické zahrady, kde by tahle monstra vegetovala. Je mi vytýkáno, že m�ním svá vlastní 
p�ání ve skute�nost. Ale copak se tím nedostávám do dobré spole�nosti, jak dokládají už naši p�edkové? Copak je 
sama idea, že žily „podivuhodné bytosti“, d�kazem toho, že nežily? Mýlí se snad báje jenom proto, že pat�í do oblasti 
legend? Kdo v�bec tyhle báje p�ekroutil na legendy? Nebyl to náhodou náš omezený rozum? Nebyl to �irou 
náhodou omezený a sešn�rovaný obzor univerzitní logiky, která nám v každé generaci p�edepisuje, odkud až kam 
smíme myslet? Já se spíš domnívám, že mnohé z toho, co jsme odbyli mávnutím ruky jako nev�rohodné a 
nerozumné, pat�ilo kdysi do reáln� prožívaných d�jin. 	ímský filozof Lucius Apuleius, který žil v 2. století p�. n. 
1. a procestoval tehdy Egypt, napsal ve svých „Prom�nách“: „Ó, Egypte! Egypte! Z tvého veškerého v�d�ní 
p�ežijí pouze báje, které budou pozd�jším pokolením p�ipadat neuv��itelné.“ Jedna báje z oblasti v��n� mladé 
science-fiction by mohla celou problematiku zp�ehlednit. 

Model ze science-fiction 

Kdysi byla doba, kdy bohové vládli Zemi. Lidé nev�d�li, kdo tito bohové jsou a odkud p�išli. Práv� p�estali být 
zví�aty, a tak nechápav� mžourali do sv�tla. Bohové bydleli v nebi, n�kde tam naho�e mezi hv�zdami. 

Tam, v pásu asteroid� mezi Marsem a Jupiterem, mimozemš�ané zakotvili svou mate�skou kosmickou lo�. 
Dlouhý mezihv�zdný let si vyžádal mnoho energie a nyní bylo zapot�ebí zajistit další let - získat, zpracovat a 
naložit pot�ebné suroviny. A tak boh�m nezbývalo nic jiného, než strávit n�kolik století v naší slune�ní soustav�. 
Léta plynula velmi pomalu a bohové se brzy za�ali nudit. Hledali n�jakou zm�nu, zábavu a vynalezli hry a 
závody. Lidské morální pojmy nebo dokonce n�jaká etika v dnešním slova smyslu jim byly  
naprosto cizí. Mysleli v jiných dimenzích, a proto chápali Zemi jako svou hra�ku, jako h�išt�. 

Jednoho dne navrhl vedoucí designér Ptah na rýsovacím prkn� novou bytost. Základní genetický materiál 
pocházel ze dvou primitivních forem života na Zemi. Výsledkem kombinace lva a ovce byl býložravý živo�išný 
novotvar s prackami a rychlostí lva. K Ptahovu zd�šení skute�ný lev roztrhal tuto božskou nestv�ru. To bylo n�co 
neslýchaného! „Ov�í rozum,“ upozornil Ptaná Chnum, „je na nižší úrovni než rozum pozemského dravce. Zkus to 
ješt� jednou se lvím torzem a hlavou býka.“ Tohle monstrum už p�ežilo, pozemští lvi mu šli z cesty. 

Ptah se již chystal oslavit své vít�zství, když tu se odehrálo n�co zcela nepochopitelného. Primitivní dvounozí 
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tvorové se shromáždili a svými kopími a házením kamen� nestv�ru ulovili. Ptah se jako blesk snesl dol� a v 
záchvatu zu�ivosti potrestal ty lidské �ulpasy, kte�í ni�emu neporozum�li. 

Rada boh� zahrnula Ptaha vý�itkami. „Není správné trestat lidi za n�jaký �in, aniž byli varováni p�ed jeho 
negativními d�sledky.“ Pou�ený Ptah za�al své výtvory ozna�ovat, každé „podivuhodné bytosti“ p�isoudil 
viditelné znamení - bílý �tverec na �elo nebo dva svítící rohy na spánky. Te� lidé v�d�li, kte�í tvorové jsou božím 
vlastnictvím a které naopak sm�jí porážet a pojídat. Pro mimozemš�any tím skon�ila veškerá nuda. �ile za�ali 
navrhovat nové hororové bytosti, „nejr�zn�jších druh� a navzájem odlišných tvar�“. Studovali jejich chování, 
užite�nost, poskytli t�mto zví�at�m možnost, aby na sebe narazila ve volné p�írod�, a s mocným smíchem 
sledovali reakce zasko�ených lidí. 

Nakonec byla mate�ská letadlová lo� naložena surovinami a mohlo se vyrazit k novým kosmickým horizont�m. 
Mimozemš�ané za sebou zanechali pokorné lidi se svými už odpradávna známými zví�aty - a božské p�íšery. 
Kn�zi pochopili jako první, že bohové zmizeli. Byli zaražení a nejistí, a tak se neodvažovali vztáhnout ruku na 
božské kreatury. Generace p�icházely a odcházely, mnoho božských zví�at vym�elo a jiná, která byla schopna se 
rozmnožovat, se zm�nila a p�ežívala v zajetí nebo byla hý�kána jako posvátná chrámová zví�ata. Kn�zi udržovali 
v�d�ní o zcela ur�itých, avšak pouze boh�m vyhrazených výtvorech. A protože se kn�zi v kterékoli dob� obávali 
neohlášeného a náhlého znovuobjevení boh�, sledovali podezírav� každý pohyb na no�ní obloze. Novicové byli 
neustále pov��ováni tím, aby na venkov� vyhledávali božská zví�ata a p�ivád�li je do chrám�, aby jim mohla být 
vzdávána pat�i�ná úcta. Je naprosto jasné, že zesnulé exemplá�e byly se vší pompou mumifikovány, vždy� byly 
koneckonc� božského p�vodu a s návratem boh� bylo nutné po�ítat doslova kdykoli. 

Uplynula staletí a tisíciletí, �asy se zm�nily a s nimi se zm�nili i lidé. Vzpomínka na strašlivá monstra se 
uchovávala v lidové ví�e. Ty p�íšery už sice neexistovaly, ale jejich potomci, kte�í byli rozeznatelní podle ur�itých 
znak� na srsti nebo tlam�, p�ežívali mezi ostatními zví�aty jako svého druhu božští špioni. Malých netvor�, pták�, 
ryb a domácích zví�at se nikdo neobával. S nimi �lov�k dokázal komunikovat, možná že modlitby prost�ednictvím 
práv� t�chto zví�at docházely božského sluchu. Co si ale po�ít s t�mi velkými zví�ecími exemplá�i, které 
vzbuzovaly úctu? Zm�ní se po smrti op�t do své strašlivé p�vodní podoby? Budou p�i svém znovuzrození rozsé-
vat mezi lidmi strach a hr�zu? Co m�l �lov�k d�lat, aby si naklonil bohy, aniž by musel díky t�mto zví�at�m 
trp�t? 

Tento závažný problém �inil kn�žím dlouho starosti. Nakonec našli velmi prosté �ešení dilematu. Dokud zví�ata 
žijí, musí je rozmazlovat, uctívat, zbož�ovat, aby se jejich duchovní principy Ka a Ba po smrti dostaly k boh�m 
a tam mohly vydat sv�dectví o lidské p�ízni a uctívání božských zví�at za jejich života. Oproti tomu po jejich smrti 
m�ly být kosti strašlivých p�íšer rozbity, rozdrceny a smíšeny s asfaltem. Z nejtvrdší žuly se m�ly vytesat t�žké 
sarkofágy, tak silné a mohutné, aby žádný znovuzrozený netvor nedokázal své v�zení rozbít. Sarkofágy musely být 
zazd�ny do podzemních skalních hrobek, aby již nikdy nemohla tato monstra a netvorové p�epadnout lidi a 
tyranizovat je. 

Pseudozví�ata ve falešných hrobkách 

Pot�ebujeme modely, nové p�edstavy, abychom dokázali alespo� do ur�ité míry uspo�ádat nesrovnalosti a 
protimluvy svých p�edk�. P�íb�h, který jsem tu uvedl, nem�že být ostatn� ni�ím jiným než podobným modelem 
nebo pro m� za m� jednoduchou berli�kou, s níž se vždycky m�žete nakonec vyškrábat z bažiny prav�kých d�-
jin. My jsme p�ece p�íliš strani�tí a také jsme okamžit� ochotni blahosklonn� a s díky p�ijmout obtížné 
písemné výtvory jakéhosi Herodota, Strabona, Diodora, Tacita, Manehta nebo Eusebia, jen když se nám hodí 
do našeho b�žného schématu. Avšak b�da, jestliže se nehodí! To se pak stáváme samozvanými soudci, kte�í by 
bez jediného mrknutí oka tytéž pov�sti stejných antických spisovatel� nejrad�ji zašlapali do zem�. Zakazuje se 
existence tomu, co je naprosto z�ejmé. 

Co objevil Auguste Mariette 5. zá�í 1852 v nedot�ených bý�ích sarkofázích v Sakká�e? 
„Moje první starost pat�ila hlav� býka, ale žádné zví�e jsem nenašel. V sarkofágu se nalézala živi�ná, velmi 

páchnoucí hmota, která se p�i sebemenším dotyku rozpadala.“ 
Nebyly kosti tohoto pseudobýka roztlu�eny v n�jaké dob�, kterou je t�eba posunout do naší doby o století a 

tisíciletí po vlastním poh�bu? Mariette: 
„V této páchnoucí hmot� bylo mnoho malých k�stek, které se podle všeho rozt�íštily již b�hem poh�bu.“ 
A jak to bylo s druhým nedot�eným sarkofágem? 
„Žádná lebka býk�, ani stopy po v�tších kostech — naopak, jednalo se o ješt� marnotratn�jší plýtvání 

drobnými úlomky kostí.“ 
Jak to, že archeolog Sir Robert Mond objevil v bý�ích sarkofázích kosti, o nichž p�edpokládal, že to musejí být 

„kosti šakala nebo psa“? Nezazlívám žádnému antropologovi, že za t�chto okolností kosti dále nezkoumá. Jak by také 
�lov�k mohl p�ijít na absurdní myšlenku o „�ty�t�lých psech“ (Eusebius), „jejichž chvosty vyr�staly ze zad podobny 
rybím ploutvím“? 

Dr. Ange-Pierre Leca je léka� a odborník na egyptské mumie. O oblasti svého odborného zájmu sepsal poutavou 
knihu. Zmi�uje se v ní o dvou „nádhern� zabalených býcích p�ekrásného vzhledu“, kte�í byli objeveni v podzemních 
prostorách u Abú Síru. Citát: 

„Uvnit� druhé mumie - op�t se zdálo, že se jedná o jediného býka - byly tentokrát nalezeny kosti sedmi zví�at, mezi 
nimi dvouletého telete a obrovského starého býka. T�etí musel mít nepochybn� dv� hlavy.“ 



 20

Jak prosím? Dv� hlavy! Nalistujme Eusebia: „Podivné bytosti nejr�zn�jšího druhu a navzájem odlišných tvar�... a 
jedním t�lem se dv�ma hlavami.“ 

Zmínil jsem se samoz�ejm� o svém podez�ení vedoucímu vykopávek v Sakká�e Dr. Holeilu Ghalymu. Zeptal 
jsem se ho, jestli on nebo jeho kolegové n�kdy narazili na mumie zví�at, jejichž kosti se k sob� naprosto 
nehodily. U�enec se na m� zamyšlen� a — jak se mi zdálo — trochu nev��ícn� podíval: „M�j Bože, kdo by na 
n�co takového dával pozor?“ 

Nikdo. Je to prost� strašidelná myšlenka. 
Neúnavný archeolog Walter Emery objevil v Sakká�e také katakomby s posvátnými krávami. Tento objev byl 

zcela nepochybný, protože nápisy na pe�liv� otesaných vápencových blocích jednozna�n� potvrzovaly: Zde leží 
Isis, Apisova matka. Navíc byla nalezena celá �ada slušn� zachovaných papyr� ze 3. a 4. století p�. n. l., na nichž 
je vzývána a uctívána kraví bohyn�. Místo o�ekávaných mumií krav archeologové vynesli na denní sv�tlo 
zabalené hov�zí kosti stejn� jako kosti úpln� jiných zví�at. Emeryho následovník archeolog Jean Philippe Lauer 
k tomu uvádí: 

„Jedná se zcela jednozna�n� o kosti z vyplen�ných hrob�. Avšak vchod do t�chto hrob� jsme neobjevili...“ 
Už jsem se zmínil o tom, že vykrada�i hrob� se orientují na materiální hodnoty a zanechávají po sob� nepo�ádek 

a zmatek. Rozhodn� je nelze podez�ívat z toho, že by byli n�jak p�ehnan� po�ádkumilovní. Je proto dost obtížné 
pochopit, pro� by tito plenitelé m�li p�enášet kosti z n�jaké jiné hrobky do podzemních katakomb s posvátnými 
krávami. 

Záhada paviáního novorozence 

V n�kdejší Etiopii a Núbii (dnešní Súdán) žil pavián se psí hlavou, kterého Egyp�ané uctívali jako božské 
zví�e. Tento pavián se psí hlavou tvo�il dokonce neodmyslitelnou sou�ást odvod�, kterou si Egyp�ané na 
Núbijcích vynutili. Tito komi�tí tvorové se psí tlamou a hustou h�ívou byli po celých tisících mumifikováni. 
Nikdo si s tím nijak zvláš� hlavu neláme. Pro� také, vždy� i v sou�asnosti žije ješt� velmi podobný druh paviána. A 
p�esto existuje jeden kuriózní nález, který si zasluhuje, aby byl podrobn� prozkoumán pod v�deckou lupou. 

V roce 1972 Dr. Henry Riad, tehdejší �editel Egyptského muzea v Káhi�e, ud�lil n�kolika v�dc�m povolení k 
rentgenování a podrobnému zkoumání mumií. Profesor doktor James E. Harris z Michiganské univerzity v USA 
se intenzivn� zabýval mumií kn�žky Makare. Tato dáma se honosila nejvyšším titulem v ženské hierarchii — 
byla „manželka boha Amona“. Zp�sob p�ebalu jejího t�la p�ipoušt�l domn�nku, že kn�žka zem�ela na následky 
porodu, protože dít�, které bylo rovn�ž zabalené, leželo v sarkofágu vedle mat�ina t�la. Malý uzlí�ek byl ze všech 
stran velice pe�liv� zrentgenován. Ohromení, které pak nastalo, bylo nepopsatelné. Z domn�lého novorozence se 
nevyklubalo nic jiného než pavián se psí hlavou a neobvykle velkou mozkovnou! 

Budiž nám dovoleno se otázat, jestli tato žena — jako kn�žka boha Amona — skute�n� p�ivedla na sv�t tuhle 
malou p�íšerku. Nikoli nadarmo dává Herodotos neustále pr�chod své nevoli nad úchylnými sexuálními 
praktikami egyptských kn�zi. V 2. knize, kapitole 46 tvrdí, že egyptští socha�i zobrazovali boha Pana „s kozí 
hlavou a kozlíma nohama“. „Je mi trapné vysv�tlovat, pro� ho zobrazovali práv� tímto zp�sobem.“ O n�kolik 
�ádek dál nijak neskrývá své rozho��ení v poznámce: „P�ed o�ima všech se pá�il kozel se ženou.“ I Diodoros 
Sicilský v�d�l z�ejm� více, když napsal, že p�vod uctívání zví�at musí „z�stat utajen“. 

T�ch n�kolik málo archeolog�, které znám, jsou up�ímní a otev�ení lidé, kte�í vykonali mnoho velkolepých 
v�cí pro rozlušt�ní a rekonstrukci života obyvatel starov�kého Egypta. Egyptologie navíc v d�jinách archeologie 
zaujímá jedine�né postavení. Pouze v Egypt� bylo z pouštního písku po celá staletí s neochabující houževnatostí 
a nekone�nou pílí vysvobozováno tolik chrám� a soch. D�jiny starého Egypta se zpr�hlednily, byly rozlušt�ny 
hieroglyfy. Egyptologové v�dí, o �em mluví. Nepochybn� mi budou vytýkat, že zaml�uji skute�nost, že byli 
nalezeni i praví mumifikovaní býkové Apisové. P�ipomenou, že se jim m�žeme obdivovat nap�íklad v Louvr�, v 
p�írodov�dných muzeích ve Vídni, Mnichov� a New Yorku. Já to vím, p�átelé, a vím také to, že p�vod a obsah 
t�chto bý�ích mumií je velice pochybný. My všichni, kte�í se tou problematikou intenzivn� zabýváme, také máme 
za to, že práv� kn�z Manehto se ze všech sil zasazoval o Sarapis�v kult a že za jeho doby byli poh�bíváni nepo-
chybn� praví býci. My, kte�í prost� víme, známe texty, které byly k Apisov� poct� vytesány a nalezeny v 
alexandrijském (ale i jiných) Sarapeionu. Jenže to všechno se stalo v dob� Ptolemaiovc� a 	íman�, od níž nás 
d�lí pouze dva až dva a p�l tisíce let. Má zbra� nemí�í na tuto mladou epochu, ale na p�vod zví�ecího kultu, který 
zasahuje velmi daleko do prav�kých d�jin. Vždy� je to p�ece už na první pohled zvláštní: První ptolemaiovský král 
(304 - 284 p�. n. 1.) nechá do Alexandrie dopravit mohutnou sochu, která se n�kde povalovala doslova na hnoji, 
a p�itom nikdo netuší, co socha vlastn� p�edstavuje. Pouze kn�z Manehto, který se u toho nachomýtl, to byl 
schopen svému králi vysv�tlit. Manehto oznámil, že záhadný výtvor je Sarapis. (Sarapis je �ecké slovo pro 
božského býka.) 

Na základ� této krátké epizody, kterou zaznamenal Plutarchos, je možné dojít k pikantnímu záv�ru. Král a 
všichni p�ítomní byli prost� tupci, jelikož nebyli s to rozeznat sochu býka. Pro� asi? Proto, že socha p�edstavovala 
„podivuhodnou bytost“. Vysv�tlení dokázal poskytnout pouze kn�z Manehto. 

„Nic není fantasti�t�jší než skute�nost.“ (F. M. Dostojevskij, 1821-1881.) 
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2. kapitola 

Nezv�stný labyrint 

„Pravda se nesmí zam��ovat 
s názorem v�tšiny.“ 

 
Jean Cocteau, francouzský básník, 
1889-1963 

P�ed deseti lety jsem si myslel, že psát o Egypt� nemá naprosto žádný smysl. Vždy� už se o n�m ví snad všechno 
— nebo ne? Pat�il jsem k t�m lidem, kte�í knihami o Egypt� listovali spíše bez zájmu. Po�ád dokola tyhle 
pyramidy! Sfingy! Faraóni! Potom nep�ehledná spousta boh� se svými zvláštními ozdobami hlavy — to už bylo 
p�ímo komické. Protože jsem se díky své profesi stal pravidelným návšt�vníkem všech sv�tových muzeí, narážel 
jsem na staré Egyp�any na každém kroku. �asem jsem si zapamatoval jména r�zných boh� a brzy jsem je spíše 
pobaven� zdravil na jejich muzejních podstavcích a ve vitrínách jako staré dobré známé. Hathor? — To je p�ece 
ta, která graciózn� na rohaté hlav� balancuje slune�ním kotou�em. Thovt? — Už vím! Chlapecké t�lo s pta�ím 
obli�ejem, srpkem M�síce a koulí nad hrd� vzty�enou hlavou. Je to mimochodem m�j dávný kolega, protože 
Thovt byl svého �asu také bohem psanc�. Sobek? — Není to ten blázen s krokodýlí hlavou a vysunutými 
anténami? Min? — Toho si nem�žete splést díky dv�ma �adám slune�ních baterií nad kápí. On tenhle neposeda 
také pot�eboval dost energie, protože je neustále zobrazován s t�íocasými d�tkami. Hor? — M�j starý dobrý 
známý, kterému se nem�že vyhnout žádný návšt�vník Egypta. Jeho nástroj, ok�ídlený slune�ní kotou�, na sebe 
nes�ísln�krát upozor�uje z pozlacených strop� a zá�í jako nep�ehlédnutelný ok�ídlený kotou� nad 
monumentálními vchody do chrám�. Byl by to vskutku ojedin�lý reklamní nám�t na magnetické železni�ní 
dráhy nebo UFO. Ano, a pak tu je Horovo oko, stále bd�lé, stále p�ítomné na Zemi, dokonale charakterizující 
boha satelitních konstruktér�! Hor sám — i když jak kdy a také záleželo na tom, jestli to bylo v Horním nebo 
Dolním Egypt� — byl zobrazován v podob� lidského t�la se sokolí hlavou nebo rovnou jenom jako sokol. Jeho 
dvojitá koruna mi bez náznaku nejmenšího respektu p�ipomíná po�ádný kbelík s ledem, v n�mž je postavená 
láhev pálenky. �lov�k si p�ece p�i t�ch nespo�etných ozdobách hlavy musí um�t p�edstavit n�co konkrétního. 

Božských postav existuje celá �ada a jsou to mužíci i ženky, k�íženci �lov�ka a zví�ete nebo jenom prost� zví�ata. 
Egyptský nebeský panteon se vlastn� komplikuje až díky p�íbuzenským svazk�m jednotlivých božských rodin a — 
zcela nevyhnuteln� — lidským fabula�ním um�ním, které je kdykoli s to p�ibásnit nebeš�an�m doslova cokoli. 
Pro� by to m�lo být zrovna v Egypt� jinak než v antickém 	ecku, Indii, Japonsku nebo St�ední Americe? Lidé 
p�ece pro každou svou bolístku pot�ebují kompetentního boha. K�es�anští sv�tci, kte�í to b�hem posledních dvou 
tisíciletí dotáhli až do nebe, nejsou v tomto sm�ru žádnou výjimkou. 

Ob�as se mi dostala do rukou kniha o egyptském panteonu. Po�ád si ješt� dob�e pamatuji, jak bezút�šn� jsem 
se prokousával touhle monotónní a nudnou �etbou, protože mi bylo absolutn� lhostejné, který božský potomek 
pochází od toho �i onoho božského otce a z kterého domácího chovu pochází ten a ten božský spratek. Vždy� 
jsem koneckonc� všechno tohle — pokud bych to v�bec n�kdy cht�l v�d�t — mohl nalistovat v jedné z mnoha 
vynikajících encyklopedií o mytologii. Navíc archeologové odvedli opravdu ukázkovou práci — jména a období 
vlády všech faraón� jsou se�azena v dlouhých sloupcích, je zaregistrován každý chrám a každý sloup a o všech ob-
razových motivech bylo podrobn� pojednáno. Ne, knihu o Egypt� bych prost� podle všeho nikdy nemohl napsat, 
nebyl to m�j šálek �aje. Já jsem detektiv, objevitel na stop� nevy�ešených záhad — a co mohlo ješt� v Egypt� 
existovat nerozlušt�ného? 

 

Od Šavla k Pavlovi 

Tento odmítavý postoj vzal naráz za své, když jsem p�ed n�kolika lety — z úpln� jiného d�vodu! — zase jednou 
n�co hledal ve starém dobrém Herodotovi. Páni drazí! Herodotos vypráví p�íb�hy, které ani v nejmenším 
neodpovídají „ov��eným poznatk�m“ egyptolog�! 

Kdo tedy má pravdu? Dva a p�l tisíce let starý historik, nebo sou�asný archeolog? Byl Herodotos osam�lý 
podivín, nebo potvrzují jeho lí�ení ješt� další starov�cí sv�dkové? Rozdíl mezi Herodotem a sou�asným stavem 
poznání byl natolik nápadný a tak tahal za vlasy, že jsem se za�al téhle záležitosti v�novat. �ím hloub�ji jsem se 
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no�il do starých, zaprášených knih, tím se pro mne Egypt stával p�itažliv�jším a fascinujícn�jším. Zmocnilo se m� 
nefalšované vytržení lovce! Tohle všechno p�ece nem�že být pravda! Cožpak egyptologové, které jsem vždycky 
vynášel do nebe, spali? Nesložili jenom naoko povrch mozaiky, aby p�ekryli všechny nesrovnalosti pod ní? 
Nedostal jsem se na stopu celá tisíciletí starému v�d�ní, které znali práv� pouze zasv�cenci obskurních tajných 
spole�ností? Existují poselství ze starého Egypta, která se nehodí do naší moderní doby a o kterých je lépe ml�et, 
abychom prosté lidi nevyplašili jako hejno vyd�šených pták�? 

P�ed více než t�emi tisíci lety musel fénický historik Sanchuniathon (p�ibl. 1250 p�. n. 1.) myslet asi na totéž, 
když napsal: 
„Od svého nejran�jšího mládí jsme p�ivykli k tomu, že nasloucháme falešným zv�stem, a naše duše je celá 
tisíciletí tak nasáklá p�edsudky, že uchovává fantastické lži jako pravý poklad, takže nakonec je pravda 
nev�rohodná a omyl se pokládá za ryzí poznání.“ 

Byl to filozof Cicero (106 - 43 p�. n. l.), kdo Herodota povýšil na „otce d�jepravy“. Toto ozna�ení si Herodotos 
udržel až do sou�asnosti, a�koli to ur�it� nebyl první oficiální historik. 

Kdo byl Herodotos? 

Co se vlastn� ví o tomhle Herodotovi? Pocházel z Halikarnassu, m�sta v jihozápadní oblasti Malé Asie. 
Herodot�v otec rebeloval tak vehementn� proti despotovi a tyranovi Lygdamovi, že byla celá rodina poslána do 
vyhnanství. Ono to tehdy nebylo jiné než dnes. Na ostrov� Samos sledoval Herodotos politické d�ní ve svém 
okolí. Nebyla to zrovna klidná doba, mohutná perská �íše hrozila 	ek�m, Atény založily první Aténský námo�ní 
spolek a staly se hlavním rivalem vojenské moci Sparty. Možná že to byly politické spory, které vedly mladého 
Herodota k tomu, aby se snažil p�ijít na kloub v�cem p�ímo na míst� a obstarával si informace tak�íkajíc z první 
ruky. Stal se píšícím cestovatelem své doby. Herodotos procestoval celou Malou Asii, Itálii a Sicílii, ale také 
jižní Rusko, Kypr, Sýrii a dostal se dokonce až do Babylonu, kde se delší dobu zdržel. Když se v �ervenci roku 448 
p�. n. 1. vrátil do Egypta, ne�ekala ho žádná „terra incognita“, žádná neznámá zem�, protože p�ed ním popsal zemi 
na Nilu jeho krajan, p�írodov�dec Hekataios (p�ibl. 550 - 480 p�. n. l.). Herodotos nenásledoval svého 
p�edch�dce jako n�jaký nekritický zelená�, naopak stav�l se k n�mu „s jistou p�edpojatostí a silnou ned�v�rou“.  

Herodotos nebyl nikdy pouze historikem. Sp�šn� sice zaznamenával všechno, co mu jeho spolubesedníci 
prozradili o d�jinách zem�, ale popisoval i zem�pisné a topografické pom�ry oblastí, které navštívil. Byl ve 
stejné mí�e zem�piscem jako d�jepiscem. Herodotos jako první vyjád�il písemn� myšlenku, že „každé d�jiny se 
musejí sledovat v jejich zem�pisném prostoru a každý zem�pisný prostor má své d�jiny“. 

Tehdejší Egypt udržoval s 	eckem �ilé obchodní styky. Perský král Artaxerxes I. (465 - 424 p�. n. l.), který 
vládl v zemi na Nilu, posílal dokonce egyptské chlapce na jazykovou výuku do 	ecka a 	ekové naopak 
p�sobili v Egypt� jako obchodníci a statká�i. Herodotos, který neovládal egyptštinu, se musel spolehnout na 
tlumo�níky, ale t�ch bylo více než dost. Jeho informátory byli kn�zi všech kategorií z posvátných chrám� v 
Mem�id�, Heliopoli a Thébách, ale také knihovníci, n�kte�í vysoce postavení ú�edníci a vznešení Egyp�ané, kte�í 
rádi s cizím 	ekem rozmlouvali. 

Herodotos velmi rychle rozlišil lidové podání od oficiálních d�jin Egypta, které byly zaznamenány na 
papyrech, uložených v chrámech a knihovnách. Když mu jeden kn�z p�ed�ítal jména 331 faraón�, punti�ká�sky 
p�esn� si je zapsal, ale když mu n�kdo vypráv�l p�íb�h o Mykerinov� kráv�, komentoval tuto historku slovy 
„zt�ešt�ná povída�ka“! D�kladn� a velmi podrobn� se nechal pou�it o hrdinských �inech mrtvých faraón�, ale 
okamžit� zpozorn�l a nijak neskrýval svou skepsi, když vyslechl lidové p�íb�hy podobné tomu, jak bylo p�i 
stavb� pyramidy vydáno za �edkvi�ky a cibule tisíc šest set st�íbrných talent�. 

Herodotos jako poslucha� nezaznamenával naivn� a udiven� všechno, co se doslechl, �asto to na základ� 
racionálního poznám kousav� komentoval. Vše, co slyšel, obohatil osobním poznáním a vlastními názory, 
p�i�emž vždy pe�liv� odd�loval, co �erpal z vypráv�ní a co napsal na základ� vlastního názoru. Zde p�edkládám 
sv�dectví o�itého sv�dka, které bylo napsáno p�ed dv�ma a p�l tisíci roky (2. kniha D�jin, kap. 148). 

V�tší než pyramida? 

„Usnesli se (dvanáct král� - EvD), že po sob� zanechají spole�ný památník, a jak se dohodli, dali postavit 
labyrint nedaleko nad jezerem Moiris u m�sta zvaného M�sto krokodýl�. Vid�l jsem jej a nedostává se mi slov. 
Kdyby n�kdo se�etl stavby a um�lecká díla po celém 	ecku, ukázalo by se, že úhrn námahy a náklad� na n� je 
menší, než kolik bylo t�eba na tento labyrint; a p�ece jsou chrámy v Efesu a na Samu pam�tihodné. I pyramidy 
byly nad pomyšlení veliké a každá z nich se vyrovnala mnohým i velikým stavbám �eckým, labyrint však 
p�ekonává i pyramidy. 

V labyrintu je dvanáct krytých dvoran s branami proti sob� navzájem. Šest je jich obráceno k severu, šest k 
jihu a t�sn� na sebe navazují. Zven�í je obklopuje spole�ná ze�. V labyrintu jsou dva druhy místností, jednak 
podzemní, jednak nadzemní nad nimi; na po�et je jich t�i tisíce, po patnácti stech obojího druhu. Nadzemní místnosti 
jsme sami vid�li, protože jsme je prošli, a mluvíme o tom, protože jsme si je sami prohlédli. O podzemních místnostech 
však jsme se dozv�d�li jen z rozhovor�. Egyptští dozorci nám je necht�li za žádnou cenu ukázat; pravili, že jsou tam 
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uloženy rakve král�, kte�í tento labyrint p�vodn� dali postavit, a posvátných krokodýl�. Proto tedy mluvíme o spodních 
místnostech jen z doslechu, ale horní místnosti, které jsou velkolep�jší než jakékoli lidské dílo, jsme sami vid�li... 

U rohu, kde labyrint kon�í, stojí �y�icetisáhová pyramida, na které jsou vytesány veliké postavy. Vstup do ní byl 
vybudován pod zemí... 

I když je ten labyrint takový, ješt� v�tším divem je takzvané Moirisovo jezero, u kterého je labyrint zbudován... Je 
na n�m jasn� patrno, že je ud�láno a vykopáno lidskou rukou, nebo� p�ibližn� uprost�ed jezera stojí dv� pyramidy, 
které vy�nívají nad vodu každá o padesát sáh�, druhých padesát sáh� zasahují svou stavbou hluboko pod vodu. U 
obou stojí kamenný kolos sedící na tr�n�...“ 

Velká pyramida u Gízy je nepochybn� nejmohutn�jší stavební dílo v egyptských d�jinách a jeden ze sedmi div� 
sv�ta. Jak mohl Herodotos, který tuto pyramidu velmi dob�e znal, protože o ní zanechal podrobné písemné sv�dectví, 
tvrdit o labyrintu, že se vymyká „jakémukoli slovnímu popisu“ a „p�ekonává dokonce i pyramidu“? Nebylo na pana 
Herodota žhavé egyptské slunce p�ece  

 
jen trochu moc silné? Takový dojem asi nebude ten nejsprávn�jší, protože pouze v tomto úryvku hned �ty�ikrát 
zd�raz�uje, že byl v daném p�ípad� o�itým sv�dkem: „...ješt� jsem ho vid�l, nedostává se mi slov... nadzemními 
prostory jsem sám pozorn� prošel a mluvím z vlastní zkušenosti... nadzemní prostory, které jsem spat�il na vlastní 
o�i... jsou patrné naprosto jasn�.“ Na Herodotov� lí�ení p�sobí sympaticky ur�itý odstup, z�etelné odlišování toho, co 
sám s údivem pozoruje, a tím, o �em byl informován „z druhé ruky“: „...o podzemních komorách jsem si nechal 
jenom vypráv�t... Tak jsem tedy mohl o spodních komorách uvést pouze to, co jsem se doslechl.“ 

Podle Herodotova popisu musel být onen labyrint skute�n� nevídaná stavba, sta�í si jenom p�edstavit patnáct set 
chodeb pod zemí, k tomu „nespo�etné dvorany“ a „jedinou ze�“, která obklopovala celý ten mamutí komplex. Muselo 
to být gigantické! A to ješt� nebylo všechno - byla tu i obrovská um�lá vodní nádrž, z níž �n�ly dv� pyramidy. 

Musím opravdu strašliv� namáhat svou p�edstavivost, abych si vymyslel, jak by tak mohutná stavba mohla 
jen tak beze stopy zmizet ze zemského povrchu. Vždy� na podzim roku 448 p�. n. 1. ješt� existovala. Mohl by se 
objevit argument, že pozd�jší generace zase celý komplex p�kn� blok po bloku rozebraly a použily materiál na 
jiných stavbách. Ale kdo to mohl ud�lat? Egyp�ané za Herodotových dob a pak ani pozd�ji nezbudovali žádné 
senza�ní stavební dílo, epocha budování pyramid už dávno pominula a chrámy se rozpadaly. Ani následovníci 
Egyp�an� — 	ímané, k�es�ani a Arabové — nedokázali vytvo�it nic, co by se n�jak vymykalo z obvyklého 
rámce. Ale copak to opravdu muselo nutn� být n�co extravagantního? Monumentální stavební památky p�edk� 
je koneckonc� možné rozebrat i na stavbu dom� a ulic, jak se to dá názorn� ukázat v mnoha �ástech sv�ta. Ale 
kde tedy potom stojí tyhle egyptské kamenné domy postavené z obrovských kamenných blok� n�kdejšího 
labyrintu? Kde jsou ty superulice vydlážd�né nádhern� barevnými zdobenými kvádry, které byly až 
marnotratn� pokryté reliéfy boh�? Herodotos o vnit�ku oné podivuhodné stavby napsal: 

 
 

 

Zázrak nad zázraky 

„Vstupní brány do sál� a k�ivolaké zákruty ve dvoranách, všude pest�e barevné, poskytovaly tisíceré divy 
t�m, kdo putovali ze dvorany do místností, z místností do sloupových síní, ze sloupových síní do jiných sál� a z 
místností do dalších dvoran. Všude byl kamenný strop, stejn� jako st�ny, po st�nách plno vytesaných obraz�, 
kolem každé dvorany bylo sloupo�adí z bílého mramoru s kameny spojovanými co nejdokonaleji.“ 

Takto luxusn� a „st�nami plnými reliéf�“ vyzdobená um�lecká díla Egy�ané nikdy nepoužili na stavbu silnic 
a dom�. I za ptolemaiovského �ímského období se náboženské báje vysoce cenily. Na druhé stran� ani 	ímané 
nebyli žádní barba�i. Jejich historikové by vyplen�ní a zbo�ení tak nádherného a s ni�ím jiným nesrovnatelného 
stavebního díla nepochybn� zaznamenali. Nerozebrali labyrint mohamedáni? Nevznikly z n�ho mešity nebo 
mohutná citadela v Káhi�e? Jádro sou�asné Káhiry vyrostlo z vojenského tábora v polovin� 7. století. P�itom 
nebyly použity žádné bohat� zdobené nebo obzvláš� mohutné stavební prvky, a když sultán Saladin roku 1176 
nechal vybudovat velkolepou citadelu, už dávno nem�l nikdo ani nejmenší pon�tí o n�kdejším velkolepém 
labyrintu. Navíc nejde pouze o demontáž jedine�né stavební památky („... p�edstihující samotné pyramidy,“ - 
Herodotos), ale musí se brát v úvahu i p�eprava nadrozm�rných žulových blok�, mramorových sloup� a 
„kamenných kolos�“ (Herodotos). Podobné p�epravní výkony se všemi organiza�ními problémy, které s nimi 
bezprost�edn� souvisejí, byly zaznamenány v raném období a pak v období rozkv�tu �íše faraón�, ale pozd�ji už 
nikdy! 

Zasypal snad Herodot�v labyrint písek? Je to možné, protože písek spolkl kdysi celé pyramidy a dokonce i 
Velkou sfingu u Gízy. Kde ale, u všech egyptských boh�, je Herodotem ohlášených patnáct set podzemních 
místností s hroby dvanácti král�? Po�ád se mi vytýká, že mám p�íliš bujnou fantazii a že si dokážu p�edstavit snad i 
pohádkový palác z Tisíce a jedné noci. Jaký nadlidský výkon však v�zí za patnácti sty „podzemními“ (Herodotos) 
místnostmi? Razi�i tunel� tehdy nem�li k dispozici ani dynamit, ani moderní vrtné soupravy. Tisíc p�t set 
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místností pod zemským povrchem bylo asi bohat� vyzdobeno reliéfy a sochami, vždy� nešlo koneckonc� o nic 
menšího než o hroby dvanácti král�. �ím se v patnácti stech podzemních místnostech svítilo? Jaký ventila�ní 
systém byl použit b�hem výkopu? Jakými obrazy a nápisy byly vyzdobené st�ny? Jak hluboko byly uložené 
sarkofágy dvanácti král�? Jaká poselství z dávno uplynulých dob �ekají v patnácti stech místnostech na své 
rozlušt�ní? 

Posvátný Osirisi, tenhle labyrint by m�l p�ece všechny egyptology uvést do stavu nejvyššího rozrušení! Kde na 
sv�t� najdete ješt� n�co podobného? I kdyby Herodotem dosv�d�ených tisíc p�t set nadzemních místností už 
neexistovalo, musely by se dochovat zbytky gigantických zdí, základy sloupových dvoran a snad by bylo možné 
lokalizovat i p�í�né p�eklady mohutných bran. Patnáct set místností pod tím by se snad dalo objevit bez v�tších 
problém�. Od té doby, co m� Herodotovo hlášení vyvádí z míry, si kladu otázku, pro� žádný archeolog n�co 
nepodnikne, aby odhalil tenhle královský dvanáctihrob? Pro� to v��né kr�ení rameny? Pro� taková strašná 
lhostejnost tvá�í v tvá� vzrušující senzaci? 

 

Otázka víry? 

Já znám d�vody tohohle pochybného nezájmu. Existují archeologové, kte�í se vymlouvají na to, že Herodotovo 
sv�dectví je nev�rohodné. V�tšina archeolog� ovšem zastává názor, že labyrint byl dávno objeven. 

O Herodotov� v�rohodnosti se už popsalo hodn� stran. Nebyly to pouze akademické rádobystudie o n�kolika 
stránkách, ale i celé obsáhlé knihy. P�iznávám samoz�ejm� každému v�dci, který se snaží tak �i onak vypo�ádat s 
Herodotem, up�ímnou snahu a erudici, avšak každé posuzování tohoto �eckého historika je vždy koneckonc� sub-
jektivní, protože nikdo z nás se s ním osobn� neznal. M�žeme vyvozovat pouze nep�ímé záv�ry o jeho charakteru. 
Byl dogmatický? Výbušný? Shovívavý? Tichý poslucha� a zapisovatel? V rámci u�eného sporu byl tento „otec 
d�jepisu“ (Cicero) pasován na pilného sb�ratele materiálu, laskavého vyprav��e, polovzd�laného amatéra a do-
konce i na fantastu. Byla vychvalována jeho „skv�lá pam��“ a kritizována „jistá ješitnost“. Jestliže v roce 1926 
n�mecký filozof Dr. Wilhelm Spiegelberg prohlásil, že Herodotos p�evypráv�l egyptské báje tak, jak je slyšel, a v 
tomto ohledu „mu lze pln� d�v��ovat“, dosp�l v�dec Kimball Armayor roku 1985 k záv�ru: „Herodot�v labyrint 
ve skute�ných egyptských d�jinách nikdy neexistoval“ („... is out of the questions in the real world of Egyptian 
history“). 

O n�co blahosklonn�ji posuzuje Herodot�v vliv geograf Hanno Beck: 
„Vzhledem k tomu, že Herodotos sám neovládal jazyky národ�, které navštívil, ani jimi nehovo�il, bylo 

nevyhnutelné, že ob�as došlo k nedorozum�ní a že se tu a tam do jeho díla vloudily p�ehnané nebo dokonce zcela 
nesprávné údaje. Vcelku se však Herodotos snažil kriticky ov��ovat zprávy, které se doslechl.“ 

Nakonec to shrnul Friedrich Oertel, který sepsal velmi fundovaný p�ísp�vek na téma Herodotovy 
d�v�ryhodnosti: 

„Výsledkem je tedy to, že z lí�ení Dolního Egypta není možné vyvodit nic závažného proti Herodotov� 
d�v�ryhodnosti — spíše naopak.“ 

Po prostudování n�kolika myšlenkov� p�ínosných d�l hovo�ících pro a proti Herodotovi jsem pochopil, že 
negativní posudky pocházejí vždy z pera ur�itých v�dc�, kte�í d�sledn� vycházejí ze sou�asného stavu poznání. 
Protože to �i ono dodnes není doloženo, protože si to �i ono dnes neumíme p�edstavit, tak to Herodotos jist� podal 
nesprávn�. Ale co znamená sou�asný stav poznání ve srovnání s p�titisíciletými d�jinami? Jedno �ínské p�ísloví �íká: 
Všichni lidé jsou moud�í, n�kte�í p�edtím, jiní potom. 

Herodotos si sv�j labyrint s um�lým jezerem nevymyslel. V prvním století p�. n. 1. o n�m psal také 
Diodoros Sicilský (1. kniha, kap. 61): 

Hovo�í sv�dkové 

„Po smrti tohoto krále Egyp�ané op�t dosáhli své nezávislosti a posadili na tr�n Meniho, rodilého Egyp�ana, 
kterého n�kte�í nazývali také Marrhos. Tento vládce sice nevykonal žádné vále�nické �iny, zbudoval si však pomník, 
takzvaný labyrint, který se proslavil nejen svou velkolepou architekturou, ale i nenapodobitelnou technickou úrovní. 
Kdo totiž do n�ho vkro�í, nedokáže snadno objevit východ, nemá-li po boku zkušeného pr�vodce. N�kte�í také 
vypráv�jí, že když p�išel do Egypta Daidalos, obdivoval úrove� této stavby a poté zbudoval Mínoovi na Krét� 
Labyrint, který se tomu egyptskému podobal a ve kterém se podle bájí zdržoval takzvaný Minotaurus. Celý Labyrint 
na Krét� v sou�asnosti už neexistuje - bu� ho vládci strhli, nebo toto dílo zni�il �as, avšak egyptský labyrint se jako 
celek dochoval až do dnešních dn� neporušený.“ 

O p�t kapitol dále Diodoros Sicilský vylí�il tentýž p�íb�h o dvanácti králích a jejich spole�ném hrob� jako 
Herodotos. Navíc Diodoros potvrdil, že labyrint stojí „u ústí kanálu do jezera Moiris“. Um�lecká úrove� obrazové 
výzdoby je podle Diodora „nep�ekonatelná“. 
    423 let po Herodotovi dlel na stejném míst� jiný sv�dek — �ecký zem�pisec Strabon (p�ibl. 63 p�. n. 1. - 26 n. L). 
Podnikal daleké cesty, které ho v roce 25 p�. n. 1. zavedly také do Egypta. Strabonovo d�jepisné dílo se nedochovalo, 
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ale p�esto se zachovala v�tší �ást jeho sedmnáctisvazkové „Geografie“. V 17. knize, kapitole 37, uvedl : 
„Jezero Moiris je tedy svou velikostí i hloubkou p�íhodné k tomu, aby zachytilo b�hem nilských záplav p�ívaly 

vod... U obou ústí kanálu se totiž nalézají zdymadla, kterými stavitelé m��í p�ítok a odtok vody. Krom� toho se zde také 
nalézá labyrint, stavební dílo p�ipomínající pyramidy, a v t�sném sousedství je náhrobek krále, který tento labyrint 
zbudoval... Je tam mnoho palácových dvoran obklopených sloupy, všechny dvorany jsou vyrovnány v jedné 
�ad� a u jedné zdi... P�ed vchody se nalézá velké množství dávno skrytých chodeb, které navzájem tvo�í velmi 
spletité cesty, takže pro cizince je bez pr�vodce nemožné, aby objevil vchod nebo východ z té �i oné palácové 
dvorany. 

Je však podivuhodné, že stropy všech komnat jsou tvo�eny jedním kamenem, a také to, že bo�ní st�ny tajných 
chodeb jsou obložené výjime�n� velkými kamennými deskami vytesanými z jednoho kusu kamene, p�i�emž nikde 
nebylo použito ani d�evo, ani jiný stavební materiál. Vystoupíte-li na st�echu, která není nijak výrazn� vysoko, 
spat�íte celou kamennou plochu, tvo�enou stejn� velkými deskami... Také st�ny jsou spojené kameny stejné 
velikosti. Na konci... je náhrobek, �ty�hranná, na každé stran� asi �ty�i plethry m��ící pyramida stejné výšky. 
Jméno �lov�ka, který v ní byl poh�ben, zní Jsmandes... Proplujete-li na lodi kolem tohoto stavebního díla a o 
sto stadií dál, dostanete se do m�sta Arsinoe. D�íve se nazývalo Krokodýlí m�sto... Náš hostitel, jeden z 
nejvážen�jších muž�, který nám tam ukázal posvátné p�edm�ty, šel s námi k jezeru...“ 

V Strabonovi stejn� jako v Herodotovi zanechaly mohutné kamenné desky labyrintu nesmazatelný dojem. 
Nápadné je však to, že Strabon poml�el o patnácti stech podzemních místnostech. Pro� asi? Strabon v období 
�ímské nadvlády pobýval v Egypt�. Roku 47 p�. n. 1. zasadil �ímský imperátor  
Gaius Julius Caesar (100-44 p�. n. 1.) egyptskému vojsku zdrcující porážku a dosadil svou milenku Kleopatru za 
egyptskou královnu. O sedmnáct let pozd�ji — nebo p�t let p�ed Strabonovou návšt�vou — byl Egypt prohlášen 
za �ímskou provincii. Je nad slunce jasné, že egyptští kn�zi ani ve snu nepomysleli na to, aby dobyvatel�m 
vydali své prastaré tajné v�domosti. I v Egypt� se obávali plenitelského fanatismu Julia Caesara a jeho 
armád. Egyptští kn�zi se podle všeho zachovali úpln� stejn� jako jejich profesní kolegové ve St�ední a Jižní 
Americe, když tam vtrhli špan�lští dobyvatelé -kulturní poklady pe�liv� ukryli. Herodotos již 423 let p�ed 
Strabonem neobdržel povolení ke vstupu do podzemních místností. Není pak rozhodn� divu, že Strabonovi se 
nepoda�ilo zaslechnout už ani jedinou zmínku o podzemních hrobkách. A�koli byl 	ek, p�icházel p�ece jen z 
nenávid�né 	ímské �íše, protože 	ecko už v té dob� bylo p�i�len�no k �ímskému impériu. 

Navíc — a to snad ani nelze dostate�n� d�razn� vyzdvihnout — mezi datem Herodotova pobytu a 
Strabonovou návšt�vou leží tém�� p�l tisíciletí! Pro srovnání: Se stavbou kolínského dómu bylo zapo�ato roku 
1248, o dv� st� let pozd�ji stála jižní v�ž teprve do úrovn� zvonice a celé dílo v dnešní architektonické podob� 
bylo dokon�eno až roku 1880. P�ed p�ti sty lety nepochybn� mohli architekti a stavitelé poskytnout informace o 
katakombách pod dómem. Dnes už se o nich žádný turista nic nedoví. �asový odstup mezi Herodotem a 
Strabonem obnáší celých 423 let! To není rozdíl, nad kterým bychom mohli jen tak mávnout rukou! S 
oprávn�nou pýchou mohli kn�zi upozornit Herodota na to, že vidí vlastn� pouze polovinu celého stavebního díla, 
protože druhá, nemén� impozantní polovina se nachází pod zemí. Oproti tomu za Strabonovy doby kn�zi bu� již 
nem�li o podzemních prostorách ani potuchy, nebo je z politických d�vod� zaml�eli. Je ovšem také možné, že 
Strabon zaslechl zmínku o královských hrobech pod labyrintem, ale že jí neuv��il, a proto ji nezaznamenal pro 
budoucí pokolení. 

Sto let po Strabonovi popsal egyptský labyrint ješt� jednou �ímský historik Gaius Plinius Secundus (61 - 113 
n. l). Op�t se dovídáme dodate�né podrobnosti, které žádný z Pliniových p�edch�dc� nezaznamenal. Tento �ímský 
d�jepisec m�l z�ejm� k dispozici prameny, které nebyly dostupné Herodotovi ani Strabonovi, protože Plinius se 
pikantn� odvolává na Herodota, p�i�emž se ho snaží poopravit a doplnit (36. kniha „P�írodov�dy“): 

„Musíme se zmínit také o labyrintech, t�chto velice zvláštních, ale nikoli, jak se obecn� v��í, vymyšlených 
dílech lidského ducha. Ješt� nyní se totiž nalézá jeden takový labyrint v heraklejské oblasti Egypta a je zárove� ze 
všech nejstarší. Byl zbudován údajn� p�ed t�emi tisíci šesti sty lety králem Petesuchem nebo Thitoem, zatímco 
Herodotos tvrdí, že ho postavilo dvanáct král�, z nichž poslední byl Psammetich. Udávají se r�zné p�í�iny jeho 
zbudování... Je nadevší pochybnost, že práv� tento labyrint posloužil Daidalovi jako vzor pro Labyrint, který 
postavil na Krét�, avšak p�evzal pouze setinu p�vodního vzoru... Daidal�v Labyrint byl tedy po egyptském 
druhý, t�etí se nacházel na Lemnu a �tvrtý v Itálii. Všechny byly sklenuté z vylešt�ných kamen�, egyptský m�l 
u vchodu parské kameny, což m� udivuje, celkov� však jsou základním materiálem velké syenitové bloky a celá 
staletí ho nedokázala zni�it, a�koli Herakleopolité p�isp�li svým dílem k tomu, aby poškodili nenávid�né dílo... 
(Labyrint) krom� toho obsahuje chrámy všech egyptských božstev, dále bohyn� pomsty ve �ty�iceti kaplích, 
celou �adu pyramid vysokých p�ibližn� �ty�icet lokt�, jejichž základna zaujímá plochu šesti akr�. 

Znaveni dlouhou ch�zí dojdete k on�m pov�stným spletitým chodbám. Avšak naho�e jsou také vysoké 
zásobárny a po devadesáti schodech se sestoupí do galerií, v nichž se nalézají porfyrové sloupy, modly, sochy 
král� a všelijaké odporné výtvory. N�kolik dom� je situováno tak, že p�i otev�ení dve�í zazní uvnit� strašlivé 
zah�m�ní. P�evážnou �ástí labyrintu je nutné procházet v temnotách. Za zdí se nalézá ješt� celá �ada jiných 
velkých budov, kterým se �íká k�ídla, a dále v podzemních klenutých prostorech stojí n�kolik dom�.“ 

Ze všech dávných sv�dectví je to Herodotovo nejpodrobn�jší. Je to svým zp�sobem pochopitelné, protože 
mezi všemi uchaze�i o naši pozornost byl Herodotos prvním návšt�vníkem labyrintu. Jeho o�ité sv�dectví a to, 
co mu kn�zi vylí�ili o podzemním komplexu, se nalézá v nejvzdálen�jší minulosti, neboli jinak �e�eno nejvíce se 
p�ibližuje �asov� velmi vzdálené realit�. 
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A�koli d�jepisci uvád�jí r�zná jména stavitel� labyrintu, v rozhodujících bodech se shodují. Šachtovitý 
chrámový komplex leží u jezera Moiris s um�lými kanály, které nejsou p�íliš vzdálené od Krokodýlího m�sta. 
Nadzemní stavby jsou „p�ímo nadlidské dílo“, stropy jsou „všude z kamene“ (Herodotos, Strabon, Plinius), také 
st�ny jsou tvo�eny deskami „mimo�ádné velikosti“ a z nízké st�echy je vid�t „kamennou plochu ze stejn� velkých 
desek“ (Strabon). Nepoužívalo se d�evo (Plinius, Strabon), v t�sné blízkosti labyrintu stála nejmén� jedna nebo i 
více pyramid (Herodotos, Strabon, Plinius). Herodotos a Plinius se zmi�ují o „podzemních místnostech“, avšak 
Herodotos a Diodoros podávají navíc sv�dectví o dvou dalších pyramidách, které vy�nívají z um�lého jezera. 
Nakonec pouze Plinius ví n�co o „modlách“ a „všelijakých odporných výtvorech“. 

Co se stalo s tímto bájným stavebním komplexem, jehož existenci tak mnohomluvn� dosv�d�ují starov�cí 
historikové? 

V�tšina egyptolog� zastává názor, že labyrint objevil již v roce 1843 slavný n�mecký archeolog Richard 
Lepsius (1810 - 1884). Podle nich se tedy jedná o poh�ební pyramidu faraóna Amenemheta III. (1844 - 1797 
p�. n. 1.) s okolními ruinami, kterou Lepsius lokalizoval poblíž dnešní oázy El-Fajjúm. 

Veselý archeolog 

Odpovídá tato domn�nka skute�nosti? Co p�vedlo Lepsia k p�esv�d�ení, že objevil labyrint? Vstoupil snad do 
patnácti set podzemních místností? Spat�il hroby dvanácti král�? Narazil se svými muži z Královské pruské 
egyptologické expedice na „kamenné desky mimo�ádné velikosti“ nebo na „kamennou plochu ze stejn� velkých desek“ 
(Herodotos)? Našli archeologové „všelijaké odporné výtvory“ (Plinius) a „skryté chodby, které navzájem tvo�í velmi 
spletité cesty“ (Strabon)? 
Z uvedeného nebylo nalezeno v�bec nic! 

Richard Lepsius, syn zemského rady z Naumburku na Saale, platil v minulém století naprosto nesporn� za génia 
mezi n�meckými archeology. Byl to excentrický �lov�k posedlý svou myšlenkou, schopný se nadchnout, ješitný, 
skeptický a zatvrzelý, zárove� však galantní švihák s velkým espritem. Roku 1833 p�išel mladý Lepsius do Pa�íže - rok 
p�edtím zem�el Jean-Francois Champollion, kterému se roku 1822 poda�ilo rozluštit egyptské hieroglyfické písmo. 
A�koli Lepsius neum�l �íst hieroglyfy, Champollionova práce ho fascinovala a spíše intuitivn� vycítil, že 
Champollionovo dešifrovací dílo nem�že být zcela dokonalé. Lepsius si za�al psát s Ippolitem Rossellinim, 
Champollionovým žákem. O t�i roky pozd�ji se setkali v Pise. Mezitím se Lepsius nau�il �íst hieroglyfické texty. Brzy 
mu bylo nápadné, že Champollion v hieroglyfech spat�oval pouze zkratky slov, které sice jednotliv� dávaly rozumný 
smysl, ale celek z�stával stále nedokonalý. Lepsius doplnil Champollion�v p�ekladatelský odkaz velice hodnotným 
poznatkem: Hieroglyfy nejsou pouze zkratky, nýbrž zárove� znaky pro hlásky a slabiky. Lepsius s cílev�domou 
zarputilostí zkopíroval a p�eložil tém�� všechny hieroglyfické texty, které byly v Evrop� p�ístupné. 

Roku 1841 se r�zní Lepsiovi p�átelé, mezi nimi i Alexander von Humboldt, obrátili na Jeho Výsost, krále Bed�icha 
Viléma IV., aby ve své prozíravosti a velkorysosti umožnil vypravit do Egypta v�deckou expedici. Vedoucím 
expedice m�l být Richard Lepsius, který mezitím napsal o Egypt� �adu publikací. Královský majestát se nechal 
p�esv�d�it. V srpnu 1842 se „Královská pruská egyptologická expedice“ v Hamburku nalodila. Mezi jejími ú�astníky 
byli také malí�, kreslí�, štukatér a dva architekti. K tomu t�icet beden s pot�ebným materiálem. Prusové rozhodn� 
neskrblili. 

Když Lepsius dorazil do Egypta, p�ijal ho vicekrál, který ho vybavil n�kolika doporu�ujícími dopisy a dokonce ho 
výslovn� požádal, aby pruskému králi daroval všechny archeologické nálezy, které uzná za vhodné. S 
katalogizací starov�kých památek se v Egypt� v té dob� ješt� neza�alo, Auguste Mariette se dosud neobjevil na 
scén�, a tak si Evropané v Egypt� d�lali, co cht�li. Lepsius b�hem n�kolika let poslal do Berlína dv� st� beden 
se vzácnými archeologickými nálezy, z nichž by dnešní Egyp�ané zase leccos rádi dostali nazp�t. Ostatn� tenhle 
Richard Lepsius také netrp�l n�jakým p�ehnaným ostychem. Na po�est králových narozenin nechal na Cheopsov� 
pyramid� vyv�sit pruskou vlajku a v chodbách uvnit� pyramidy zazn�la pruská národní hymna. Na Lepsi�v p�íkaz 
egyptští d�lníci vytáhli na vrcholky t�í velkých pyramid hranice d�íví, aby se na Št�drý ve�er roku 1842 za zp�vu 
koledy „Tichá noc, svatá noc“ mohly zapálit. Ve své humorem p�ekypující knize „Velká dobrodružství 
archeologie“ Philipp Vandenberg napsal : 

„A tady stál: Richard Lepsius, z milosti Bed�icha Viléma vedoucí expedice, v tmavém obleku, se sví�kou v ruce a na 
všechny strany rozdával p�ání veselých Vánoc. V sarkofágu faraóna Cheopse... stála mladá palma, na jejíchž listech 
ho�ely sví�ky.“ 

Lepsius byl opravdu citlivý �lov�k — a ješt� k tomu um�l zpívat! Celá Káhira se nesta�ila divit. 

 

Co objevila Královská pruská egyptologická expedice? 

V kv�tnu 1843 „Královská pruská egyptologická expedice“ opustila Gízu. Lepsius už m�l p�ed o�ima nový cíl — 
labyrint. Znal vypráv�ní Herodota, Strabona a jiných a také zcela p�esn� v�d�l, kde lze labyrint p�ibližn� lokalizovat. 
Jak je to možné? 
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Sto dvacet kilometr� jihozápadn� od Káhiry se uprost�ed poušt� rozprostírá úrodná oblast - Fajjúmská oáza. Již celá 
tisíciletí je tato krajina bohatá na vegetaci díky kanálu Bahr Jusuf �ili Josefovu kanálu, který tuto oblast spojuje s 
Nilem. P�tadvacet kilometr� severozápadn� od m�sta El-Fajjúm se nalézá m�lké Karunské jezero, v n�mž mnozí 
archeologové spat�ují Herodotovo jezero Moiris. P�ed t�emi tisíci sedmi sty lety si v této rajsky zelené krajin�, 
obklopené vyprahlými skalami a píse�nými dunami, nechal faraón Sesostris II. (1897 - 1878 p�. n. 1.) postavit 
pyramidu. 

Diodoros Sicilský zaznamenal, že budovatel labyrintu se jmenoval Meni, „kterého n�kte�í nazývají také Marrhos“ . 
V Manehtov� díle se tentýž vládce jmenuje „Lamares“ a Plinius dokonce spojuje jméno této postavy s názvem 
„Moiris“. Tak se ovšem jmenovalo jezero. „Marrhes“ bylo ale zárove� tr�nní jméno Amenemheta III. (1844 - 1797 
p�. n. 1.) a práv� tenhle faraón p�emístil svou letní rezidenci v�etn� pyramidy do Hawary, která je vzdálena �ty�icet 
kilometr� od b�eh� (dnešního) Karunského jezera. Navíc se d�ív�jší hlavní m�sto oázy Fajjúm nazývalo 
„Krokodeilonpolis“, Krokodýlí m�sto. Bylo to kdysi kulturní centrum, zbudované k poct� krokodýlího boha Sobka. 
Myšlenková dedukce byla vcelku jednoduchá: Labyrint se musel nalézat poblíž Krokodýlího m�sta, stavitel labyrintu 
se jmenoval „Marrhos“, ale to bylo tr�nní jméno Amenemheta III. Tento faraón si nechal v oáze Fajjúm zbudovat 
pyramidu. Labyrint je tudíž t�eba hledat v bezprost�ední blízkosti této pyramidy. Jasné? 

Lepsius nebyl první, kdo pátral v oblasti Fajjúmské oázy po labyrintu. Již v roce 1714 francouzský výzkumník a 
badatel Paul Lucas rozbil u Karunského jezera tábor, protože vycházel z toho, že zde musí spat�it zbytky dvou pyramid, 
jejichž vrcholy v Herodotov� dob� vy�nívaly z vody. Když Lucas posoudil lehou�ké a propustné �luny, na kterých ho 
místní rybá�i cht�li p�epravit p�es jezero, vzdal se svého zám�ru. 

 
V lednu 1801 cestoval Dr. P. D. Martin, inženýr z Bonapartovy egyptské armády, p�es celou pouš� k Fajjúmské 

oáze. Na beduíny ud�lalo velký dojem fyzické strádání, které Dr. Martin podstoupil, a ochotn� mu poskytli 
informace. Labyrint neobjevil. 

Roku 1828 pov��il francouzský král Karel Filip X. (1757 - 1836) pilného p�ekladatele hieroglyf� Jeana-Francoise 
Champolliona vedením v�decké výpravy do Egypta. Jemnocitný a velmi inteligentní Champollion hledal labyrint ve 
Fajjúmské oáze marn�. 

Kone�n� rok p�ed Lepsiem dorazila k pyramid� Amenemheta III. skupina francouzských badatel�. Našli tam sice 
n�kolik zídek a rozt�íšt�né sloupy, ale po zbytcích gigantického stavebního komplexu nebylo nikde ani památky. 

Po svém vít�zství v Antiochii nahlásil Gaius Julius Caesar 2. srpna roku 46 p�. n. 1. do 	íma t�i slavná slova: „Veni 
- vidi - vici!“ P�išel jsem - vid�l jsem - zvít�zil jsem! P�esn� tak to bylo i v p�ípad� Richarda Lepsia. P�išel, vid�l a 
zvít�zil. S neochv�jným p�esv�d�ením si již hned po p�íjezdu poznamenal : 

„Vydali jsme se 19. kv�tna 1843 op�t na cestu a 23. jsme se utábo�ili ve Fajjúmu na troskách labyrintu. Jeho poloha 
byla správn� ur�ena už dávno a okamžit� na první pohled jsme o tom nem�li nejmenší pochybnosti.“ 

Lepsiova p�edpojatost dávala o sob� ješt� výrazn�ji v�d�t v dopisech, které odesílal do dalekého Berlína : 
„Jsme nyní od 23. kv�tna na jižní stran� pyramidy u jezera Moiris. Utábo�ili jsme se na troskách labyrintu. Nebo� 

to, že máme plné právo použít toto ozna�ení, mi bylo jasné od prvního okamžiku, jakmile jsem celou zdejší oblast 
jenom zb�žn� p�ehlédl. Nev��il jsem, že nabýt tohoto p�esv�d�ení bude takhle jednoduché.“ 

T�mito v�tami byl Herodot�v labyrint pro v�du ozna�en, katalogizován a založen, a�koli p�i pozorn�jším pohledu 
nesouhlasí se starov�kými historiky v�bec nic. Lepsius z okolních vesnic shromáždil muže a d�ti: „Mají své dozorce a 
p�ináší se jim chléb; každé ráno jsou spo�ítáni a každý ve�er vypláceni; každý muž obdrží jeden piastr, asi dva st�íbrné 
groše, každé dít� pak polovinu, všichni p�ípadn� i t�icet par, pokud byli obzvláš� pilní.“ Muži s sebou museli p�inést 
hráb� a prout�ný koš, u d�tí sta�il m�lký košík. Lepsius p�ikázal kopat sou�asn� na p�ti r�zných místech. Muži plnili 
koše a d�ti se starci odnášeli su�. Procesí s koši hlídali dozorci, kte�í tyhle p�i�inlivé mravence ješt� navíc nutili zpívat. 

Již za pouhých n�kolik dn� Lepsius odhalil lokalitu se zbytky žulových a vápencových sloup�, které se t�pytily 
„tém�� jako mramor“. U Herodota to ješt� byly „pe�liv� udržované bílé mramorové sloupy“. Nadšený Prus objevil, jak 
sám prohlásil, „stovky vedle sebe i nad a pod sebou“ ležících místností, „nevelké, �asto velice malé vedle v�tších a 
skute�n� rozsáhlých, podep�ených sloupy... bez jakéhokoli systému vchod� a východ�, takže Herodot�v a Strabon�v 
popis je v tomto ohledu naprosto p�esný“. Skute�n�? 

Archeologové proti historik�m 

A kdepak jsou „st�ny plné reliéf�“ (Herodotos)? Kde z�staly „skryté chodby, které navzájem tvo�í velmi 
spletité cesty“ (Strabon)? Kde je strop, který u každého architektonického výtvoru „sestává z kamen�“, kde máme 
„tajné chodby z kamenných desek mimo�ádné velikosti“ (Strabon)? Lepsius vyhrabal nevelké a „�asto velice 
malé“ místnosti - Herodotos oproti tomu putoval „sály ve sloupových dvoranách a z dvoran zase do dalších 
prostor�“. O lezení a hrbení Herodotos ani jeho následovníci nic neuvád�jí. 

Lepsius si o celém stavebním komplexu zaznamenal : 
„Celková dispozice tohoto architektonického komplexu je taková, že t�i mohutné komplexy budov o ší�i t�i sta 

dvacet stop obklopují �tverhranné nám�stí, které je šest set stop dlouhé a p�t set stop široké. �tvrtá strana, jedna z 
úzkých, je ohrani�ena za ní ležící pyramidou, jejíž základna m��í t�i sta stop, a proto zcela nedosahuje až k 
bo�nímu k�ídlu onoho komplexu budov.“ 

Jak se to shoduje s Herodotovými „dvanácti krytými dvoranami“? S „obrovskými vytesanými sochami“? S 
„tém�� nadlidským dílem“? Lepsius osobn� dosv�d�il, že v troskách „velkého množství místností“ neobjevil „ani 
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náznak n�jakých nápis�“. Herodotos stanul v údivu p�ed „st�nami plnými reliéf�“. V Lepsiov� p�ípad� je 
úst�ední lokalita „rozd�lena dlouhou st�nou na dv� poloviny“, zatímco Herodotos popsal „kolem všeho jedinou 
ze�“. Plinius p�ed dv�ma tisíci lety napsal: „... po devadesáti schodech se sestupuje do podzemních galerií“. 
Devadesát schod�? To už je p�kná hloubka. Pokud na jeden schod budete p�edpokládat pouze dvacet centimetr�, 
pak by galerie musely ležet asi osmnáct metr� pod (tehdejším!) zemským povrchem. U Lepsia po nich není ani 
památky. „Dále stojí v podzemních prostorách n�kolik dom�,“ napsal Plinius. Lepsius ani na jednom míst�, u 
všech krokodýlích boh�, nevstoupil do „podzemních dom�“. „Královská pruská egyptologická expedice“ už 
v�bec neobjevila hroby nebo sarkofágy n�jakých mýtických faraón�. 
Sic transit gloria mundi. Tak pomíjí sv�tská sláva! 

Fixní idea, že pyramida Amenemheta III. je práv� ta, pod kterou leží labyrint, byla od samého po�átku 
zavád�jící. Kdyby se Lepsius držel st�ízlivého rozumu a situaci „nep�ehlédl jen zb�žn�“ (Lepsius), pak by ho to 
pravd�podobn� také napadlo. Je to moc p�kné, že jméno „Marrhos“, které uvádí Diodoros Sicilský, je sou�asn� 
tr�nní jméno Amenemheta III., ale pro� se pro všechno na sv�t� zasekl zrovna na tomhle jmén�? Vždy� 
starov�cí historikové uvedli ješt� úpln� jiná jména než jenom tohohle „Marrhose“, když šlo o stavitele labyrintu. 

Zde je p�íslušný jmenný seznam: 

Herodotos: Dvanáct král�, mezi nimi jmenovit� uvedený Psammetichos, „který vládl Egyptu �ty�iapadesát 
let“. 

Diodoros: Mendes nebo Marrhos, k tomu Psammetichos ze Sais a Moiris. 
Plinius: Petesuchus nebo Thitoes, k tomu Motherudes a Moiris. 
Manehto: Lachares. 

Je obtížné zd�vodnit, pro� by zrovna „Marrhos“ alias Amenemhet III. m�l být stav�n výše než ti ostatní. 
O�ividná realita p�ímo na míst� vyžaduje, abychom ho jako stavitele labyrintu odmítli. Stav d�kaz� je 
jednozna�ný. 

Rozpory jako na b�žícím pásu 

Nalistujme o�itého sv�dka Herodota: „U rohu, kde labyrint kon�í, stojí �ty�icetisáhová pyramida, na které jsou 
vytesány veliké postavy.“ Strabon to opakuje: „Na konci... �ty�hranná, na každé stran� asi �ty�i plethry m��ící 
pyramida... když se proplouvá kolem tohoto stavebního díla...“ 

Podle Herodota byla jedna strana pyramidy v p�epo�tu dlouhá 71 metr�, podle Strabona 120 metr�. Délka 
strany pyramidy Amenemheta III. u Hawary však obnáší 106 metr�. Žádný údaj nesouhlasí. Herodotos a Strabon 
jsou zajedno v tom, že tato pyramida stojí „v rohu“ na konci labyrintu. Tak tomu v Hawa�e není. Pyramida 
Amenemheta III. se v�bec nenalézá v žádném rohu, nýbrž na stejné ose jako trosky chrámu. O�itý sv�dek 
Herodotos vid�l „obrovské sochy“, které byly do pyramidy „vytesány“. To je v p�ípad� hawarské pyramidy 
naprosto vylou�ené, protože je postavena z hlin�ných cihel. Do vysušených hlin�ných cihel nikdo žádné výtvory 
nevytesá — a už v�bec ne obrovské. 

P�edstavme si jenom na chvilku následující paradox: Všichni histori�tí sv�dkové lí�í labyrint jako zázra�nou 
stavbu „plnou reliéf�“, jako „tém�� nadlidské dílo“ (Herodotos), které „je nemožné p�ekonat“ (Diodoros), stavbu 
z obrovských kamenných desek „mimo�ádné velikosti“ (Strabon) s „velkými syenitovými bloky“ (Plinius). 
(Syenit je vápenec podobný mramoru.) A pak by si m�l - je to k neví�e! - tentýž Amenemhet III., díky n�muž 
se toto skvostné dílo zjevilo o�ím udiveného sv�ta, nechat pro sebe vystav�t poh�ební pyramidu z toho 
nejlevn�jšího, nejhoršího a nejk�eh�ího stavebního materiálu? Z hlin�ných cihel! Vždy� to by bylo jako p�st na 
oko. Facta loquuntur - skute�nosti hovo�í samy za sebe! 

Každý faraón byl hrdý na to, co vykonal. Na tabulkách a v nápisech vládcové na Nilu potomk�m sd�lovali, 
které chrámy nechali postavit nebo zrestaurovat. Kdyby byl Amenemhet III. stavitelem labyrintu („p�ekonává 
dokonce i pyramidy,“ - Herodotos), pak by nápisy hodnotily tento s ni�ím nesrovnatelný �in, vychvalovaly by 
faraóna a doslova by ho zasypávaly úctou. 

Nic podobného však neexistuje. Lepsius objevil v jedné místnosti a na fragmentech sloup� tabulky se jménem 
„Amenemhet III.“. Z toho vyvodil naprosto správný záv�r: „Stavitel a majitel této pyramidy je tedy ur�en.“ 

P�ta�ty�icet let po Lepsiovi objevil britský archeolog Sir Flinders Petrie (1853 - 1942) uvnit� pyramidy 
dokonce nedot�ené sarkofágy Amenemheta III. a jeho dcery. Poh�ební komora sestávala z jediného žlutého 
k�emencového bloku, který byl zapušt�ný do zem�. Nad poh�ební komorou byly t�i t�žké k�emencové desky o 
tlouš�ce 1,22 metru . To sta�ilo k tomu, aby unesly tíhu hlin�ných cihel, které na nich spo�ívaly. D�lníci pracující 
na stavebních úpravách kanálu nakonec narazili poblíž pyramidy také na 1,60 metru vysokou vápencovou sochu 
sedícího Amenemheta III. Na žádném z t�chto nález� ani ten nejmenší hieroglyf nepoukazuje na to, že by faraón 
Amenemhet III. nechal zbudovat labyrint. Flinders Petrie objevil poh�ební komoru Amenemheta III. naprosto 
nedot�enou. Je absolutn� nep�edstavitelné, že by v ní mrtvý faraón nebyl ocen�n jako geniální p�vodce stavby 
labyrintu. Žádný faraón by si p�ece takovou slávu nenechal ujít! 

Ono už je samo o sob� dost kuriózní to, že tentýž Amenemhet III. si v Dahžuru, dvacet kilometr� jižn� od Káhiry, 
nechal postavit druhou pyramidu. V lidovém podání se jí �íká „�erná pyramida“, protože je navršena z 
tmav�šedých cihel z nilského bahna. 1,40 metru vysoký vrcholový kámen této pyramidy, takzvané pyramidion, 
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byl z �erné žuly a dnes je možné ho obdivovat v Egyptském muzeu v Káhi�e. Pod ochrannými perut�mi boha 
Hóra dosv�d�ují hieroglyfy na kameni autorství stavitele Amenemheta III. Nikde však není zaznamenáno, že by 
si také objednal fenomenální labyrint. P�ed n�kolika lety archeologové N�meckého archeologického institutu 
v Káhi�e objevili vedle již nalezeného prázdného sarkofágu z r�žové žuly dva další sarkofágy žen Amenemheta III. 
Ani na nich žádný nápis nenazna�uje, že by jejich pán a velitel byl zárove� stavitelem s ni�ím nesrovnatelného 
labyrintu. 

Knihy o Egypt�, které napsali šikovní a ostrovtipní archeologové, pat�ily v uplynulých letech k mé každodenní 
�etb�. Ve všech t�chto dílech je hawarská pyramida Amenemheta III. ozna�ena jako stavební dílo, pod kterým 
se nalézá labyrint. Všude se také hovo�í o Lepsiov� objevu labyrintu. Vypadá to, jako by v�dci vystupovali 
po to�itém schodišti a necht�li p�itom zatá�et. Jeden od druhého opisuje vyložené nesmysly. P�itom se už dnes 
dávno ví, že celá �ada zídek a místností, které Lepsiovi vykopalo jeho nekone�né procesí zpívajících 
upacht�ných mravene�k�, ve skute�nosti pochází z �eckého a �ímského období! 

Amenemhet III. byl pouze stavitelem pyramidy z hlin�ných cihel a n�kolika chrám� v její nejt�sn�jší 
blízkosti - s Herodotovým labyrintem to má celé spole�ného asi tolik jako Beethovenova 5. symfonie s moderní 
hitparádou. 

Jestliže archeologické nálezy vcelku v�bec neodpovídají popisu starov�kých historik�, pak zem�pisné ur�ení je 
už skute�ná groteska. 

Jezero se vypa�ilo 

Herodotos tvrdí, že labyrint a pyramidy leží na b�ehu jezera Moiris. Toto jezero popisuje jako „zázra�né 
dílo“ lidských rukou s „obvodem t�i tisíce šest set stadií... rovnající se svou délkou dokonce celému mo�skému 
pob�eží Egypta“. Pokud to p�epo�teme podle dnešních m��ítek, pak musel obvod Herodotova jezera m��it 640 
kilometr�. Pro srovnání: Bodamské jezero má obvod 259 kilometr�. Z toho p�ipadá 106 kilometr� b�ehu 
N�mecku, 72 kilometr� Švýcarsku a 27 kilometr� je na rakouském území (plocha jezera �iní 538,5 �tvere�ních 
kilometr�). Herodotovo jezero Moiris muselo mít ve srovnání s Bodamským jezerem dvojnásobný obvod. 

Je možné, že si Herodotos nechal od Egyp�an� namluvit p�ehnaná �ísla, možná že �íselné údaje z egyptštiny byly 
myln� p�evedeny do �e�tiny. Ale a� už to po�ítáte tak �i onak, labyrint se spole�n� s pyramidou nacházel tak�íkajíc 
na mo�ské promenád�, protože i Strabon vyzdvihuje velikost „jezera Moiris“ a potvrzuje: „...proplouváme-li 
kolem tohoto stavebního díla (pyramidy, EvD)...“. Tentýž Strabon tvrdí, že tam sám osobn� dlel, protože píše: 
„Náš hostitel, jeden z nejvznešen�jších muž�... s námi šel k jezeru.“ Poté jeden kn�z p�ed o�ima Strabona a 
jeho hostitele nakrmil lenivého posvátného krokodýla, který pod�imoval na b�ehu jezera a byl p�íliš líný i na to, 
aby poz�el p�inesený chléb. 

V 51. kapitole své první knihy se tohoto um�lého jezera dotýká i Diodoros : 
„Deset lidských generací po práv� zmín�ném králi p�evzal vládu nad Egyptem Moiris a vybudoval v Memfid� 

severní chrámové dvorany... Také nechal o deset schoin� dále nad m�stem vykopat jezero, které bylo 
mimo�ádn� užite�né a neuv��iteln� velké. Jeho obvod prý totiž �inil t�i tisíce šest set stadií a na mnoha místech 
bylo hluboké padesát klafter�. Kdo tedy, p�edstavíme-li si velkolepost tohoto díla, si nebude nucen položit 
otázku, kolik tisíc lidí a kolik let se na onom díle pracovalo.“ 

V následující kapitole Diodoros potvrzuje - stejn� jako Herodotos, že p�ítok vody k jezeru byl regulován 
mohutnými zdymadly, která se podle stavu vody na Nilu bu� otevírala, nebo uzavírala. 

Labyrint, pyramida a jezero pat�ily k sob�. Jak zjistili geologové, u pyramidy v Hawa�e nikdy žádné jezero 
neexistovalo. To je možné zjistit podle nános� v zemské k��e. Navíc se jezero ješt� z dalších dvou d�vod� 
v�bec nehodí do hawarské oblasti. Pyramida Amenemheta III. se skládá ze statisíc� hlin�ných cihel. Hlína se ani 
trochu nesnáší s vodou, podloží pyramidy by bylo p�íliš rozb�edlé. Místnosti a komory, které odhalil Lepsius, by 
musely být pod vodní hladinou, ledaže by byly ut�sn�ny proti pr�saku vody z jezera. V Hawa�e nebylo 
objeveno žádné vodot�sné zdivo. 

Dnes leží asi p�tadvacet kilometr� severozápadn� od m�sta El-Fajjúm m�lké Karunské jezero. To však 
nikdy nemohlo být shodné s jezerem Moiris antických historik�. Nejen proto, že je vzdálené �ty�icet kilometr� 
vzdušnou �arou od hawarské pyramidy, ale také proto, že je to p�írodní jezero a vodou ho nezásobují um�lé 
kanály. Karunské jezero, které ze t�í stran obklopuje žhnoucí pouš� a ze �tvrté strany má bujnou vegetaci i n�kolik 
turistických hotel�, leží ješt� ke všemu pod hladinou mo�e. Poznal to už Lepsius : 

„P�i vysokém stavu Nilu a dostate�ném p�ítoku vody by se asi mohlo rozvodnit, avšak je situováno p�íliš 
hluboko, aby každá kapka vody, která do n�j p�ite�e, mohla op�t odtéci. To by musela být celá provincie 
zaplavená, aby voda z údolí mohla za�ít odtékat... Hladina jezera Birquet el Qorn              ( Karunské jezero, 
EvD) se nyní nachází sedmdesát stop pod místem, kde do n�ho vtéká kanál, a nikdy už nebude výše. To dokazují 
trosky starých chrám�, které se nalézají na jeho b�ezích. Stejn� tak nesouhlasí údaje, podle nichž na b�ezích tohoto 
jezera byl labyrint a hlavní m�sto Arsinoe, nyní Medinet el Faium.“ 

P�es tuto skute�nost Lepsius lp�l na své lokalizaci labyrintu. Prohlédl si se t�emi svými spolupracovníky zbytky 
jedné hráze, o níž p�edpokládal, že byla navrstvena pro um�le založené jezero Moiris. Lepsius dokonce prozkoumal 
zbytky dvou stavebních d�l, jež zpo�átku pokládal za ob� pyramidy, které Herodotos vid�l vy�nívat z vod 
jezera Moiris. Zanedlouho po zahájení vykopávek rezignovan� konstatoval: „Alespo� z toho plyne, že nikdy 
nestály v jeze�e...“ 
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A� už se kdokoli - tak jako Lepsius, k�e�ovit� snaží p�i�arovat labyrint do Hawary, vždy musí klopýtnout o 
údaje o vzdálenostech u Herodota a jiných. Diodoros Sicilský napsal, že král Moiris nechal um�lé jezero 
„vykopat o deset schoin� dále nad m�stem Memfis“. To by bylo p�ibližn� na úrovni Dahžuru nebo dobrých 
sedmdesát kilometr� vzdušnou �arou severovýchodn� od Hawary. Strabon popsal toto jezero jako obrovskou 
vodní nádrž s plážemi, která je srovnatelná s mo�em. Herodotos ve 4. kapitole 2. knihy konstatoval: 

„Prvním egyptským králem prý byl Mén. Za jeho dob byl krom� okrsku thébského celý Egypt bažinou, ze 
které nevy�nívalo žádné z míst, která jsou nyní pod jezerem moirijským. K tomuto jezeru trvá plavba od mo�e 
proti proudu �eky sedm dní.“ 

„Otec d�jepisu“ (Cicero) ve 150. kapitole téže knihy kone�n� poskytuje ješt� jeden a poslední geografický údaj: 
„Domácí obyvatelé tvrdili také, že jezero má podzemní výtok do zálivu Syrtského v Libyi. Výtok prý sm��uje na 

západ do vnitrozemí podél hor nad Memfidou.“ 

„Lidé nejsou mateni v�cmi, nýbrž názory na tyto v�ci.“ (Euripides, �ecký tragik, 480 - 407 p�. n. 1.) 

 

Inspekce p�ímo na míst� 

	idi� taxíku se smál, když vid�l, jak vycházím z hotelu ov�šený fotoaparáty. Znali jsme se, protože jsem si 
téhož �idi�e najímal i v uplynulých dnech. To mi ušet�ilo nejen každodenní spory s konkurencí, která netrp�liv� 
vy�kávala p�ed každým káhirským hotelem, ale i nervov� ubíjející smlouvání za denní paušál. Tento �idi� v�d�l, 
jak na tom se mnou je - stejn� jako jsem to v�d�l já o n�m. Krom� toho jeho �erné auto, starší americký model, 
bylo až v nepochopiteln� dobrém stavu, což je argument, který v Egypt� hodn� platí, protože �lov�k vždycky 
velmi rychle sjede ze silnic a dostane se n�kam na polní nebo dokonce pouštní cesty. Kamal - tak se jmenoval 
m�j �idi�, studoval �ty�i roky na Káhirské univerzit� egyptologii. Te� vozil turisty, protože mu to vynášelo víc 
než n�jaká akademická ú�edni�ina. Mluvil obstojn� anglicky a dokázal mi také udržet p�íliš dot�rné prodava�e 
suvenýr� od t�la. To bylo naprosto neo�ekávané dobrodiní, protože se obecn� ví, že v�tšina pr�vodc� a 
obchodník� se navzájem zná a že takový �idi� taxíku po p�ípadném vyda�eném obchod� nevyjde naprázdno. 

Vyjeli jsme hlavní silnicí, p�epln�nou houkajícími a páchnoucími vehikly, sm�rem na Gízu, projeli jsme kolem 
velkých pyramid a pokra�ovali jsme jihozápadním sm�rem dále do poušt�. 106 kilometr� dlouhá silnice do oázy 
Fajjúm je rovná jako podle pravítka a asfaltovaná, napravo a nalevo od tmavošedého pásu silnice reziví jednotli-
vá auta a do písku vrhají d�sivé stíny kostry vybrakovaných autobus� i nákladních automobil�. �as vždycky 
zvít�zí. 

„Co tam venku hledáte?“ zeptal se Kamal. 
„Chci jenom k pyramid� Amenemheta III. u Hawary.“ 
„To se nevyplatí,“ zabru�el znalecky Kamal, „to není nic velkolepého, jenom vysušené cihly.“ 
„Já vím, ale p�esto tam chci!“ 
Kamal se znovu usmál. „Vy jste prost� odjinud, když dovolíte. Žádný Egyp�an by dobrovoln� pyramidu v 

Hawa�e nenavštívil.“ 
Sloví�ko „oáza“ je v p�ípad� Fajjúmu vlastn� zavád�jící, protože tato „oáza“ je díky Bahr Jusufskému kanálu 

pln� závislá na Nilu. Vlastní vodu p�es �ty�i tisíce �tvere�ních kilometr� velká „oáza“ neprodukuje. P�esto 
setrvám u tohoto ozna�ení, protože voda v poušti je pro nás vždycky oáza, a� už životodárná tekutina pochází 
odkudkoli. Na chvíli mi projela hlavou myšlenka na Herodota. Z Gízy do Hawary mohl Herodotos cestovat pouze 
na velbloudu. To je dvoudenní cesta. A musel dávat pozor, aby se p�i svém popisování nedostal pod velbloudí 
kopyta. My jako d�ti moderní doby dojedeme k výb�žk�m oázy za dv� hodiny. Budiž pochváleni motorizovaní 
velbloudi! 

Úrodnou fajjúmskou oblast, ze všech stran obklopenou pouští, zavod�uje 324 kanál� o celkové délce 1298 
kilometr�. K tomu je podle oficiálních údaj� nutno p�ipo�ítat ješt� 222 vodních struh v celkové délce 964 
kilometr� . 

Z autorádia zazn�la modlitba, p�edzp�vova� za�al hlasit� recitovat a dav lidí to bru�iv� opakoval. Kamal 
sice �ídil automobil, ale p�esto se t�ikrát p�edklonil k volantu. „Jde o vodu,“ vysv�tlil mi pozd�ji. Šejk el-Azhar, 
nejvyšší sunnitský duchovní, vyzval v��ící, aby se modlili k Alláhovi o vodu. Léto 1988 bylo sedmým suchým 
rokem v etiopské vyso�in�. Bez dešt� nebude v Nilu voda, bez nilské vody se zanesou kanály, bez kanál� nebude 
orná p�da. 

„Egypt má p�ece Násirovu p�ehradu u Asuánu. Myslel jsem, že tato p�ehrada reguluje vodu v Nilu,“ 
poznamenal jsem soucitn�. Kamal se znovu zasmál, on se smál po�ád, ale tentokrát se smál mé nev�domosti. 
„Voda v p�ehrad� za poslední roky poklesla o p�tadvacet metr�. Pokud v Súdánu nebo v Etiopii b�hem nejbližších 
dvou m�síc� nezaprší, budou se muset odstavit turbíny. To by bylo velmi špatné pro všechno, co závisí na 
elektrickém vedení! Navíc pak koryto Nilu nesta�í zásobovat tisíce kanál� napravo a nalevo od �eky. Pole 
vyschnou. Víte, co to pro 53 miliony Egyp�an� znamená?“ 

Tušil jsem to. Už od nepam�ti je celá tato zem� závislá na jediném vodním zdroji. V sou�asnosti se zavod�uje 2,6 
milionu hektar� polí, která ro�n� spolykají 49,5 miliardy kubických metr� vody. K tomu je t�eba p�idat spot�ebu 
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pitné vody, která ro�n� �iní 3,5 miliardy kubík� vody. A� už byl tím faraónem, který nechal zbudovat Herodotovo 
jezero Moiris, kdokoli, byl to ur�it� nesmírn� prozíravý panovník. 

Po devadesáti kilometrech jízdy se na okraji silnice objevila první zele�. Usadili se tu obchodníci, kte�í na nás 
mávali a podávali nám kytice r�ží, celé girlandy svázaných cibulí a živé krocany. Za zatá�kou se objevil první 
kanál. V lín� tekoucí horké b�e�ce se vesele šplíchaly d�ti. Požádal jsem Kamala, který se už nesmál, aby zasta-
vil. Na jeho obli�eji se objevil vzdorovitý výraz. 

 
„Bilharzióza?“ zeptal jsem se. Kamal p�ikývl. 
Kanály byly zamo�ené bilharziózou, to jsou mikroskopické motolice, které byly pojmenovány podle 

n�meckého léka�e Theodora Bilharze (1825 - 1862). Ten objevil p�vodce nákazy, pronikající pokožkou do 
krevního ob�hu. Drobouncí vrazi se rozmnožují v játrech, jsou p�í�inou jaterních, st�evních a pohlavních chorob, 
které d�íve kon�ily neúprosn� smrtí. Dnes existují proti bilharzióze léky. Ve spolupráci se Sv�tovou 
zdravotnickou organizací bojuje egyptská vláda už celé roky proti této záke�né chorob�. P�vodci nemoci se 
množí nevídanou rychlostí v bahnitých okrajích kanál�, kde se voda tém�� nepohne. 

„Pro� tu necháte ty d�ti koupat?“ 
Kamal zavrt�l hlavou. „V televizi, rádiu, ve školách a dokonce i v comicsech se provádí osv�tová kampa�. 

P�esto �ada rolník� nechce to riziko vid�t. Spoléhají pln� na Alláha.“ 
Jsou bohabojní, �estní a skromní, tihle p�i�inliví rolníci a jejich rodiny, kte�í celé roky den po dni tráví život na 

rozpálených rozlehlých polích. P�stuje se bavlna, sezónn� tu rostou fazole, kuku�ice, rýže, okurky, brambory, 
cibule, �esnek, kv�ták a vodní melouny. Mechanizaci uvidíte jen vzácn�, shrbená záda žen a d�tí jsou levn�jší. 
Skupinky palem jsou zdrojem blahodárného stínu. Všechny �ásti palmy, po�ínaje kmenem a kon�e lýkem, se 
zužitkují. P�ed hlin�nými domy posedávají ženy pletoucí koše, jiné modelují z hlíny misky, lampy a sošky, jemné 
d�tské ruce pomalovávají tyto výrobky k�iklavými barvami. Tady se �as zastavil. 

Kamal ukázal rukou p�ed sebe: „To je El-Medina, hlavní m�sto oázy, dnes se jí stále �ast�ji �íká jenom The 
Fajjum. D�íve se prý nazývala Krokodýlí m�sto.“ 

„Prý?“ 
Kamal se ke mn� oto�il, znovu se usmál a bylo vid�t, že už zapomn�l na koupající se d�ti i na bilharziózu. „Kdysi 

se jmenovala Krokodýlí m�sto, to se ví ur�it�. Ale když se �ekne Krokodýlí m�sto, myslí tím každý to místo, které 
uvád�jí už starov�cí spisovatelé - Krokodýlí m�sto u jezera Moiris.“ 

„A tohle m�sto to nebylo?“ 
M�j archeologicky velmi zkušený �idi� taxíku pokr�il rameny a ústní koutky se mu stáhly do 

šelmovského úsm�vu: „Ve starém Egypt� existovala r�zná Krokodýlí m�sta a v každém v�tším chrámu, od 
nilské delty až nahoru k Asuánu, byl v té �i oné form� uctíván krokodýl. Tady, ve Fajjúmu, m�la tak�íkajíc každá 
vesnice své krokodýlí st�edisko. Je obtížné ur�it, o kterém Krokodýlím m�st�  

 
Herodotos vlastn� hovo�il.“ 

To mi tedy celou záležitost zrovna neuleh�ilo, pomyslel jsem si. 
Pomalu jsme se proplétali zástupy lidí a p�edjeli jsme nákladní automobil naložený velbloudy. I zví�ata už snad 

zpohodln�la! Kamal zastavil: „Na tohle byste se m�l podívat, když už tady jste!“ 
V jednom kanálu, který protékal st�edem m�sta, se zt�žka otá�ela �ty�i obrovská �ernohn�dá vodní kola. 

Vzdychala, praskala, sk�ípala a sténala, jako by v nich na�íkala spousta duch� pod neviditelným bi�em otroká�e. 
Ta kola se otá�ejí neustále, je to jediné skute�né perpetuum mobile, s nímž jsem se za svého života osobn� 
setkal. Dov�d�l jsem se, že v oáze Fajjúm existuje p�ibližn� dv� st� takových vodních kol. Rozvádí se jimi voda 
do r�zných kanál� a dostává se i do vyšších poloh, a to všechno bez elektrického proudu nebo n�jakého um�lého 
p�ívodu energie. Jediným zdrojem energie je vodní tok. Na mohutných kolech, která jsou sama o sob� d�kazem 
vynikajícího �emeslného um�ní, jsou umíst�ny široké, jednoduché lopatky a ty se p�i každé otá�ce kola pono�í 
do vody. Díky vodnímu proudu se tedy kolo musí neustále otá�et. Vedle lopatek existuje na každém kole ješt� 
n�kolik lopatek ve tvaru nab�ra�ky, které se p�i pono�ení naplní vodou a tu p�i každé oto�ce zase vylijí do výše 
položeného kanálu. Maximální výška tohoto odv�kého vodního výtahu záleží na obvodu kola. Je ohromující, jaké 
geniální nápady uplatnil lidský objevitelský duch již p�ed tisíciletími! 

Asi deset kilometr� jihovýchodním sm�rem, hned za vesni�kou Hawara, se ty�í tmav� šedá hora pyramidy 
Amenemheta III. Zdálky mi p�ipomínala spíše zborcený, uplácány pudink s n�kolika d�lky. Nejsem zatížen 
žádnými p�edsudky, a tak bych asi skákal radostí, kdybych u pyramidy spat�il alespo� n�jaký náznak labyrintu. 
Avšak u p�íst�ešku, v n�mž jsme svým p�íchodem vytrhli ze spánku osam�lého policistu, byla do zem� zaražená 
�ern� orámovaná tabule: Stálo na ní „Labyrint“ a „305x244 m/3000 Rooms“. Jinak o zbytcích t�chto „3000 
Rooms“ nebylo uvedeno v�bec nic. 

N�kolik hodin jsem tam pátral, šplhal jsem p�es zídky z ptolemaiovského a �ímského období, svítil jsem 
silnou kapesní svítilnou do otvor� a šachet a pe�liv� jsem hledal „st�ny plné reliéf�“ (Herodotos). To jediné, co 
v�bec p�ipomínalo bývalé chrámy, bylo n�kolik úlomk� nar�žov�lé asuánské žuly. Nikde nebyly zbytky „kamen-
ných desek mimo�ádné velikosti“ (Strabon), nikde ani stopy po „velkých syenitových blocích“ (Plinius), už v�bec 
nemluv� o zbytcích „tém�� nadlidského díla“ (Herodotos). 

Stupínek po stupínku jsem šplhal na jihozápadní stran� pyramidy nahoru a hledal jsem pod šedo�ernými 
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hlin�nými cihlami n�co mimo�ádného, t�eba žulový výstupek, na n�mž v dob� Herodota spo�ívala tíha 
„obrovských soch“, které byly do pyramidy „vytesány“ (Herodotos). Nic takového nebylo k nalezení. Pyramida 
je �áste�n� zni�ená, okolní obyvatelé si posloužili jejím prefabrikovaným stavebním materiálem p�i stavb� svých 
dom�. Vrchol pyramidy chybí úpln�, �lov�k by si tam naho�e mohl klidn� postavit stan. P�vodn� byla i tato 
pyramida potažena vápencem — dnes už po vápenci nenajdete ani jedinou stopu. Dešt� vyryly do hory z hlin�ných 
cihel celé rýhy, mnoho z p�ibližn� padesát centimetr� dlouhých cihel se narušilo a zv�tralo. Surovina pro tento 
stavební materiál se kdysi slisovala mezi prkny a nechala na vzduchu vysušit, proto jsou cihly porézní a protkané 
jednotlivými stébly slámy, vysušené trávy a malými kamínky. 

Žádný egyptský starov�ký Michelangelo by nedokázal do t�ch cihel vytesat „obrovské sochy“ a hlin�né cihly by 
v žádném p�ípad� neunesly tíhu takových kolos�. Kritikové budou trvat na tom, že sochy se už dávno z�ítily a 
rozbily a že „st�ny plné reliéf�“ se v pr�b�hu celých tisíciletí odrolily. Ale pro� jenom zde, v p�ípad� hawarské 
pyramidy a (údajného) labyrintu? Na jiných místech byly p�ece objeveny rozbité sochy mnoha faraón� a v 
nádherných staroegyptských chrámech, které každoro�n� p�itahují miliony turist�, se také jen tak zni�ehonic 
nevypa�ily „st�ny plné reliéf�“. Pokud jde o labyrint, tak víme alespo�, že v Herodotov� dob� tyto st�ny ješt� 
existovaly. Ale dob�e — nicmén� by tu p�ece musely ležet zbytky obrovských kamenných desek „mimo�ádné 
velikosti“. Nic - tady není prost� v�bec nic! 

Výhled z osmapadesát metr� vysoké pyramidy není o nic mén� bezút�šný. Pod sebou spat�íte n�kolik zídek a 
malých píse�ných kopc�, za nimi stožáry s vysokým nap�tím, kanál, který úhlop�í�n� protíná celé území, a v 
pozadí obd�laná pole. 

Opravdu by tyto žalostné haldy sut� m�ly být zbytky tak vysoce cen�ného labyrintu? 
Kamal mezi sutí objevil lidskou lebku a policista ji odložil na jednu zídku. Up�en� jsem se zadíval do 

prázdných o�ních d�lk� a mimod�k m� napadlo, že se t�eba tenhle nebožtík kdysi setkal se Strabonem nebo 
Herodotem. Kdyby tak mrtví um�li mluvit... Hned bych se lebky zeptal, kde se nacházel ten jedine�ný 
labyrint. Kamal se zplna hrdla zasmál a mn� se zdálo, jako by se ta lebka také smála a jako by se najednou 
rozesmáli všichni bohové starého Egypta. 

 

Hromady sut� jako labyrint 

V roce 1888, �ty�icet p�t let po Richardu Lepsiovi, se tu ocitl britský archeolog Sir Flinders Petrie. Ten 
konstatoval, že komory, které vykopal Lepsius, jsou „pouze trosky �ímské vesni�ky“, v níž byli ubytováni 
ni�itelé labyrintu. Sám labyrint prý byl beze zbytku zni�en, domníval se Sir Flinders Petrie, a celou lokalitu 
dokládá už pouze kotlina s n�kolika malými úlomky. „Je velmi obtížné z tak malých úlomk� n�co sestavit,“ napsal 
Brit, ale pak se p�esn� o totéž pokusil. Ó, kdyby byl toho rad�ji zanechal! Jeho vlastní verze labyrintu, vyjád�ená 
plánkem o mnoha místnostech a sloupech, odpovídá stejn� málo popis�m starov�kých historik� jako obdobný 
Lepsi�v pokus. U Flinderse Petrieho leží chrámy a sloupové dvorany v rovné �ad� vedle sebe. Avšak už Strabon 
hovo�il o „skrytých chodbách, které navzájem tvo�í velmi spletité cesty“, a o tom, že je „nemožné“ najít východ 
bez pr�vodce. Plinius zase vyzdvihoval „nep�ehlednou sple� chodeb“. Je mi úplnou záhadou, pro� by návšt�vníci 
labyrintu rekonstruovaného podle Sira Flinderse Petrieho m�li mít n�jaké problémy s nalezením východ�. 
Všechny východy jsou totiž umíst�ny na p�ímce a jsou vyrovnané jako vojáci. Petrieho plán obsahuje �adu 
osamocených chrám�, které od sebe d�lí zna�né vzdálenosti. O�itý sv�dek Herodotos hovo�il o zakrytých 
dvoranách, nacházejících se „t�sn� vedle sebe“. Petrie nalezl na jihu a západ� celého okrsku zbytky zdi, 
Herodotos vid�l pouze „jednu jedinou ze�“, která obklopovala celý labyrint. Petrieho zbytky zdi nemohou 
odpovídat Herodotov� obvodové zdi, protože by se podobné zbytky musely objevit i na severu a východ� okrsku. 
Petrieho plán labyrintu je p�epln�n nejasnostmi a rozpory. Jednou je toto stavební dílo �ty�hranné, pak zase 
pravoúhlé a nakonec dokonce kulaté. Petrie se naprosto evidentn� - ostatn� stejn� jako jeho p�edch�dce Lepsius, 
pokoušel násiln� zasadit n�kolik torz do p�edem p�ipraveného schématu. Je to metoda, pomocí níž se dá jakákoli 
archeologická hromada sut� p�em�nit na labyrint. Petrieho vykopávky definitivn� ztroskotaly na obrovském jeze�e 
Moins, které se do Hawary prost� nedalo p�i�arovat, a také na patnácti stech podzemních místnostech, které se p�i 
veškeré archeologické posedlosti jaksi nepoda�ilo objevit. 

„Každý problém má své �ešení, které je prosté, jasné a mylné,“ (Henry Luis Mencken, 1880 - 1956, americký 
publicista). 

Kde z�stal egyptský labyrint? To nás Herodotos a jeho následovníci naprosto bezostyšn� obelhali? Existovalo 
v�bec toto „tém�� nadlidské dílo“ (Herodotos)? Nechápali snad starov�cí historikové pod pojmem „labyrint“ n�co 
úpln� jiného než sou�asní lidé? Nejsou Herodotos a jeho epigoni pouze lacinými plagiátory, kte�í své poutavé p�íb�hy 
vykradli z úpln� jiných zdroj�? 

Záhady labyrintu 

Pod pojmem „labyrint“ se dnes stejn� jako kdysi rozumí bludišt�, systém jeskyni se spletitými chodbami nebo 
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navzájem propojené budovy s neproniknutelnou spletí schodiš�, všemožn� to�itých chodeb a místností Mýtus o 
labyrintu je velice starý a sahá až do doby kamenné 

Na skalních a jeskynních st�nách v severní Afnce, jižní Francii, na Krét�, Malt�, ale také v jižní Indii, Anglii, 
Skotsku a USA byly nalezeny vyryté labyrinty. Tento motiv m�l již v prehistorické dob� mezinárodní platnost. Také 
pozd�jší „labyrintové dekorace �eckých geometrických maleb na vázách nebo na mexické a peruánské domácí 
keramice jsou si obdivuhodn� podobné „. Pon�kud bezradn� se hledají základy této globální shody. Co p�im�lo 
severoamerické Indiány v Arizon�, aby vyškrábali do kamene skalní rytiny labyrint�, když neudržovali žádný kontakt s 
evropskými kolegy doby kamenné? Zírali snad lidé doby kamenné na všech kontinentech do odkrytých lebek 
svých nep�átel, �ímž by se pravzorem labyrintu stal názorný pohled na zákruty lidského mozku? Nebo si hráli 
r�zné hry typu „Na co myslím?“ a pokoušeli se své myšlenky vrýt do šedé k�ry mozkové? Domnívám se, že mozky 
lidí doby kamenné byly mnohem mén� labyrinty, než je tomu u našich sou�asník�. 

Badatele hledající motivy je možné p�irovnat ke ztroskotavšímu Robinsonovi, který jednoho dne spat�il v písku 
otisk lidského chodidla. Taková stopa vede vždy do neznáma, labyrint je p�íšera s tisíci chapadly, která se nedá za 
nic uchopit a neustále je zahalena d�sivým oparem záhadnosti. Podle �ecké pov�sti postavil vyhlášený �emeslník 
a vynálezce Daidalos Labyrint v Knóssu na ostrov� Kréta. Tento stavební komplex se spletitým bludišt�m, z 
n�hož se nikdo nemohl dostat bez cizí pomoci, byl p�vodn� vybudován pro netvora Mínotaura, k�ížence �lov�ka 
a býka. Diodoros Sicilský a Gaius Plinius Secundus napsali, že tento krétský Labyrint byl údajn� pouze 
zmenšenou kopií egyptského originálu. 

Sir Arthur Evans, velký archeolog specializovaný na Krétu, nenašel žádné zbytky Labyrintu. To p�ivedlo 
archeology na myšlenku, že pod pojmem „labyrint“ se p�vodn� nemínila jednotlivá stavba, nýbrž celé m�sto se 
spletitými ulicemi. Jan Pieper, který se v�noval mýtu o Labyrintu, to shrnul následujícím zp�sobem : 

„Máme tedy dobrý d�vod p�edpokládat, že historickým základem mýtu o Labyrintu není jediné gigantické 
stavební dílo labyrintové povahy, nýbrž práv� ona p�elidn�ná m�sta, která p�írodním národ�m musela samoz�ejm� 
p�ipomínat bludišt�, v jehož st�edu bylo možné jen obtížn� p�edpokládat n�co jiného než lidožroutského netvora, na-
p�l �lov�ka a nap�l býka. 

A�koli tento logický klí� má v sob� cosi až nakažliv� jednoduchého, nedá se jím odemknout zámek k 
problému jménem labyrint. Um�lci doby kamenné na všech kontinentech p�ece neznali žádná „p�elidn�ná“ 
m�sta p�ipomínající labyrint, která by jim mohla posloužit jako vzory pro jejich výtvory. 

„Všichni se mýlíme, ale každý se mýlí po svém,“ (Georg Christoph Lichtenberg, 1742 - 1799). 

Antický lhá�? 

V p�ípad� Egypta se všichni ovšem mýlí trochu jinak, protože tam se dostávají ke slovu sv�dkové, kte�í nás 
p�esv�d�ují o tom, že údajn� osobn� vstoupili do labyrintu. Herodotos na jedné jediné stránce ujiš�uje své �tená�e 
hned �ty�ikrát, že hovo�í ze své vlastní osobní zkušenosti. Pro� by nás vlastn� m�l „otec d�jepisu“ v tomto jediném 
p�ípad� obelhávat p�ímo „kvadrofonn�“? V jiných p�ípadech se p�ece také p�idržoval pravdy. Z jakého d�vodu 
by Strabon m�l o 423 let pozd�ji než Herodotos oprašovat n�jaké lži a obohacovat je o vlastní? Nenápadná 
zmínka o tom, že se svým hostitelem, „jedním z nejvážen�jších muž�“, a jedním kn�zem krmil u jezera 
Moiris krokodýla, by pak musela být také vymyšlená. A co Gaius Plinius Secundus, který napsal, že labyrint má 
u vchodu „parské kameny, což m� udivuje“? To se snad divil jenom na pergamenu? Pro� se nám tedy potom snaží 
namluvit, že „znaveni dlouhou ch�zí dojdete k on�m pov�stným spletitým chodbám“, když si v labyrintu nikdy 
nedal po�ádn� do t�la, a tudíž se tam nemohl unavit? Jak mohl „po devadesáti schodech sestoupit do galerií“, 
které nikde neexistovaly? 

Já t�m starým pán�m v��ím. Labyrint, který „p�ekonal dokonce i pyramidy“, se nalézal „pon�kud nad 
jezerem Moiris“ (Herodotos). M�že n�jaké jezero o obvodu 640 kilometr� jen tak jednoduše zmizet? Už jsem 
�íkal, že Herodotovy údaje o mírách jsou možná nadsazené, ale i takhle velké jezero se m�že velice rychle vypa�it. 
Násirova p�ehrada u Asuánu je dlouhá p�t set kilometr�. P�itom sta�ilo pouze sedm suchých let v Súdánu a 
Etiopii, aby její vodní hladina poklesla o p�tadvacet metr�. Období sucha, která by trvala dokonce i déle než 
sedm let, nejsou — a to i bez soudobé hysterie — žádným pádným d�vodem k zániku sv�ta. Již ve Starém 
zákon� se píše o sedmi „hubených“ letech v Egypt�, která se poda�ilo p�estát jenom díky Josefov� p�edvídavé 
starostlivosti. 

Herodotovo jezero Moiris bylo napájeno kanálem p�ímo z Nilu. Když se �eka zm�ní ve strouhu, zanese se 
kanál bahnem a pískem. Za déletrvajícího období sucha mohla být zdymadla jezera Moiris uzav�ena, protože 
životodárné vody bylo nejvíce zapot�ebí podél Nilu. Podobné stavy vodního deficitu se v �íši faraón� neustále 
opakovaly a vody z jezera Moiris se prý dokonce m�ly odvád�t nazp�t do Nilu. A p�esto bylo všechno naráz úpln� 
jinak. 

Protože jezero Moiris za Herodota ješt� existovalo a také Strabonovi o 423 let pozd�ji bylo umožn�no krmit na 
jeho b�ezích krokodýla, p�ipadá pozvolné zanášení jezera pískem do �ímsko-k�es�anského období. To byla 
n�kdejší mohutná �íše faraón� v úpadku. Žádný prozíravý panovník už nep�ikázal vy�istit jezero Moiris, prokopat 
kanály a stará zdymadla uvést op�t do provozu. V 17. knize své „Geografie“ Strabon popisuje r�zná menší 
jezera a velké kanály v Egypt�, které byly dokonce splavné a zásobovaly vodou celé rozsáhlé oblasti. Co se z 
nich do dnešní doby zachovalo? 
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N�kolik let sucha a n�kolik let lidské nete�nosti zp�sobilo, že jezero Moiris vyschlo. Již Diodoros Sicilský 
nadhodil otázku, „kolik tisíc lidí a kolik let“ asi muselo jezero hloubit. Nyní, když se jezero za�alo zanášet pískem 
a kanál�m se za�alo nedostávat vody, chyb�lo mnoho tisíc lidí a citeln� se za�ali postrádat i vedoucí pracovníci, 
kte�í by dokázali tyhle nové spousty pracovitých mravenc� motivovat a �ídit. Existence jezera se pomalu za�ala 
chýlit ke svému konci. Toto konstatování neplatí pouze pro jezero Moiris a labyrint - je platné pro celý Egypt. 
Chrámová m�sta, která byla udržována po celá tisíciletí, se vylidnila, obrovské pyramidy a mohutnou Sfingu u 
Gízy pohltil písek - dnešní vykopávky tohle všechny jednozna�n� dokládají. 

Písek ovšem není jenom všežravec, písek je také konzerva�ní prost�edek. Herodot�v labyrint s nádhernými 
reliéfy na st�nách, s patnácti sty podzemními místnostmi a snad dokonce i s nádhernými hrobkami �eká na 
n�jakého soudobého Heinricha Schliemanna. Šance lokalizovat tento labyrint nejsou až tak špatné, nebo� sta�í 
historikové zanechali stopy k veselé honb� na lišku. Pokud shrnu to, na �em se Herodotos a spol. shodují, pak 
se labyrint musí hledat „sedm dní plavby proti proudu Nilu“ na „libyjské stran�“, pon�kud „nad m�stem Memfis“ 
u „ústí kanálu do jezera Moiris“. Délka tohoto jezera je orientována severojižním sm�rem a samotné jezero 
leží v „oblasti Arsinoe“. A nakonec kanál, který je zásoboval vodou, byl spojen s Nilem a stav jeho vody 
regulovala „zdymadla“. 

Je to docela prosté, vi�te? 

Poslední šance 

Vezmi... je uvedeno v kucha�ce... malé letadlo, m�že to být také helikoptéra, a p�elétni nad vymezenou oblastí 
v �asných ranních hodinách nebo nave�er. 

Tohle t�sto by se asi muselo déle mísit, aby bylo p�kn� vlá�né, podle všeho by bylo zapot�ebí možná i celý 
m�síc plout po Nilu po proudu i proti n�mu, dokud bychom si nepovšimli obrys�. Jakých obrys�? Obrys� 
kanálu, m�j synu! Jakého kanálu? Toho, u kterého ležel ten labyrint, m�j synu! Ale ten kanál už p�ece neexistuje... 
No práv�, m�j synu! 

Leccos totiž umož�uje letecká archeologie. Ze vzduchu jsou i po tisíciletích viditelné alespo� jednotlivé úseky 
vyschlých kanál�. N�kde nad Memfidou p�ece musí sm�rem na západ od Nilu vést kanál! Stopy jeho trasy se dají 
zjistit. Pokud by ale žádný takový kanál neexistoval, tak tu máme už jenom starý Jusufský kanál, jehož b�ehy se 
dodnes zelenají a kvetou. Bu� - anebo. Kanál objevený ze vzduchu se musí v krajin� sledovat až na místo, kde 
kon�í. Tam za�íná jezero Moiris a tam také netrp�liv� �eká na svého objevitele slavný labyrint. Jestliže by však 
jedinou možností z�stal Jusufský kanál, musely by se v jeho p�vodním korytu najít zbytky prastarých zdy-
madlových st�n. Ty by nás m�ly zavést p�ímo k labyrintu, protože, jak starov�cí historikové jednohlasn� 
potvrzují, „labyrint ležel u ústí kanálu“. 

Je jednoduché ov��it si tuto dedukci, a�koli její jednotlivá spojení mohou být pon�kud matoucí. 
„Pravd�podobn� existuje souvislost mezi r�ží a hrochem, ale p�esto žádného mladého muže nikdy nenapadlo, aby 
své milence podal kytici hroch�,“ (Mark Twain, 1835 -1910). 

 

3. kapitola 

Bezejmenný div sv�ta 

                                                                         „�lov�k se bojí �asu 
                                                                        a �as se bojí pyramid.“ 
                                                                       Egyptské p�ísloví 

„Kyselé okurky jsou p�í�inou leteckých nešt�stí, automobilových nehod, války a rakoviny.“ Toto šokující 
sd�lení bylo ohromenému akademickému sv�tu zve�ejn�no v „Journal for Irreproducible Results“ (�asopis pro 
neopakovatelné výsledky) v lét� 1982. Statistický d�kaz byl skute�n� okouzlující. 99,9 procenta všech ob�tí 
rakoviny n�kdy za svého života poz�elo kyselé okurky, všichni vojáci jsou hltouni kyselých okurek a také 99,7 
procenta pilot� a automobilových �idi�� sní ob�as n�jaké ty kyselé okurky. Zpráva byla samoz�ejm� 
noviná�skou kachnou, protože „Journal for Irreproducible Results“, který je vydáván v Park Forest v 
severoamerickém spolkovém stát� Illinois, každé �tvrtletí zve�ej�uje parodie na v�decké práce. Pomocí statistik, 
nesprávn� položených otázek a p�evráceného výkladu je totiž možné dokázat úpln� všechno. 

Zkusme to jednou s tímhle komickým kladením otázek i my sami a dejme do souvislosti spot�ebu cibule u 
starých Egyp�an� se stavbou pyramid: Když vznikala Velká pyramida u Gízy, pojídali Egyp�ané náruživ� rádi 
cibuli a �edkvi�ky. Jak dosv�d�il Herodotos, na tomto obrovském stavebním díle spolupracovalo údajn� 100 
000 d�lník� po dobu 20 let. Budeme-li vycházet z toho, že jeden d�lník denn� spo�ádal jen jednu 
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desetidekagramovou cibuli, pak 100 000 d�lník� denn� sn�dlo 10 000 kilogram� cibule. Za 10 dní by to bylo 
100 000 kilogram� (100 tun) a za m�síc 300 tun. Kdyby se na staveništi kutilo jen šest m�síc� do roka, muselo by 
se tam pouze za tuto dobu dopravit 1800 tun cibule. Protože tehdy neexistovaly ani nákla�áky, ani kamiony, 
musela se cibule nakládat do pytl� a do �lun� a z nich zase p�ekládat na voly a osly. Tak by bylo denn� 
zam�stnáno dv� st� d�lník� jenom tím, aby vykládali padesátikilogramové pytle a rozd�lovali je. Stavitelé 
pyramid nežili ovšem pouze z cibule, jako denní dávka na hlavu se jim musel dodávat dobrý kilogram ovoce, 
rýže, vajec a zeleniny. P�i po�tu 100 000 d�lník� to odpovídá 100 000 kilogram� denn� nebo t�em milion�m 
kilogram� (3 000 tunám) m�sí�n�. Pro legraci m�žete t�chhle 3 000 tun potravin p�ipo�ítat k t�m, které byly 
spot�ebovány v okolním Egypt� (s výjimkou staveništ�). A celkové množství je možné vyd�lit zem�d�lsky využi-
telnou plochou v tehdejším Egypt� a vynásobit svátky boh� Osirise a Hóra, kdy se všeho spo�ádalo dvojnásobné 
množství. Na základ� tohoto po�etního postupu se pak jist� n�jak dostanete k obvodu Zem� v palcích 
používaných p�i m��ení pyramidy, ur�íte vzdálenost Slunce od Alfa Centauri v kubických metrech a pr�m�r 
ozónové díry, která se za�ala díky plyn�m vycházejícím z národa požíra�� cibule nezadržiteln� zv�tšovat. 

V p�ípad� pyramid bylo použito ješt� absurdn�jších výpo�t� s uvád�ním takových souvislostí, p�i kterých 
doslova vstávají vlasy na hlav�. Jeden p�íklad za všechny : 

Jestliže se v centimetrech vyjád�í �íslo 666, o n�mž je zmínka v apokryfním Zjevení apoštola Jana, nam��í 
se tato vzdálenost od st�edu sarkofágu v Cheopsov� pyramid� a na základ� ur�itého po�etního postupu se 
porovná s délkou osy obou provzduš�ovacích šachet v královské komo�e, dojde se k výsledku, kterým je m�síc 
�ervenec roku 1987. V tyto dny vlastn� m�la vypuknout t�etí sv�tová válka. Z naprosto nevysv�tlitelných 
d�vod� se lidstvo o uvedené datum v�bec nestaralo. 

Kdo hledá v pyramidách (i v ostatních antických stavebních památkách) matematické shody, objeví jich 
nekone�né množství. I délka mého psacího stolu, u n�hož te� práv� pracuji, je v n�jakém pom�ru ke kosmickým 
m��ítk�m. Máme snad proto zavrhovat všechny kouzelníky s �ísly a matematiky, kte�í z Cheopsovy pyramidy 
odvodili kuriózní �íselné údaje? 

Ve Velké pyramid� jsou však zakotvené míry, které v�bec není t�eba objevovat b�hvíjakými �ábelskými 
postupy. Jsou prost� tady a tvo�í neodmyslitelnou sou�ást onoho monumentálního stavebního díla. Zatímco jazyk 
pot�ebuje pomocné berli�ky, aby mu po celých tisíciletích alespo� do ur�ité míry rozum�li povolaní odborníci, 
jsou �íselné hodnoty nad�asové povahy. 1 + 1 bude vždycky 2, a� už to bude v jakémkoli kout� vesmíru. 

 

Jak vznikl metr? 

Každý architekt pot�ebuje n�jakou m�rnou jednotku, s jejímž využitím m�že vypracovat své plány. Metr, naše 
dnešní základní délková jednotka míry, odpovídá �ty�icetimiliontin� zemského poledníku, na �emž se roku 1875 
shodla mezinárodní konference jako na konven�ní charakteristice metru �ili metrické konvenci. Od té doby se v Ú�ad� 
pro mezinárodní míry a váhy v Pa�íži uchovává originál metru ze slitiny platiny a iridia. 

Na základ� dokonalých m��ení se pozd�ji p�išlo na drobné odchylky ve vztahu k obvodu Zem� a originál metru 
zni�ehonic už p�esn� neodpovídal �ty�icetimiliontin� zemského poledníku. A tak bylo roku 1927 dosaženo dohody o 
nové metrické konvenci a byl vytvo�en nový originální vzor metru, který svou délkou odpovídá b�žné vlnové sv�telné 
délce �ervené kadmiové linie v suchém vzduchu p�i patnácti stupních Celsia. Ale ani tento vzor metru neobstál v 
našem sv�t� obklopeném satelity. Nejnov�jší vzor metru odpovídá vlnové délce jedné ur�ité spektrální linie inertního 
plynu kryptonu. (Po�adové �íslo 36, atomová hmotnost 83,7, bod tání - 157,2 stupn�). A� už jde o krypton, kadmium 
nebo slitinu z platiny a iridia, vždy se jedná o �ty�icetimiliontinu zemského poledníku. Neoddiskutovatelným 
p�edpokladem pro podobný vzor metru je naprosto p�esná znalost obvodu Zem�. Až za t�i tisíce let budoucí 
archeologové odkryjí trosky švýcarského Bundeshausu, vládního sídla v Bernu, a budou hledat jednotné m��ítko, 
nepochybn� narazí na metr. Dokáží tuto m�rnou jednotku vy�íst i z jiných stavebních památek téže doby. Pak možná 
n�jaká otev�ená hlava u�iní senza�ní objev: M�rná jednotka odpovídá �ty�icetimiliontin� zemského poledníku! To je je-
nom náhoda, namítnou v�de�tí kolegové, vždy� to by p�ece znamenalo, že tihle podivní p�edkové, kte�í ješt� stav�li 
budovy z t�žkých kamen�, už p�ed tisíciletími znali p�esný obvod Zem�! 

Stejn� se ovšem chováme i my, pokud jde o sakrální loket ve starém Egypt�. Ten m��í 63,5 centimetru a odpovídá 
jedné tisícin� dráhy, o kterou se za sekundu oto�í Zem� na rovníku. (Vedle toho existoval ješt� egyptský loket dlouhý 
52,36 centimetru.) 

 

Paní náhoda je všudyp�ítomná 

Náhoda? Asi ano, protože to by se muselo p�edpokládat, že dávní Egyp�ané znali rychlost rotace Zem� na 
rovníku a navíc ješt� po�ítali v našem sekundovém režimu. Ohromujícím se to stává až ve chvíli, kdy náhody 
ne�ní proti nebi jako osam�lé monolity, ale za�ínají se skládat do monumentálních komplex�. Jeden m�j 
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matematicky velice nadaný známý opublikoval sporné údaje o Velké pyramid� v jedné vynikající brožu�e. 
Tady je výtah : 

- Pyramida je p�esn� orientována podle �ty� sv�tových stran. 
- Pyramida leží uprost�ed pozemské pevniny. 
- Poledník, který prochází Gízou, d�lí mo�e a kontinenty na dv� stejn� velké �ásti. Krom� toho je tento 

poledník nejdelším poledníkem, který vede severojižním sm�rem a vytvá�í p�irozený nulový bod pro m��ení 
délky celé zem�koule. 

- Úhly pyramidy d�lí oblast nilské delty na dv� stejné poloviny. 
- Pyramida je dokonalým geodetickým a orienta�ním bodem. Pomocí triangulace je možné m��it celou 

krajinu, kam až oko dohlédne, jak s údivem konstatovali již Napoleonovi v�dci. 
- Tri pyramidy u Gízy navzájem vytvá�ejí pythagorejský trojúhelník, jehož strany jsou v pom�ru 3 :4 :5 .  
- Pom�r mezi výškou a obvodem pyramidy odpovídá pom�ru mezi pr�m�rem a obvodem kruhu. �ty�i strany 

pyramidy vytvá�ejí nejv�tší a nejnápadn�jší trojúhelníky na sv�t�. 
- Pomocí pyramidy je možné propo�ítat jak objem koule, tak i plochu kruhu. Je to skute�ný pomník 

kvadratury kruhu. 
- Pyramida zárove� slouží jako obrovské slune�ní hodiny. Stíny, které vrhá od poloviny �íjna do za�átku 

b�ezna, ukazují ro�ní období a délku roku. Délka kamenných desek obklopujících pyramidu odpovídá jednodenní 
délce stínu. Pozorováním tohoto stínu na kamenných deskách je možné udat délku roku s p�esností na 0,2419. �ást 
dne. 

- B�žná délka strany �ty�hranné základny odpovídá 365,342 egyptským lokt�m. Toto �íslo je shodné s 
po�tem dn� tropického slune�ního roku. 
 

 
- Vzdálenost Velké pyramidy od st�edu Zem� je stejn� velká jako její vzdálenost od severního pólu, a tím 

odpovídá vzdálenosti severního pólu od st�edu Zem�. 
- Když se plocha základny pyramidy vyd�lí dvojnásobnou výškou stavby, dojdete k Ludolfovu �íslu = 3,1416. 
- Celková plocha �ty� st�n pyramidy odpovídá druhé mocnin� výšky pyramidy. 
- Vrchol Velké pyramidy je orientovaný k severnímu pólu, její obvod je v konkrétním pom�ru k délce 

rovníku a vzdálenost rovníku i severního pólu p�esn� odpovídá tomuto pyramidálnímu m��ítku. Každá strana 
pyramidy byla vym��ena tak, aby byla vždy v p�íslušném pom�ru k �tvrtin� sektoru severní polokoule. (Obvod 
rovníku 
�iní 40 076,592 km, obvod Zem� p�es póly 40 009,153 km.) 

Ve vý�tu t�chto matematických a geometrických náhod by se dalo bez problém� dlouho pokra�ovat, protože 
d�vtipní myslitelé jich vytvo�ili celé seznamy, které nemén� duchovn� obda�ení auto�i zase popírají . Dáme si 
ješt� n�co na zkoušku? 

Úhel sklonu Velké pyramidy je sm�rován tak, že polední slunce od konce února do poloviny �íjna nevrhá žádný 
stín. To m�lo sv�j d�vod - slune�ní b�h Re dával lidem znamení. Jist� se te� už nebudeme divit ani tomu, že v 
pyramid� je zakódována pr�m�rná vzdálenost Zem� od Slunce, která se rovná p�esn� 10na9 výšky pyramidy. Ná-
hoda? To sotva, protože „výška pyramidy je k polovi�ní úhlop�í�ce základny v pom�ru 9 : 10. 
�lov�k jako já, který si s vyšší matematikou nikdy d�v�rn� netykal, stojí p�ed touto záplavou �ísel pon�kud 

zmaten� a bezradn�. To se nap�íklad do�tu, že vzdálenost pyramidy od st�edu Zem� je stejná jako její vzdálenost 
od severního pólu. Z toho musím nutn� vyvodit, že stavitelé pyramid znali kulovitý tvar zem�koule a její obvod. 
Kdyby totiž pyramida stála na kolínském Domplatzu, nebyla by její vzdálenost od severního pólu stejná jako od 
st�edu Zem�. To snad místo pro budoucí pyramidu vybíral faraón podle své okamžité nálady? 

Do�ítám se, že poledník protínající pyramidu rozd�luje mo�e a kontinenty na dv� stejn� velké �ásti. 
Zpo�átku jsem vyveden z míry, protože jedna polovina koule se velikostí pochopiteln� rovná druhé polovin�. 
P�esto je tento m�j mechanický p�edpoklad nesprávný, protože na jedné polovin� kouleje více pevniny a na druhé 
zase více vodstva. Severojižní poledník že vede nejvíce ze všech poledník� p�es pevninu? Položím na podlahu 
velkou mapu sv�ta, vezmu do ruky metr a zakleknu. Moje žena se m� ustaran� ptá, jestli plánuji n�jakou další cestu. 
Když jsem m��il od Gízy, ukázal mi m�j metr v severojižním sm�ru na map� skute�n� nejvíce pevniny. 
Namátkov� jsem posunul m��ítko na New York, Hongkong i na vzdálenou Limu. V každém dalším p�ípad� metr 
pokrýval mén� pevniny než tomu bylo v p�ípad� Gízy. P�i svých groteskních hrátkách na podlaze v obýváku 
jsem došel k ješt� podivn�jším výsledk�m, když jsem se orientoval na úhlop�í�ku. Linie nap�í� pyramidou od 
jihozápadu k severovýchodu je v�bec nejdelší možná vzdušná linie p�es pevninu kolem celé zem�koule. Znovu 
jsem posouval stanovišt� pyramidy do všech kout� sv�ta, tu do Jemenu a Mexika City, pak zase do st�ední 
Afriky a Honolulu. Moje h�í�ka však vycházela pouze na stanovišti pyramidy v Gize. 

Se stavbou Velké pyramidy se údajn� za�alo již roku 2551 p�. n. l., to znamená - ze sou�asného pohledu, 
p�ed dobrými �ty�mi a p�l tisíci lety. Teprve p�ed zanedbatelnými t�emi sty padesáti lety bílí dobyvatelé objevili 
Jižní Ameriku, ale kartograficky bezvadn� byly celé obrovské pevninské oblasti zpracovány až v posledních de-
setiletích. V sou�asnosti nevyhnuteln� vede prodloužená jihozápadn� - severovýchodní linie z pyramidy také p�es 
Jižní Ameriku, od Recife (Brazílie) nap�í� kontinentem až k chilskému pob�eží severn� od Santiaga. V�d�li to 
neznámí stavitelé pyramid? Ur�ovalo se místo stavby a její rozm�ry p�edem? Nadiktoval snad n�kdo - i když to 
m�lo být jenom podle kn�žské tradice a v mnohem d�ív�jších dobách, faraónu Cheopsovi, aby svou pyramidu 
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vybudoval v Gize a nikde jinde? Pocházela m��ítka z utajené božské dílny? 
Ono totiž jaksi nesta�í konstatovat, že n�jakého geometrického génia v období Cheopsovy vlády prost� jen 

tak napadly skvostné rozm�ry úhl� a trojúhelníkových ploch, díky nimž vznikly na papyrech jedine�né 
matematické propo�ty. Ono by nesta�ilo ani to, kdyby tahle matematická superhv�zda stanovila rozm�ry každého 
kvádru a s dokonalou p�esností by p�edepsala, že strop královské komory musí být vytvo�en z lešt�né žuly, a to 
p�esn� ze sta blok�. Krom� zevrubného matematického v�d�ní musel tým návrhá�� pyramidy disponovat 
podrobnými a p�esnými údaji o rozm�rech, obvodu a vychýlení osy naší Zem�. Z jaké školy pocházely tyto 
znalosti? Velcí matemati�tí myslitelé Pythagoras, Archimedes a Eukleides se objeví na scén� sv�tových d�jin až o 
dva tisíce let pozd�ji. 

 

Velké ml�ení 

Archeologickým odborník�m je tohle pohrávání si se záhadami kolem pyramid trnem v oku. Je 
pochopitelné, že jim r�zní amaté�i a pyramidoví fanatici lezou na nervy, protože jejich otázky jsou bu� pošetilé, 
nebo se na n� v�bec nedá odpov�d�t. Avšak otázky mají ten nep�íjemný zvyk vznášet se v prostoru, dokud se na 
n� nenajde odpov��. Když se dnes vytvá�í projekt n�jaké velké stavby, jsou tím vytíženy celé týmy inženýr� a 
architekt�. My bychom si ale nejspíš m�li nechat namluvit, že n�jaký egyptský génius vymyslel Velkou pyramidu 
úpln� sám a její matematické zvláštnosti bu� spadly z nebe, nebo prost� neexistují. Námitka, že již p�ed Velkou 
pyrami�ou se stavitelé „pocvi�ili“ na jejích p�edch�dcích, nebude asi nijak zvláš� závažná, protože tyto 
„cvi�né pyramidy“ jsou �asov� vzdálené od Cheopse pouze n�kolik desetiletí. Navíc tyhle „cvi�né pyramidy“ 
nedosahují gigantománie a matematické rafinovanosti Cheopsovy pyramidy. 

V textov� i obrazov� výte�né knize „Starý Egypt“  egyptoložka Dr. Eva Eggebrechtová poznamenala, že teprve 
vcelku nedávno bylo propo�teno, že jenom za prvních osmdesát let IV. dynastie bylo zpracováno celkem 8 974 
000 kubických metr� stavebního materiálu. Platí to pro Snofrevovu (2575 - 2551 p�. n. l.), Cheopsovu (2551 - 
2528 p�. n. l.), Džedeprovu (2528 - 2520 p�. n. 1.) a Chefrenovu (2520 - 2494 p�. n. 1.) pyramidu. Za osmdesát let 
se tenkrát ze skal vysekalo 12 066 000 kamenných kvádr�, ty byly vybroušeny, prom��eny, vylešt�ny, 
p�epraveny a na správném míst� zasazeny do již existující stavby. Denní výkon tak obnášel 413 blok�! A to jsme 
ponechali stranou výkopové a planýrovací práce, výrobu a opravu nástroj�, stavbu ramp a lešení, celkové 
materiálové náklady a stravování nep�ehledných zástup� pracovních sil. Celý Dolní Egypt se tak stal jediným 
staveništ�m! 

Ani tým designér� a architekt�, ani žádný stavbyvedoucí, kn�z �i faraón neztratili o stavebních pracích sl�vko. 
Ani jediný nápis neoznamuje, jak se to vlastn� d�lalo. K tomu paní Dr. Eva Eggebrechtová : 

„Soudobé ml�ení o stavb� pyramid je naprosto nepochopitelné, když si uv�domíme, že nekropole v žádném 
p�ípad� nebyly mrtvoln� tichými m�sty jakési nadpozemské blaženosti. V zádušních královských chrámech... se 
p�inášely ob�ti, chodili tam kn�zi a zase se vraceli nazp�t... Žádný z nich nezanechal ani jedinou poznámku, díky 
níž by bylo možné zodpov�d�t alespo� jednu jedinou otázku spojenou se stavbou pyramidy.“ 

Proti tomuto ml�ení mohu postavit n�kolik možných vysv�tlení: 
— P�íslušné nápisy dosud nebyly objeveny, nebo již byly zni�eny. 
— Stav�ní pyramid byla ta nejbanáln�jší v�c na sv�t�, takže o tom bylo zbyte�né v�bec mluvit. 
— Bylo zakázáno cokoli zapisovat. Potomk�m m�ly z�stat ur�ité informace nedostupné. 
— Všechny naše domn�nky jsou mylné. Velká pyramida už stála jako zá�ící vzor, když potomci za�ali budovat 

své imitace. 
 
„Co t� nepálí, nehas,“ nabádá známé p�ísloví. Pokud ho vztáhneme na Cheopsovu pyramidu, p�estává vlastn� 

platit - na této pyramid� totiž pálí úpln� všechno. Rozlousknout o�íšek zvaný pyramidy se pokouší celý zástup 
samozvaných pyramidolog�, ale i zkušení inžený�i, stavitelé, architekti a archeologové. Byla navržena vtipná, 
d�kladn� promyšlená a propo�tená �ešení problém� kolem stavby pyramid - a vzáp�tí byla všechna 
vyvrácena. Profesor doktor Georges Goyon, archeolog a „již celá desetiletí vyhlášený odborník na techniku 
starých Egyp�an�“, mistrovsky rozcupoval všechny známé rekonstruk�ní teorie - a p�edložil vlastní návrh. Ten 
zase odmítl profesor Oskar Riedl, který si dovolil nabídnout „�ešení tisícileté záhady bez zázrak� a �arování“. No 
a takhle to p�jde dál, dokud nekone�nou štafetu �ešení a jejich vyvracení nep�eruší n�jaký nápis na pyramid�, 
který prozradí, jak se to doopravdy d�lalo. Až dodnes nás stavitelé Velké pyramidy dokázali spolehliv� vodit za 
nos. 

Laik by mohl namítnout, co je vlastn� na stavb� pyramidy tak složité a ne�ešitelné. Prost� se navrství 
kamenné kvádry na sebe - a hotovo. Odborník ale dob�e ví, že potíže jsou prakticky stejn� velké jako sama 
pyramida. Aby se kdysi postavila vysoká stavba, bylo stejn� jako dnes zapot�ebí tak banálních v�cí, jako jsou 
lana, válce, železná dláta, d�ev�ná lešení, kladkostroje, tažná zví�ata a sán�. Tím to ovšem zdaleka nekon�í. Hovo�í 
archeolog a odborník na techniku ve starém Egypt� profesor doktor Georges Goyon : 
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Stav�t pyramidy bez d�eva? 

„Nejprve musíme ze svých úvah naprosto nesmlouvav� vylou�it jakoukoli hypotézu vycházející z toho, že na 
stavbu lešení se používalo d�evo. Stav našich znalostí o starém Egypt� nám dovoluje, abychom v tomto bod� byli 
naprosto kategori�tí: D�eva se v nilském údolí vždycky nedostávalo. �etné objevy jasn� prokázaly, s jakou 
šetrností truhlá�i a um�le�tí �ezbá�i využívali i ten nejmenší kousek d�eva.“ 

V Egypt� tehdy existovaly tamaryšky a vrby, k tomu už mnohem mén� akácií, palem, sykomor a r�zných 
k�ovin. Odolné druhy d�eva, jako cedrové nebo ebenové d�evo, které byly s to odolávat velkému zatížení nebo 
mohly sloužit coby válce pro �ty�icetitunové monolity, se musely dovážet. Tento dovoz d�eva z Libanonu, Sýrie a 
st�ední Afriky probíhal ve velmi omezeném rozsahu. K p�eprav� d�eva proti proudu Nilu bylo zapot�ebí lodí - 
ovšem d�ev�ných! Nep�enášeli d�ev�né kmeny p�es pouš� velbloudi a kon�? Ne, tyto dva druhy zví�at za 
Cheopsovy doby v Egypt� neexistovaly, jako nákladní a tažná zví�ata byli k dispozici pouze voli a osli. 

Vytahovaly se mnohatunové bloky pomocí lan po rampách? Bez lan, v tom jsou odborníci zajedno, by nešlo 
v�bec nic. Lana tedy pravd�podobn� existovala, i když nikdo na to p�ísahat nem�že. Na jednom reliéfu na 
náhrobku velmože Džehutihotepa (kolem 1870 p�. n. 1.) je zobrazeno, jak sto sedmdesát muž� pomocí lan táhne 
kolosální sochu pouští, a na jednom dokumentu z období Amenemheta I. (1991 - 1962 p�. n. 1.) se dokonce 
hovo�í o lanech. Na náhrobních st�nách z XVIII. dynastie byla nalezena názorná zobrazení jednoduchých 
kladkostroj�, pomocí nichž se na sebe vrstvily jednotlivé kamenné bloky. Za d�kaz se však tohle všechno hodí 
pramálo, protože mezi stavbou Velké pyramidy a dobou Amenemheta I. uplynulo dobrých p�t set padesát let. 
Až budoucí archeologové budou posuzovat zažloutlé fotografie sou�asných velkostaveniš� s je�áby, bagry a 
dopravními pásy, také z toho nebudou moci vyvozovat, že se to vše používalo už p�ed p�l tisíciletím. Navíc se v 
úvaze, podle níž se p�enášejí obrazové dokumenty z XVIII. dynastie - to je tisíc let po Cheopsovi! - do doby III. a 
IV. dynastie, skrývá jeden nebezpe�ný rozpor. S lanovými výtahy by kvalita stavby musela být mnohem lepší 
než bez nich. Avšak opak je  

 
pravdou. Technika použitá p�i stavb� Cheopsovy pyramidy p�ekonává všechny pozd�jší kopie. Ale a� tak, nebo 
onak: Bez lan by se na staveništi „Cheops“ nic nepohnulo, jejich existenci prost� musíme tiše p�edpokládat. 

Obtížn�jší to bude s rampami a lešeními. Obecn� rozší�ený názor, který na první poslech zní docela rozumn�, je 
tento: Po výkopových pracích a vyhlazení skalní plošiny u Gízy navrstvili d�lníci v nejspodn�jší kamenné vrstv� 
balvan vedle balvanu do podoby terasy. 

Volné z�staly pouze vchody do hloub�ji položených místností. Pak se celý prostor kolem první terasy vysypal 
pískem. Skupiny d�lník� naložily a vytáhly po tomto písku sán� s kamennými kvádry pro druhou vrstvu. Když byla 
i tato vrstva položena, znovu se dosypal písek až do její úrovn�. A tak pyramida rostla terasu za terasou a byla stále 
obklopená horou písku. Profesor Goyon vypo�ítal, že p�i pouhém deseticentimetrovém p�evýšení na metr a výšce 
pyramidy 146,549 metru by v okruhu p�ldruhého kilometru „celá plošina u Gízy zmizela pod mohutnou vrstvou 
písku“. 

Vrstvení písku však neodpovídá ani z hlediska praktických úvah. Pod pískem by totiž zmizela i tažná zví�ata 
stejn� jako d�ev�né válce a sán�. Navíc se také na úpatí pyramidy budovaly chrámy. Kameníci otesávali kamenné 
kvádry a d�ev�nými kladivy ohlazovali dlouhé monolity pro galerie uvnit� pyramidy. Všechny tyto práce by v 
ho�e písku byly nemyslitelné. 

Kolem takového stavebního díla p�ece nemusejí být žádné hromady písku, stejnou službu prokáže i obrovská 
šikmá rampa. Tato vcelku logická myšlenka napadla už Angli�ana Sira Flinderse Petrieho, téhož muže, který se 
pokoušel rekonstruovat labyrint, podobn� jako ve dvacátých letech n�mecký archeolog Ludwig Borchardt. Z 
jakého materiálu asi byla taková rampa? D�evo m�žeme vylou�it, a to nejen proto, že nebylo v pot�ebném 
množství k dispozici, ale hlavn� z toho d�vodu, že by nevydrželo hmotnost kamenných kolos�, sání a muž�. Jen si 
zkuste p�edstavit n�kolikakilometrovou šikmo vzh�ru sm��ující d�ev�nou kostru, jejíž nejvyšší bod leží ve výšce 
146 metr�! Na vratké d�ev�né ramp� musely být vytahovány sán� s kamennými bloky, zatímco sou�asn� v 
„druhém jízdním pruhu“ musely klopýtat a kodrcat dol� pracovní skupiny s prázdnými rozvrzanými sán�mi. 
A to všechno p�kn� v hejrupáckém rytmu. 

Takže žádné d�evo, ale rampa z kamen� a vysušených hlin�ných cihel. Odborník na choulostivé otázky profesor 
Goyon se domnívá, že úhel sklonu takové rampy by sotva mohl být v�tší než „3 prsty (0,056 m) na metr“. 
Podobná rampa by m�la smysl pouze východním sm�rem proti Nilu, kde se vykládaly lod�. Jako na zlost se sta-
veništ� pyramidy nalézalo �ty�icet metr� nad Nilem, a o to by také musela být rampa vyšší a delší — byla by 
dlouhá bezmála t�i a p�l kilometru! „Hypotetický násep by m�l v tomto p�ípad� takový objem, že pyramida by 
ve srovnání s ním byla zcela nicotná .“ 

Je jedno, z jakého materiálu byla rampa postavena, a je také naprosto lhostejné, jestli její vrchní vrstva byla 
snad napušt�na olejem, nebo byla tvo�ena vlhkou hlínou, aby se dosáhlo hladkého skluzu sání. Pokaždé, když 
pyramida povyrostla o jednu terasu, musela být rampa p�izp�sobena v celé své délce. Musela povlovn� a 
rovnom�rn� stoupat, ne�ekaný zlom v n�jakém p�ík�ejším úhlu nebyl možný. Úhel sklonu rampy po celé její délce 
se tudíž musel nep�etržit� obnovovat a totéž platilo i pro kluznou plochu, a� už byla tvo�ena �ímkoli. Vzhledem k 
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tomu, že na ramp� dennodenn� vládl �ilý pracovní ruch, zbývala pro úpravu sklonu rampy pouze noc. Na to jim 
ur�it� svítil sám b�h Hor! 

Tempo, tempo! 

Pro� ten sp�ch? Stavitelé pyramidy m�li p�ece nekone�n� mnoho �asu a periodicky mohli za�azovat n�kolik 
dn� pracovního klidu, aby p�izp�sobili rampu nové výšce stavby. 

Faraón Cheops, vrchní stavitel po n�m pojmenovaného divu sv�ta, vládl celých t�iadvacet let. P�ed svým 
nástupem na tr�n mohl stavbu pyramidy p�ikázat jen t�žko, protože jeho p�edch�dce Snofrev byl už sám 
vystaven nelehkým problém�m se svou pyramidou. Jako žádný �lov�k nemohl ani Cheops v�d�t, jak dlouhý život 
mu dop�eje b�h Osiris. Znal ovšem délku života svých p�edch�dc� a p�íbuzných. �asu k vykonání velkého 
stavebního zázraku se dostávalo jen tak tak, vždy� faraón si zcela pochopiteln� p�ál prohlédnout celou stavbu ješt� 
p�ed svým definitivním odchodem z tohoto sv�ta. Ve sv�tle t�iadvaceti let Cheopsovy vlády zní velmi rozumn� 
Herodotovo sv�dectví, že Velká pyramida byla postavena b�hem dvaceti let. P�i praktickém pohledu však 
dvacetiletá lh�ta výstavby stojí na velmi vratkých nohou. 

Podle všeobecného názoru odborník� Velká pyramida sestává z p�ibližn� 2,5 milionu kamenných kvádr�. 
Byly mezi nimi i takové, které vážily 40 a více tun, stejn� jako jiné, které na vahách neukázaly více než jednu 
tunu. V�tšina kvádr� váží n�co kolem t�í tun. Pokud se pyramida stav�la dvacet let, bylo ro�n� zpracováno 125 
000 kvádr�. Jist� nebudu p�íliš daleko od pravdy, vyjád�ím-li domn�nku, že ani starov�cí Egyp�ané ned�eli 
dennodenn�. I bez existence odbor� nepochybn� sv�tili slavnosti a sváte�ní dny. P�edpokládám, že se ro�n� 
pracovalo 300 dní. 125 000 kamenných monolit� za 300 dní vede k dennímu výkonu 416,6 opracovaných 
kamenných kvádr�. P�i takových �íselných hodnotách musí být �lov�k velkorysý. Proto ve svém propo�tu 
vycházím z toho, že d�lníci p�i stavb� pyramidy pracovali dvanáct hodin ze �ty�iadvacetihodinového dne - to 
musel být hrozný pracovní den! 

416 kvádr� denn� d�leno 12 pracovními hodinami �iní p�ibližn� 34 kvádry za hodinu nebo — ješt� jednou 
d�leno 60 minutami... A dostáváme se k tomu, že každé dv� minuty byl hotový jeden kamenný monolit! V rámci 
tohoto jednoduchého propo�tu samoz�ejm� hovo�ím o hotových kamenech, na které se už nemuselo tak�íkajíc 
sáhnout, což je ovšem nesprávná p�edstava. Balvany musely být vylámány ze skály, otesány na p�edem 
stanovené rozm�ry, vylešt�ny a nakonec také ješt� dopraveny na staveništ�. 

S použitím veškeré techniky, kterou máme v sou�asnosti k dispozici, bychom nebyli s to takové každodenní 
množství práce zvládnout! Proti tomuto propo�tu, který udává pouze pr�m�rnou hodnotu, se argumentovalo 
opravdu podivnými vývody. Tak se nap�íklad vyskytl názor, že na spodních terasách byla práce mnohem 
jednodušší než na ho�ejších. Navíc �ím výše �n�la stavba proti obloze, tím mén� monolit� bylo prý t�eba 
opracovat. Co tohle všechno ale m�že zm�nit na pr�m�rné hodnot�? A pak — �ím byla pyramida vyšší, tím 
vyšší musela být také p�edpokládaná rampa. Výdej pracovní energie pot�ebné k vytažení kamenných blok� 
nahoru nar�stal s výškou pyramidy. T�eba už v našich hlavách za�íná svítat. Jaká to musela být organizace! Jaká 
úrove� plánování! Každé dv� minuty je sakumprásk hotový blok na správném míst�! 

Tahle �ísla opravdu nebyla jen tak narychlo uva�ena v kuchyni n�jakého fanatika do pyramid. Kdo by mohl 
vážn� zazlívat otázkám, že byly vysloveny nahlas? 

 

Co tvrdí o�ití sv�dkové? 

Stejn� jako o labyrintu vyjád�ili starov�cí historikové sv�j soud i o pyramidách. Herodotos píše, že vládce 
Cheops p�inutil pracovat všechny Egyp�any. Celých deset let bylo údajn� zapot�ebí k tomu, aby se postavila 
cesta, po níž se k pyramid� dopravoval stavební materiál. V on�ch deseti letech je zahrnuta také doba „pro 
podzemní sín� na pahorku, na n�mž stály pyramidy“ . Podle Herodota se m�ly tyto sín�, „které si dal (Cheops 
- EvD) vybudovat jako místo svého poh�bu,“ nalézat „na ostrov�, kolem n�hož dal zavést kanál z Nilu“. 

Za lakonickým zjišt�ním, které Herodotos p�evzal od svých spolubesedník�, následuje popis toho, jak se 
taková pyramida stav�la (2. kniha D�jin, kap. 125): 

„Pyramida sama byla stav�na stup�ovit�, n�kte�í tomu �íkají výstupky, jiní schody. Když postavili první stupe�, 
zdvihali ostatní kameny za�ízením, sestaveným z krátkých d�ev�ných ty�í, na první schod. Jakmile se kámen na 
n�j dostal, byl vložen na další za�ízení, postavené na prvním stupni; odtud byl vytažen na druhý schod k dalšímu 
stroji. Kolik bylo stup��, tolik bylo stroj�, leda že by stroj byl jeden a p�enášeli ho ze schodu na schod, jakmile 
kámen vyzvedli, protože za�ízení se dalo lehce p�enášet. Bu�tež uvedeny oba zp�soby, tak jak se o nich 
vypravuje.“ 

Herodotovy „stroje“ se v odborných kruzích staly opravdu vd��ným nám�tem k diskuzím. Herodotos hovo�í o 
„za�ízení“, jímž se kameny vyzdvihovaly z jedné terasy na druhou, podle všeho m�l na mysli n�co jako svého 
druhu zvedací za�ízení nebo kladkostroj. S tím by se dalo docela dob�e vysta�it, kdyby si odborníci, kte�í to 
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ostatn� musejí v�d�t nejlépe, tak neproti�e�ili. Profesor architektury John Fitchen z Colgatské univerzity v USA, 
který se intenzivn� zaobírá stavební technikou našich p�edk�, o stavb� Cheopsovy pyramidy napsal: 

„M�žeme s ur�itostí tvrdit, že s výjimkou n�kolika pom�rn� malých kamen� (a i v tom p�ípad� za zcela 
zvláštních okolností) sta�í Egyp�ané zásadn� nevytahovali kamenné bloky do výše ani pomocí kladkostroj�, ani 
prostými lany. Jejich masivní, ob�as až monumentální kamenné monolity prost� vylu�ují možnost, že by mohly být 
vytahovány pomocí lan. Kamenné kvádry ur�ené pro pyramidy se na vyšší stupn� dopravovaly spíše pomocí 
jiných prost�edk� — klín�, pák nebo naklon�ných rovin.“ 

Tento názor potvrzuje i starov�ký historik Diodoros Sicilský, který si dal nejednou se svými popisy více 
práce než jeho p�edch�dce Herodotos. Diodoros si uv�domoval, že „za on�ch dob ješt� stroje nebyly 
vynalezeny“. Srovnání text� obou historik� je p�vabné, p�i�emž ovšem musíme mít neustále na pam�ti, že jak 
Herodotos, tak i Diodoros pouze zprost�edkovávají to, co jim bylo na míst� sd�leno. Vždy� koneckonc� 
pyramida stála ve své velikosti a dokonalosti již více než dva tisíce let, když o ní tito historikové psali. 

„Osmý král byl Chemmis z Memfidy. Ten vládl padesát let a zbudoval nejv�tší ze t�í pyramid, která se 
po�ítá mezi sedm div� sv�ta... Celá sestává z tvrdého kamene, který je sice obtížn� zpracovatelný, ale zato vydrží 
nav�ky. Nebo�, jak se �íká, od té doby uplynulo ne mén� než tisíc let, ale n�kte�í píší, že to jsou dokonce t�i nebo �ty�i 
tisíce let, a p�esto jsou kameny stále spojené jako na po�átku a celou stavbu uchovaly nedot�enou. Vypráví se, že 
kámen sem byl p�ivezen z velice vzdálené Arábie a stavba se provád�la pomocí násp�, protože za on�ch dob stroje 
ješt� nebyly vynalezeny. A co je nejpodivuhodn�jší: A�koli tu byly zbudovány stavby takové velikosti a okolí 
sestává pouze z písku, nez�stalo tu ani památky po n�jakém náspu ani po otesávání kamen�, takže to vyvolává dojem, 
jako by tato pyramida nevznikala postupn� prací lidských rukou, nýbrž jako by ji n�jaký b�h naráz postavil do píse�né 
poušt�. N�kte�í Egyp�ané se to sice pokoušejí vysv�tlit podivuhodným zp�sobem, že totiž náspy byly vytvo�eny ze 
soli a ledku a �eka, která sem byla posléze svedena, je rozpustila a bez zásahu �lov�ka odnesla, ale ve skute�nosti 
to takhle nebylo. Jde o práci nes�íslného množství lidských rukou, které tyto náspy navrstvily a pak všechno zase 
uvedly do p�vodního stavu. Traduje se totiž, že na stavbách pracovalo 36 000 otrok� a celá pyramida byla st�ží do-
kon�ena za dvacet let.“ 

Herodotos a Diodoros p�isuzují faraónu Cheopsovi padesátiletou dobu vlády - moderní archeologie hovo�í o 
t�iadvaceti letech. Delší doba vlády by pyramid� ovšem jenom prosp�la! 

Také nejv�tší posm�vá�ek mezi antickými historiky, Gaius Plinius Secundus, který m�l navíc tu výhodu, že znal 
všechna díla svých p�edch�dc�, popsal - jak tomu moc hezky �íká, „pyramidy za chodu“. Jsou prý „d�kazem jalové a 
zt�ešt�né finan�ní ješitnosti tehdejších král�“, láte�í Primus a „byly zbudovány jenom proto, aby svým potomk�m 
nezanechali žádné peníze nebo aby prost� l�za našla zam�stnání“. 

No kone�n� n�jaký originální d�vod pro stavbu pyramid! Ale i pokud ponecháme stranou jízlivý sarkasmus, 
nep�ineslo studium pramen� - již p�ed dv�ma tisíci lety! - ani Pliniovi žádný d�kaz o staviteli Velké pyramidy 
(P�írodov�da, 36. kniha, kap. 17) : 

„Materiál na nejv�tší pyramidu byl dodán z arabských lom� a pracovalo na ní 360 000 lidí po dobu celých 20 let. 
Všechny t�i (pyramidy) byly však dokon�eny za 78 let a 4 m�síce. Pyramidy popsali následující auto�i: Herodotos, 
Euhemeros, Duris ze Samu, Aristagoras, Dionysius, Artemidoros, Alexander Polyhistor, Butoridas, 
Antisthenes, Demetrios, Demoteles, Apion. Žádný z nich však nedokázal udat vlastního stavitele Velké pyramidy, 
a proto tv�rci tohoto projevu marnivosti plným právem upadli v zapomn�ní... Nanejvýš d�ležitou otázkou je to, 
jakými prost�edky byly celé kamenné st�ny dopraveny do takové výše. N�kte�í se domnívají, že podle toho, jak se 
stavba zvyšovala, se kolem ní vrstvil ledek a s�l a po dokon�ení celé stavby se zm�nil tok �eky, a tak se všechno 
odstranilo. Jiní tvrdí, že se z nepálených cihel vybudovaly mosty, a když byla stavba ukon�ena, použily se tyto 
nepálené cihly ke stavb� soukromých dom�, protože Nil leží p�íliš hluboko, než aby mohl zaplavit tuto oblast. 
Uvnit� nejv�tší pyramidy se nachází 86 lokt� hluboká studna, kterou sem prý m�la být svedena �eka...“ 

Rozporuplné údaje starov�kých historik� p�ipoušt�jí vlastn� pouze dv� kategorická konstatování: 
a) Stavitel Velké pyramidy už p�ed dv�ma tisíci lety nebyl Egyp�an�m znám, 
b) nikdo netušil, jak se to d�lalo. 

Tisíc a jedna noc? 

Kolem roku 1360 n. 1. shromáždil arabský historik Ahmed al-Makrízí všechny dostupné dokumenty o 
pyramidách. Sebraný materiál opublikoval v „Kapitole o pyramidách“ ve své knize „Hitat“. Z této knihy ob�as 
až b�há mráz po zádech : 

„Na pyramidách, jejich stropech, st�nách a sloupech byly zobrazeny všechny tajné nauky, na n�ž si Egyp�ané 
�inili nárok, byla na nich namalována všechna souhv�zdí a zaznamenány názvy lé�ivých prost�edk� v�etn� jejich 
užitku a škodlivosti, k tomu v�da o talismanech, aritmetika a geometrie a v�bec veškeré v�dy, které byly srozu-
mitelné každému, kdo ovládal jejich písmo a jazyk. Když se zapo�alo se stavbou pyramid, vytesaly se obrovské 
sloupy, p�ipravily se mohutné kamenné desky, dovezlo se olovo ze západní oblasti a p�epravily se 
kamenné bloky z okolí Asuánu. Tak se zbudovaly základy t�í pyramid: východní, západní a barevné. M�li 
popsané listy, a když byl kámen vysekán a bylo ukon�eno jeho p�íslušné opracování, položili na n�j tyto listy a 
za�ali do n�j vrážet. Každým takovým nárazem se kámen posunul o sto sám� (l sám = 6 lokt�, EvD) a tento postup 
opakovali tak dlouho, dokud se kámen nep�emístil až k pyramidám...“ 
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No vždy� jsem to v�d�l! Stav�t pyramidy byla ta nejbanáln�jší v�c na sv�t�. Autor knihy „Hitat“ bohužel 
zapomn�l uvést zaklínadlo, kterým se vyvolalo zázra�né vznášení kamen�. 

Prakticky zam��ení lidé nev��í na zázraky, ale usilovn� hledají �ešení. Profesor Goyon  spat�oval jedno z 
takových �ešení v sedmnáct metr� široké lešená�ské ramp� z vysušených cihel, která se spirálovit� obtá�ela kolem 
neustále rostoucí pyramidy. Takové cihly se skládají z nilského bahna, hlíny a rozdrcené slámy. Když se velké 
množství t�chto cihel na sebe navrství, vznikne opravdu stabilní zednické dílo, jak dokazují r�zné pyramidy, které 
byly postaveny ze stejného stavebního materiálu. P�esto je tato teorie o vysušených cihlách napadnutelná, ovšem 
která teorie o pyramidách nemá n�jakou slabinu? Profesor Riedl  oprávn�n� p�ipomíná, že povrch takové 
spirálovité rampy by musel být neustále kropen, aby se zajistil skluz sání. Riedl: 

„Jestliže pro ob� široké sanice každých sání na každý metr budeme p�edpokládat k nakropení jen osminu litru 
vody, což je opravdu minimální množství, z n�hož se navíc polovina odpa�í, pak stále ješt� prosákne p�ibližn� 220 
000 litr� vody do 34 metry dlouhé rampy, které je asi p�i šestiprocentním stoupání zapot�ebí k tomu, aby se na 
opa�nou stranu pyramidy mohlo umístit p�ibližn� 52 000 kamen�. To znamená, že do 250 kubických metr� 
nilského bahna denn� postupn� prosákne asi 1380 litr� vody. Jak dlouho by to asi trvalo, než by se celá tahle 
hromada cihel rozpustila?“ 

To nikdo neví, ale mn� se zdá, že d�lníci i dozorci na mohutné stavb� u Gízy museli bezmála hypnoticky zírat 
na neúprosné píse�né hodiny. 

Vždy� to byl strašný stres! Jen si p�edstavte ten sp�ch! Nejmén� každé dv� minuty musel p�ece spo�ívat na 
správném míst� jeden kamenný obr. Kdyby jediná tažná kolona na ramp� uvízla, dostaly by se všechny 
následující sán� do dopravní zácpy. Tím by nebezpe�n� narostla celková hmotnost na ramp�. Takže p�kn� dál 
dodržovat ostrý rytmus, bez možnosti odpo�inku pod neutuchajícím pal�ivým sluncem. 

Víde�ská houpa�ka 

Ono to zdaleka nebylo tak obtížné, pou�il nás víde�ský egyptolog profesor doktor Dieter Arnold a p�edvedl 
houpa�ku, jednoduchý p�ístroj, kterým je možné bez námahy vyhoupnout kamenný kvádr o celé patro vzh�ru. 
Houpa�ka funguje docela jednoduše - tedy pokud funguje. Jako dít� jsem jednou pozoroval jednoho cirkusového 
klauna, který se hrav� houpal ve své houpací židli. Vtom se p�iplížili jeho šelmovští kolegové a za�ali st�ídav� 
zep�edu i zezadu podsouvat pod židli prkna. Práv� v oné desetin� sekundy, kdy se houpací židle krátce zastavila 
na konci zhoupnutí, bleskov� podložili prkno. Klaun, který na židli �etl noviny, si nevšiml, že díky dalším a dalším 
prkn�m stoupá stále výše, dokud nedo�etl noviny a se zoufalým výk�ikem o pomoc se nez�ítil z této vratké 
d�ev�né v�že. 

S houpa�kou profesora Arnolda je to obdobné. Kamenný kvádr se pomocí pák umístí na houpa�ku a pevn� se 
p�iváže lany. Dva d�lníci sko�í na jedné stran� na houpa�ku, která se pod jejich vahou zhoupne na jednu stranu. 
Dva další d�lníci bleskurychle podsunou pod houpa�ku prkno, první dva sesko�í a druzí dva nasko�í na opa�né 
stran�. Rychle se podsune prkno na druhé stran� a houpa�ka i se svým nákladem leží o n�kolik centimetr� 
výše. 

To musel být opravdu pohled k popukání! Naskakující, seskakující a poskakující d�lníci, jako kdyby se na 
ramp� nep�etržit� skákalo p�es švihadlo! Pro� vlastn� tohle skákání na houpa�ku není olympijská disciplína? 
Možná že dva d�lníci stáli p�ímo na nákladu a p�enášením váhy svých t�l udržovali houpa�ku v nep�etržitém 
pohybu. 

Takové houpání je ale ú�inné jenom u malé zát�že, u v�tší bychom se brzy dohoupali. �ím t�žší kamenný 
blok na houpa�ce, tím totiž musejí být ten�í prkna. P�i t�ítunové hmotnosti se už nedá pod p�lkruhovou sanici 
zasunout žádné prkno, protože by p�sobilo jako brzda a houpavý pohyb by se okamžit� zastavil. Hmotnost, která 
ude�í o hranu prkna, zni�í také m�kkou sanici, která nebyla samoz�ejm� vyrobena z oceli. M�žeme si p�edstavit 
jenom minimální vyvýšení pomocí velmi tenkého prkna. To se ovšem zase rozdrtí a rozt�íští, protože celková 
hmotnost houpa�ky, nákladu a skákajících d�lník� dosáhne n�kolika tun. Naprosto mimo diskuzi z�stává ra-
dostné houpání s podélnými monolitickými kamennými p�eklady. Ty se totiž nedají ve sm�ru houpání na 
houpa�ku v�bec p�ipevnit, protože konec p�ekladu již p�i prvním náznaku houpavého pohybu ude�í o zem. 
Umístí-li se p�eklad nap�í� houpa�ky, rozpustilé houpání také nefunguje, tentokrát kv�li rovnováze a nedostatku 
místa. Takovýchto podélných p�eklad� je ale ve Velké pyramid� celá spousta. Jenom samotný strop Královské 
komory a nad ní se nacházejících odleh�ovacích komor se skládá z více než devadesáti žulových p�eklad�, z nichž 
každý váží více než �ty�icet tun. Hip, hip, hurá! 

Pono�ování a zvedání 

Profesor Oskar Riedl z Vídn� vy�ešil záhadu pyramid bez houpa�ek a ramp, bez statisíc� otrok� a jakýchkoli 
dalších hókuspokus�. Jak byly �ty�iceti a padesátitunové žulové bloky dopravené od Asuánu do Gízy? Na 
nákladních �lunech? Ale co vás vede! Pod nákladními �luny! Riedl si vzpomn�l na starého matematika 
Archimeda (nar. 278 p�. n. 1.), jenž vedle v��n� se otá�ejícího šroubu, který byl po n�m pojmenován, vynalezl 
také celou �adu d�vtipných vále�ných stroj�. Onen matematický a praktický punti�ká� si prý kdysi p�i koupání 
povšiml, že jeho t�lo je ve vod� leh�í než na souši. Této vlastnosti t�les v tekutinách se �íká vztlak. Ob�as, když zase 
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jednou žulový blok sklouzl z nákladního �lunu do vody, si toho efektu museli povšimnout i egyptští p�epravci. 
Kamenné bloky prost� váží ve vod� mén�. Profesor Riedl se domnívá, že Egyp�ané p�ivázali sv�j t�žký náklad pod 
vodní hladinou mezi dva �luny. Lod� p�edtím po�ádn� ukotvili a naplnili vodou, aby náklad pod vodou mohli 
bezpe�n� p�ipevnit. Potom zase pracovití Egyp�ané vodu z �lun� vy�erpali, �ímž se �luny i se zav�šenými 
kamennými bloky nadzvedly. 

Z teoretického pohledu je Riedl�v návrh velmi rozumný. Pokusem se staroegyptskou bárkou by se muselo 
prokázat, je-li také prakticky proveditelný p�i tisícikilometrové plavb� po Nilu s jeho m�l�inami a pe�ejemi. 
Hmotnost jednoho bloku by p�itom nesm�la být nižší než p�ta�ty�icet tun, protože p�vodní hmotnost monolitu byla 
v�tší než definitivn� dokon�eného a jemn� vybroušeného p�ekladu. Když �luny dorazily k pahorku u Gízy, 
p�istály u p�ipraveného mola, byly zatopeny vodou, náklad klesl na dno, a protože byl stále ješt� p�ivázán 
lany, mohla ho pracovní skupina p�esunout na p�ipravené sán�. Je dokonce možné, že sán� již byly ve vod� 
umíst�ny ve správné pozici, takže náklad pod �lunem na n� p�ímo klesl. 

Podle profesora Riedla nevytahovaly tyto sán� na vysokou nekone�nou rampu stovky klejících upocených 
otrok�, ale pohybovalo se jimi pomocí kladek. Na plošin� u Gízy stály celé baterie kladkostroj�, na turniketech 
náklad posunovali muži a voli a sán� s nákladem se p�edávaly od jedné kladky ke druhé. Kone�n� na úpatí 
pyramidy se monolity dostaly na d�ev�né zvedací plosiny. Profesor Riedl navrhl na každé stran� pyramidy dvacet 
podobných p�timetrových zvedacích plošin. 

Tento princip je jednoduchý a funguje bez ramp, lešení a násyp� stejn� jako praktické pom�cky k �išt�ní oken 
na vn�jší stran� mrakodrapu. Na každou dokon�enou terasu pyramidy se p�ipevnila �ada kladek. Sv�šená lana 
byla spojena s protáhlou d�ev�nou konstrukcí, na níž byly zep�edu a zezadu umíst�ny dva navijáky s turnikety. 
Jestliže se to�ilo jedním navijákem, d�ev�ná konstrukce se naklonila a monolit se mohl pomocí podp�r p�eložit na 
podestu. Pak se náklad zajistil na vzp�rách, n�kolik muž� oto�ilo turniket a naklon�ná d�ev�ná konstrukce se s 
vrzáním a praskotem vyrovnala do vodorovné polohy. Stejn� jako to bylo v p�ípad� komik� Laurela a Hardyho, 
kte�í natírali domovní st�nu a na naklon�né plošin� nechali velice rychle spadnout kbelík s barvou. 

Návrh profesora Riedla je vynikající, umož�uje stavbu pyramid „bez zázrak� a �arování“, pokud ovšem 
nejsou n�které p�edpoklady nasazené optimisticky p�íliš vysoko. Pro spoustu �lun� s jejich podvodním nákladem 
je zapot�ebí d�eva, totéž platí pro nespo�etné sán�, navijáky, válce a zvedací plošiny. Jeho teorie by mohla ztros-
kotat kone�n� i na nep�ehledném množství lan nejr�zn�jší kvality, bez nichž se nepohne žádný naviják a žádná 
zvedací plošina se nebude posunovat vzh�ru po st�n� pyramidy. Stavitelé pyramidy mohli mít k dispozici 
konopná lana. Konopná lana? Tento materiál se v nejlepším p�ípad� hodí na tažení dvou až t�ítunového nákladu. 
Kolik takových lan je zapot�ebí na padesátitunový monolit? Kdy se tažné lano vymrští z d�ev�ného navijáku? Kdy 
se u turniketu p�etrhne p�evážka? Kdy se z�ítí zvedací plošina z 96. kamenného stupn� pyramidy a rozt�íští dole 
ležící monolity s dokonale zabroušenými hranami? Stavba pyramidy jen st�ží probíhala bez podobných nehod, 
ale o škodách, které natropily z�ícené kamenné kolosy na rostoucí stavb�, se v sou�asnosti už nedá nic zjistit. 
Existovalo know-how kladkostroj� a dokonale promyšlených a skloubených zvedacích plošin již v dob� faraóna 
Cheopse (2551 p�. n. l.)? Pokud ano, pak by následující generace faraón� musely mít k dispozici p�inejmenším 
stejnou techniku. Pro� Cheopsovi následníci stav�li tak malé pyramidy, když už dávno znali veškerou technologii a 
stav�ní pyramid se díky zvedacím plošinám a kladkám zm�nilo v d�tskou hru? Nap�íklad faraón Nevoserre (2420 - 
2396 p�. n. 1.) žil pouze sto t�icet let po stavb� Velké pyramidy a vládl o n�co déle než jeho p�edch�dce Cheops. Ke 
stavb� své pyramidy m�l k dispozici rovn�ž dostatek �asu a stavební technika musela od Cheopsovy doby pokro�it. 
Za sto t�icet let se toho stavitelé a architekti spoustu p�iu�í. Nevoserrova pyramida u Abú Síru je vysoká p�esn� 
51,5 metru, pyramida jeho p�edch�dce Sahura (2458 - 2446 p�. n. 1.) se vypíná proti slunci už jenom do výše 47 
metr� a faraón Venis, který ješt� pat�il do téže V. dynastie, vytvo�il v Sakká�e pyramidu vysokou pouze 43 metry. V 
Egypt� existují sypané pyramidy, stup�ovité pyramidy a nedokon�ené i z�ícené pyramidy. U žádné z nich se nenašel 
ani jediný �ep zpráchniv�lé zvedací plošiny nebo ukotvení n�jaké kladky. 

Beton, který vydrží tisíciletí 

To v�bec nevadí, tvrdí profesor Davidovits, �editel Institutu užité archeologie p�i Barry University v americké Miami. 
Egyp�ané ty své kameny nedováželi ani od Asuánu, ani z n�jakého jiného lomu, a už v�bec se nezat�žovali kladkami. 
Oni je prost� odlévali p�ímo na míst� jako beton. Potlesk! 
	et�z d�kaz� tohoto v�dce, který pochází z rodiny chemika, se �te jako detektivka. Tady je ten p�íb�h: 
V roce 1889 našel egyptolog C. E. Wilbour na malém nilském ostr�vku Sehel severn� od Asuánu stélu plnou 

hieroglyf�. Sehel je v sou�asnosti už jedno z mála míst v Egypt�, kde jsou starov�cí bozi zv��n�ni na nádherných 
skalních malbách. Písemné znaky p�eložili v našem století archeologové Brugsch, Pleyte a Morgan a roku 1953 je 
znovu rozluštil francouzský egyptolog Barquet. Všichni se shodují v tom, že hieroglyfy na takzvané „Famínské stéle“ 
byly do tvrdého kamene vytesány teprve v ptolemaiovském období (kolem roku 300 p�. n. l.), a�koli text podává 
sv�dectví o epoše starší více než jedno tisíciletí. Šest set padesát znak�, tvo�ených celkem dv�ma tisíci šesti sty 
hieroglyfy, popisuje výrobu um�lých kamen�! Toto v�d�ní zprost�edkoval staviteli první pyramidy, faraónu Džoserovi 
(2609 - 2590 p�. n. l.), ve snu staroegyptský b�h plodnosti a stvo�itel všeho živého Chnum. 

Musel to být velmi zvláštní sen, protože b�h Chnum faraónovi nadiktoval seznam hned 29 nerost� a r�zných 
p�írodních chemických látek a ukázal mu také p�írodní pojivo, kterým musejí být tyto syntetické kameny spojeny. 
Nebeského pou�ení se dostalo nejen faraónu Džoserovi, staviteli stup�ovité pyramidy u Sakkáry, ale i jeho 
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hlavnímu architektovi Imhotepovi, kterého budou pozd�ji Egyp�ané uctívat jako boha a jehož hrob archeologové 
dodnes marn� hledají. 

Ve sloupcích 6 až 18 „Famínské stély“ se vyjmenovávají složky, jež jsou zapot�ebí k p�íprav� „betonu“, a hned se 
také uvád�jí lokality v okolí, kde je možné tyto ingredience objevit. Podle on�ch božských pokyn� Imhotep 
smíchal natron (hydroxid sodný) a hlínu (k�emi�itan uhli�itý) v kaši, do níž dodal další k�emi�itany a nilské bahno 
bohaté na hliník. P�ísadami nerost� obsahujících arzen a p�idáním písku vznikl rychle schnoucí cement, který se 
vyzna�uje stejnými molekulárními vazbami jako p�írodní kámen. 

Na 2. mezinárodním egyptologickém kongresu, který se konal roku 1979 ve francouzském Grenobl�, informoval 
mineralog Dr. D. Klemm zaražené archeology o svých výzkumech pyramidového kameniva. Dr. Klemm a jeho v�de�tí 
spolupracovníci analyzovali celkem dvacet r�zných vzork� kamen� z Cheopsovy pyramidy a p�itom zjistili, že každý 
kámen nepochybn� pochází z jiné oblasti Egypta. Koho te� napadlo, že t�eba každá egyptská vesnice p�isp�la k 
velkému stavebnímu po�inu „svým“ kamenem, je na omylu, protože samy zkoumané vzorky kamen� obsahovaly 
sou�ásti ze všech oblastí! P�írodní žulový blok je všeobecn� vzato co do své hustoty homogenní, avšak oproti tomu 
kameny, které zkoumal Dr. Klemm, byly ve své spodní �ásti hustší než v horní, kde obsahovaly p�íliš mnoho 
vzduchových bublinek. 

Profesor Joseph Davidovits ohlásil dva další d�kazy, které by mohly jeho teorii doslova „zabetonovat“. 
V roce 1974 provád�l slavný kalifornský Stanford Research Institute spole�n� s v�dci z univerzity Ain-Shams v 

Káhi�e elektromagnetická m��ení velkých pyramid. Kameny pronikalo vysokofrekven�ní vln�ní, zatímco suché 
monolity je odrážejí jen nedokonale. Všichni vlastn� najisto po�ítali s tím, že touto metodou objeví tajné chodby a sín�, 
protože pyramidy spole�n� s celou plošinou u Gízy byly pokládány za dokonale suché. 

V protikladu ke všem prognózám byly výsledky m��ení chaotické, vysokofrekven�ní vlny kamení dokonale 
pohlcovalo. Co se stalo? Pyramidové kvádry obsahovaly mnohem více vlhkosti než p�írodní kámen. Computerové 
propo�ty ukázaly, že jenom samotná Chefrenova pyramida obsahuje n�kolik milion� litr� vody! K tomu 
profesor Davidovits : „Tyto kamenné bloky jsou um�lé.“ 
Druhý d�kaz by mohl klidn� pocházet z n�jakého románu Agathy Christie. Když profesor Davidovits zkoumal vzorky 
kamen� z Cheopsovy pyramidy pod mikroskopem, objevil stopy lidského vlasu a pozd�ji dokonce celý - 
jedenadvacet centimetr� dlouhý vlas. Jak se dostal do kamene? Podle všeho vypadl n�jakému staroegyptskému 
betoná�i. 

Mezitím profesor Davidovits p�edvedl r�zné egyptské druhy cementu a betonu podle staroegyptských návod�. 
Nový - ve skute�nosti prastarý! - beton je mnohem tvrdší a v��i vliv�m okolního prost�edí daleko odoln�jší než náš 
beton, protože na základ� chemických reakcí schne rychle a dokonaleji. Kdo by se pak divil, že ve Francii už 
„Géopolymére France“ vyrábí beton podle tohoto starov�kého návodu? Také „Dynamit Nobel“ chce vyráb�t tuhle 
novou cementovou sm�s a americký betoná�ský obr „Lone Star“ za�adil do svého programu tvrdší a rychleji schnoucí 
cementovou sm�s. Budeme prost� betónovat pro �adu nastávajících tisíciletí! 

Zamlžené pyramidy 

Zase jsem jednou stanul se svým spolupracovníkem Willim Dünnenbergerem na malém pahorku jižn� od 
velkých pyramid. Bylo �asn� ráno kolem šesti hodin 12. kv�tna 1988. Odvezl nás sem Achmed, náš stále se 
usmívající taxíká�, ješt� za no�ní tmy, protože jsme cht�li vyfotografovat tento div sv�ta za východu slunce. Nic z 
toho nebylo. A�koli se pyramidy ty�ily proti nebi pouhých t�i sta metr� od nás, nemohli jsme je ani hodinu po východu 
slunce rozeznat. Cáry t�žké mlhy zahalovaly tahle impozantní stavební díla jako šedé, vlhké záv�sy, které se necht�ly 
pohnout ani o pí�. Už za ranního šera nás za�ali zdravit vý�e�ní pr�vodci tím svým „Welcome to Egypt“! Jen b�h 
Hor, který všechno vidí, snad ví, ve kterých z�íceninách nocují tihle neodbytní pseudohlída�i. Každopádn� jsou 
všudyp�ítomní a obt�žní - a to v kteroukoli denní �i no�ní hodinu. 

T�ásli jsme se chladem. Wilh p�ipravil fotoaparáty a já jsem se bezcíln� zatoulal asi padesát metr� sm�rem k 
pyramidám. Jednou p�ece musejí vystoupit obrysy symetrických trojúhelníkových ploch. Mezitím už bylo osm 
hodin, mlha zá�ila jako bílá cukrová vata a sinalé sv�tlo, které spíše p�ipomínalo pozdrav m�sí�ního úpl�ku, vá-
hav� pronikalo filtrem kou�ma, které tvrdohlav� bránilo pohledu na pyramidy. 

„Jestlipak tady i za Cheopsovy doby byla mlha?“ nadhodil Wilh a oba jsme mysleli na totéž. Zástupy 
pracovních sil by pak rozhodn� nem�ly sv�tlo po dvanáct hodin denn�. Kolem p�l deváté se kone�n� ta strašná 
mlha rozpustila. Šest majestátních trojúhelník�, dva na každé pyramid�, prov�tralo své t�pytivé plochy a chladn� 
a velkolep� na nás shlédlo dol�. �lov�k se bojí �asu a �as se bojí pyramid, �íkají Egyp�ané. 

Achmed vyjednával s vousatým dozorcem u vchodu do pyramid. Cht�li jsme se dostat dovnit�, než sem 
dokodrcá záplava turist� v autobusech. Ve Velké galerii, která vede vzh�ru ke Královské komo�e, jsme z�stali 
dlouho stát - nebyl slyšet jediný zvuk, elektrické žárovky vrhaly na svislé bo�ní st�ny nažloutlé sv�tlo. V téhle 
galerii si �lov�k p�ipadá strašn� malý. Mohutná chodba, která vede nap�í� vzh�ru ke Královské komo�e, je 
46,61 metru dlouhá, 2,09 metru široká a 8,53 metru vysoká. Tyhle míry musíte nechat rozkošnicky rozplynout 
na jazyku! Spodní �ást bo�ních st�n tvo�í lešt�né vápencové monolity, které sahají až do výšky 2,29 metru, pak 
následuje sedm �ad obrovských p�eklad�, z nichž každý je posunut o osm centimetr� dovnit�. Tím se p�vodn� 
široká chodba sm�rem ke stropu stále zužuje, ob� chodbové st�ny se k sob� naklán�jí, a proto strop z 
vodorovných desek m��í už jenom 1,04 metru. Tento stavební postup p�ipomíná peruánské Inky, kte�í své dve�e, 
okna a chodby pravideln� orientovali do tvaru lichob�žníku. 
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Velká galerie je snad ten nejnepochopiteln�jší stavební zázrak v celých lidských d�jinách. V�domí, že 
všechny známé teorie o pyramidách jsou podle všeho pouhým zlomkem skute�ného poznání, tu každého 
�lov�ka zasáhne jako bolestné prásknutí bi�em. Žulové p�eklady osm a p�l metru vysokého klenutého prostoru, 
které jsou uloženy proti sob�, neleží v horizontální poloze, ale jako by nám, p�emoud�elým vyklada��m, cht�ly 
ješt� dodate�n� ušt�d�it jednu výchovnou facku, táhnou se tyhle monolity pod úhlem sklonu nap�í� vzh�ru. 
Opracování p�eklad� a desek je tak dokonalé, že nám dalo hodn� práce, abychom ve sv�tle svých ru�ních svítilen 
objevili n�jaké spáry. Jestli se n�kde vkrádají �lov�ku do hlavy pochybnosti a úvahy o tom, zda stavitel�m 
Velké pyramidy p�ece jen neposkytli rozvojovou pomoc mimozemští bozi, pak je to práv� zde, ve Velké galerii. 

Odnau�ili jsme se být pokorní. Všichni se nám po�ád snaží namluvit, že my lidé jsme nejv�tší, že jsme koruna 
veškerého stvo�ení a prozatímní kulmina�ní bod celé evoluce. To jsou samé žvásty! Kdo se už nedokáže 
ni�emu divit, není realista. Realita je nad �lov�kem, je protkána spirituálními kmito�ty a skloubena s dalšími ves-
mírnými dimenzemi. 

Odhaduji, že jsem v uplynulých t�ech letech strávil asi šedesát knih o teoních spojených s pyramidami. O 
tom, jak se stav�la Velká galerie, existují pouze bláboly a rozumbradovství. Nikdo neví nic p�esného, ale všichni 
se snaží žonglovat n�jakými pseudoargumenty. „Budiž požehnám ti, kte�í nemají co �íci, a tak drží ústa,“ (Oscar 
Wilde, 1856-1900). 

Sarkofág na nesprávném míst� 

Na jižním konci Velké galerie leží 8,40 metru dlouhý pr�chod do Královské komory. Zpo�átku jsme šli sklon�ni, 
protože štola byla vysoká p�esn� 1,12 metru, ale snad už po jediném metru se nízká chodba zm�nila na jakousi p�edsí�, 
vysokou více než t�i a p�l metru. Tento p�ístup kdysi uzavíraly t�i n�kolikatunové padací žulové m�íže. Po t�ech 
metrech jsme se znovu sklonili, vp�edu postupoval Achmed, který se už delší dobu nezasmál, a Wilh a já jsme ho ná-
sledovali. Možná že jsem byl vychován obzvláš� zbožn�, možná to vycházelo jenom z toho, že jsem si ješt� zachoval 
zdravý zbytek úcty, nebo to bylo prost� proto, že jsem poprvé stál bez cizích turist� v téhle takzvané Královské 
komo�e. P�ipadal jsem si jako v katedrále. �tverhranná místnost m��í v severojižním sm�ru 5,22 metru a od 
východu na západ 10,47 metru. Výška obnáší 5,82 metru. Je t�žko pochopitelné, pro� se p�i t�chto rozm�rech stále 
ješt� hovo�í o „komo�e“! St�ny oné malé haly sestávají z p�ti p�es sebe položených - nikoli na sebe navrstvených, 
žulových p�eklad� a podlaha je také vyložena žulovými deskami. St�ny p�ipomínají na dotek hladký mramor. Strop 
z devíti žulových trám� z r�žové asuánské žuly je sestaven tak precizn�, že spáry jsou v tom nejlepším p�ípad� 
patrné pouze jako tenká, �erná nit. Nad stropem se nachází ješt� p�t - pro pozorovatele nep�ístupných, 
„odleh�ovacích komor“ navrstvených z obrovských monolit�, z nichž každý váží p�es �ty�icet tun. 

Achmed se zakuckal a pak ukázal na bezešvý vylešt�ný strop. „Tohle už od dob Cheopse nikdo nedokázal.“ 
Willi posvítil vzh�ru a sv�tlo jeho svítilny osahalo fenomenální strop centimetr po centimetru. „Jak se v�bec 

p�išlo na nápad �íkat t�m dutým prostorám nad námi odleh�ovací komory?“ 
Te� se Achmed pousmál: „A jak by se to jinak m�lo jmenovat?“ 
Váhav� jsem se vmísil do rozhovoru: „Ta nadstavba nad Královskou komorou mi mimod�k p�ipomn�la 

jeden šintoistický chrám a bránu do jiného sv�ta. Také se mi zdá, že by archeologové m�li co nejrychleji p�estat 
mluvit o odleh�ovacích komorách. Za prvé zdejší meziprostory nejsou v�bec umíst�ny na ose pyramidy, takže se 
nenalézají pod vrcholkem pyramidy, a za druhé - a to se mi zdá mnohem závažn�jší, konstruktér�m této stavby se 
tak podsouvá exaktní znalost obrovské hmotnosti pyramidy. Jak to zapadá do Cheopsovy doby? Dokážete 
odhadnout, jaké to p�edpokládá matematické znalosti? My, moderní lidé, bychom podobné propo�ty dokázali 
zvládnout pouze pomocí po�íta�e. Copak by se Královská komora bez odleh�ovacích prostor z�ítila nebo 
zhroutila? Ani v nejmenším. Prostor nad stropem by se prost� a jednoduše mohl zakrýt žulovými p�eklady, které 
by svou hmotností nespo�ívaly na strop� Královské komory. A navíc - kdepak máme v pyramid� další 
odleh�ovací prostory?“ 

Achmed bez jediného slova postoupil o pár metr� k �ernému žulovému sarkofágu, který se v sou�asnosti nachází 
u západní st�ny této malé haly. P�vodn� byl pravd�podobn� umíst�n uprost�ed komory. Sarkofág m��í (podle 
profesora Goyona) 2,28 x 0,98 x 1,04 metru. 

„Je zde �ada sporných v�cí“, pou�il nás Achmed. „Sarkofág byl prý nalezen prázdný a bez víka - k �emu 
takový prázdný sarkofág mohl sloužit? Navíc jsou jeho rozm�ry v�tší než rozm�ry oné vzestupné chodby, která 
vede k Velké galerii. Jak se sarkofág vytesaný z jediného kusu kamene dostal do této sín�?“ 

Willi si v�d�l rady. „Pyramida se prost� obestav�la kolem sarkofágu, chodby v Chefrenov� nebo 
Menkaureov� pyramid� jsou rovn�ž užší než sarkofágy, které se v nich nacházejí.“ 

Achmed se trochu zamyslel: „Asi to tak bylo, nepochopitelné je pak ovšem to, pro� Velká galerie je 
mnohonásobn� výš než vzestupná chodba. Ve Velké galerii by se sarkofág mohl pohodln� p�epravovat svislým 
sm�rem, zatímco nikde neprojde onou vzestupnou chodbou. Domnívám se, že rozma�ilá výška osmi a p�l metru byla v 
p�ípad� Velké galerie nadbyte�ná. Pro p�epravu sarkofágu by posta�ovala i polovina. A jestliže se pyramida obestav�la 
kolem sarkofágu, jak p�edpokládáte, k �emu pak vlastn� Velká galerie byla?“ 

Logika tu za�íná d�lat p�kné kotrmelce. Odborníci se vyjád�ili, že Velká galerie byla zamýšlena jako protáhlá 
vzestupná hala, kterou kdysi krá�elo d�stojné procesí kn�zi, aby byla zesnulému faraónovi prokázána poslední pocta. 
D�stojnost a smrt, to se k sob� docela dob�e hodí. Totéž d�stojné kn�žské procesí se ale nejprve muselo bez jakékoli 
piety kr�it a hrbit, aby v�bec do Velké galerie dorazilo. To už se k sob� nehodí. 
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„Kdo staví s matematickými znalostmi a ostrovtipem kn�žského architekta, ten ned�lá nic zbyte�ného,“ opá�il 
Willi. „K �emu falešné chodby a prázdné sín�? Tyhle zbyte�nosti musely stát celé roky práce, roky, které si dokážeme 
p�i p�edpokládaném pracovním tempu jen t�žko p�edstavit.“ 

Kone�n� se Achmed znovu zasmál: „Zapomínáte na vykrada�e hrobek! Ty bylo t�eba p�ece zmást.“ 
Willi st�ídav� hled�l na Achmeda a na m�. „Vykrada�i hrob�?“ zvolal na Achmeda p�es sarkofág, který mezi nimi 

stál jako n�jaká kamenná vana. „Svatý Ho�e, mluvíme o Cheopsov� dob�, to je dva a p�l tisíce let p�ed naším 
letopo�tem! Celé tohle budování pyramid p�ece za�alo teprve stup�ovitou pyramidou v Sakká�e. To znamená 
sm�šných osmdesát let p�ed Cheopsem! Kde by se tu vzali vykrada�i hrob�? Pyramidy byly stejn� nedobytné jako 
ocelové trezory.“ 

Vlastn� má pravdu, pomyslel jsem si, a Achmed to asi cítil také, protože jsem ho poprvé spat�il, jak si rozpa�it� 
p�ejíždí prsty p�es bradu. 

Na druhé stran� byly ovšem padací m�íže jasnou a nespornou skute�ností. Vzestupná chodba a Královská komora 
byly zape�et�ny masivními žulovými bloky. Tady by �lov�k snad p�išel o zbytek vlas�! K �emu sloužil tak 
dokonalý zabezpe�ovací systém, k �emu byla dobrá d�kladn� uzav�ená stavba, když p�ece v Cheopsov� 
pyramid� nebyl faraón nikdy poh�ben? Na co byly lé�ky a slepé chodby v dob�, kdy se pyramidy nedotkl ani jediný 
vykrada� hrob�? 

Dva protiklady - ješitnost a anonymita 

Stavitelé pyramid jist� znali velmi dob�e lidskou p�irozenost, takže ur�it� v�d�li, že v�decká zvídavost nedop�eje 
budoucím generacím ani trochu klidu. Touha po v�d�ní je sou�ástí lidské inteligence. Jednou ve vzdálené budoucnosti 
lidé otev�ou pyramidy. Teprve pak by m�li nalézt nedot�ené to, co jim p�edkové zanechali. A co tvo�í toto d�dictví? 
Snad prázdný sarkofág? 

Do naší majestátní sín� pronikla zm�� hlas�, kýchání a hlasit� vyvolávaná jména. První dnešní vlna turist� 
zaplavila Velkou galerii. Proplížili jsme se kolem upocených obli�ej� vyza�ujících nesmírné o�ekávání a vyklopýtali 
jsme ven do pronikavého denního sv�tla. Slunce pálilo, t�žká mlha se beze zbytku rozpustila. Se svým 
„Welcome to Egypt“ k nám okamžit� p�istoupil prodava� papyr�. Zatímco jsme listovali nádhern� barevnou 
nabídkou klasických egyptských motiv� a já jsem spíše duchem nep�ítomen spo�íval pohledem na kartuších se 
zlat� vykreslenými znaky, projela mi znenadání hlavou myšlenka: Hieroglyfy! Ani v jedné síni, komo�e, ani ve 
Velké galerii a kterékoli chodb� nebyly nápisy. Jak mohl faraón dát postavit nejv�tší stavbu na Zemi, aniž by ne-
chal oslavit své �iny? Aniž by zv��nil své vlastní jméno nebo nechal vytesat jeden jediný hieroglyf? Naprostá 
absence sebemenšího písemného záznamu je p�ímo perverzní, anonymita takového stavebního díla je v dokonalém 
protikladu k charakteru nejvyššího stavitele. 

Plinius napsal: „... a proto tv�rci tohoto projevu marnivosti plným právem upadli v zapomn�ní.“ Marnivost a 
anonymita nejdou dohromady. Jestliže byl faraón Cheops ješitný, pokud byl dokonce tyranem a utla�ovatelem, který - 
podle Herodota, nechal d�ít na stavb� Velké pyramidy sto tisíc otrok�, pak by všechny st�ny tohoto stavebního díla 
musely p�inášet zv�st o jeho hrdinských �inech. Je možné namítnout, že práv� ti utla�ení mohli odstranit hieroglyfy vy-
chvalující jejich diktátora. Ale jak? A kdy? Pyramida byla hermeticky uzav�ena. Žádný fanatik nemohl proniknout 
dovnit�, aby zde dal pr�chod své zu�ivosti na faraónových nápisech. Navíc se sou�asní v�dci p�iklán�jí k tomu, že tu 
žádní otroci zam�stnáváni nebyli. K tomu se vyjád�il egyptolog Karlheinz Schüssler : 

„Jedno dnes m�žeme konstatovat s naprostou jistotou: Otroctví tehdy ve Staré �íši neexistovalo.“ 
Pokud stavba probíhala bez otrok� �ili šlo o ob�tavou ú�ast lidí na velkém díle, pak existuje ješt� mén� d�vod� 

k tomu, aby o tom nez�stal žádný písemný záznam. Svobodna �emesla by se rozhodn� snažila vychválit velikost 
svého pána. 

„Víte v�bec, jak se d�lá papyrus?“ p�erušil Achmed mé úvahy. Protla�ili jsme se skrumáží obchodník� a 
zástupy turist� k taxíku. 

„Papyrus se ned�lá, ten roste na b�ezích Nilu“, zažertoval Willi na zadním sedadle a ú�astn� pohlédl p�es 
Achmedova ramena. 

„A jak se z té rostliny stane pružný kreslící list podobný pergamenu?“ 

 

Odv�ký papyrus 

Willi pokr�il rameny, Achmed p�idal plyn a dovedn� se vymotal ze zástupu lidí, velbloud� a automobil� ven 
na silnici do Sakkáry. Na chvilku jsme zastavili p�ed tkalcovnou koberc�. Chlapci a d�v�ata - ta na sob� m�la 
zá�iv� �ervené sukn�, postávali u jedné st�ny a jemnýma d�tskýma rukama prohazovali tkalcovské �lunky 
zm�tí vláken. Bosí chlapci s vlasy �ernými jako sm�la v šedobílých košilích obsluhovali d�ev�né rozvrzané 
tkalcovské stavy mechanicky jistými pohyby. D�ti byly spokojené, smály se, zpívaly a bez nejmenší dot�rnosti d�kovaly 
za všimné. Achmed nám vysv�tlil, že d�ti samy navrhují motivy na koberce a jsou zárove� i autory jejich barevné 
kompozice. O dva kilometry dál jsme narazili na jednu z mnoha „Papyrus Factories“ v nilském údolí. Zpracování až 
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�ty�i metry vysoké rostliny, obsahující zna�né množství vody, se po celá tisíciletí nezm�nilo. 
Stonek rostliny se nakrájí na p�ibližn� dvacet centimetr� dlouhé kousky a od�ízne se zelený obal stonku. 

D�íve se z tohoto elastického obalu vyráb�ly pásky a sandály, dnes slouží jako palivo. Bílá d�e� uvnit� stonku se 
roz�eže na tenké pruhy a na šest dní se uloží do vody. To zp�sobí, že d�e� nasákne vodu a pruhy navíc zhn�dnou. Pak 
se pruhy rozma�kají v lisu nebo d�ev�ným vále�kem a položí se na bavln�nou látku nap�í� p�es sebe, vždy dva pruhy 
vodorovn� a jeden svisle. Všechno se to zakryje druhou látkou a následuje další lisování. Bavln�ná látka se �asto 
m�ní, dokud není šachovnicový vzor na papyrových pruzích úpln� vysušený. Vysušené pruhy se navzájem slepí, 
protože papyrová d�e� obsahuje želatinu. P�ibližn� za šest dní je pružný a velmi odolný list papyru hotov. Pak je ho 
možné bez nejmenší námahy pomalovat nejr�zn�jšími barvami. 

Egyp�ané sv��ují papyru svá poselství už celá tisíciletí. Pro� se tedy nedochovalo jediné slovo o stavb� 
pyramid? Pro� není nikde jmenovit� uveden tv�rce nejfenomenáln�jší ze všech stavebních památek? M�žete to 
posuzovat, jak chcete, ale vždycky se ten fakt bude vymykat logice našich šedých bun�k mozkových. Ob�as se 
tvrdívá, že Cheops se nechal poh�bít n�kde jinde, nikoli ve své vlastní pyramid�. Ale pro� by se jí m�l vlastn� 
vyhýbat? „Jeho“ hrob byl p�ece tím nejbezpe�n�jším na sv�t�! A v jakém období by m�lo padnout rozhodnutí, že 
se nedá poh�bít ve vlastní pyramid�? Je naivní se domnívat, že by podobné rozhodnutí mohlo být u�in�no v 
záv�re�né fázi výstavby pyramidy. To by se architekti a kn�zi p�kn� pod�kovali! Že by se nezm�rná lidská práce 
vykonala zbyte�n�? To nikdy! Cheops se svou stavbou zasloužil o nesmazatelný charakteristický rys egyptské 
krajiny. Je nep�edstavitelné, že by propásl jedine�nou p�íležitost a nechal propadnout vlastní poukaz na v��nou 
nesmrtelnost. 

Tyto skute�nosti vlastn� ponechávají otev�ené pouze t�i varianty: 
a) Cheopsova poh�ební komora byla už dávno vydrancována. 
b) Poh�ební komora nebyla dodnes objevena. 
c) Rozhodnutí nenechat se poh�bít v této pyramid� nepocházelo od Cheopse. 
K bod�m a) a b) se ješt� vrátím, t�etí námitka odporuje nevyvratitelným skute�nostem. Vždy� dokon�ená 

Cheopsova pyramida byla uzav�ena mohutnými monolity a padacími m�ížemi. Tato stavba za�ala nadevší 
pochybnost plnit sv�j ú�el. Budeme-li p�edpokládat, že pyramida nebyla v okamžiku Cheopsovy smrti dokon�ena, a 
proto záhrobní sv�t proklel tyranského faraóna takovým zp�sobem, že nestrp�l v pyramid� ani jeho mumii, pro� 
by pak byla celá stavba dokon�ována? V takovém p�ípad� by p�ece už nikdo pro nenávid�ného faraóna nehnul ani 
prstem. Cheopsovi následníci m�li své vlastní stavební plány. 

Bu� Cheops leží ve své pyramid�, nebo tato pyramida nepat�í Cheopsovi. 

 

St�ny pyramid plné text� 

Pouhých dv� st� let po Cheopsovi vládl v Egypt� poslední panovník V. dynastie Unas neboli Venis (2356 - 
2323 p�. n. l.). Jeho pyramida v Sakká�e je se svými sedma�ty�iceti metry délky a p�vodní výškou t�ia�ty�icet 
metr� pokládána spíše za drobnou, ale p�esto se archeolog�m postarala o senzaci. 

St�ny poh�ební komory a p�edsálí i st�ny vchod� do prost�ední sín� jsou p�epln�né hieroglyfickými texty. V 
t�sn� se�azených sloupcích probíhají zleva doprava a seshora dol� celé hieroglyfické pásy. Jsou to nejstarší 
nápisy v pyramid�, ale nejsou jediné. 

Také Unasovi následníci Teti, Pjopej I, Merenre a Pjopej II., kte�í všichni pat�ili do VI. dynastie (2323 - 2150 p�. n. 
l.), nechali vnit�ní st�ny svých pyramid vytapetovat nápisy. Již roku 1965 bylo v Tetiho pyramid� katalogizováno 
sedm set textových fragment�, dva roky poté pronikli francouzští archeologové do Pjopejovy pyramidy, v níž 
rovn�ž byly chodby a st�ny pokryté hieroglyfy. 

V únoru 1971 odhalil egyptolog Jean-Philippe Lauer se svým v�deckým týmem pyramidu Pjopejova syna 
Menrena. Sv�tla svítilen klouzala po mohutných vápencových blocích a p�ejížd�la po reliéfních obli�ejích jednoho 
pr�vodu, který vedl ok�ídlený génius. Hrdá božská bytost t�ímá v jedné ruce žezlo se zví�ecím bohem Sethem, ve 
druhé pak hieroglyfy anck, všeobecn� uznávané jako „znamení života“ nebo „klí� k životu“. 

V jedné hloub�ji položené štole archeologové p�ešplhali p�es padací m�íž proti vykrada��m hrobek a dostali se 
kone�n� do dvou místností, které rozd�lovaly mohutné, nejmén� t�icetitunové monolity. Tyto monolity byly postaveny 
do tvaru písmena V - dole se tedy sbíhaly a sm�rem ke stropu se rozv�tvovaly jako tradi�ní znamení pro vít�zství. 
Monolity byly ozdobené zá�iv� bílými hv�zdami, které díky uspo�ádání monolit� „do vé�ka“ byly v místnosti 
pravideln� rozv�šené. N�které st�ny byly pokryté pyramidovými texty, jiné obrazy znázor�ovaly záhadné rituály. Jsou 
tu zví�ata rozd�lená nakreslenou �árou na dv� poloviny. Archeologové se domnívají, že tím se divoká šelma 
symbolicky „zbavovala moci, aby byla neškodná“, nebo� zesnulý panovník nemohl být na svých cestách božským 
sv�tem obt�žován nebo napadán zví�aty. Toto zd�vodn�ní je nedostate�né. Pokud se n�kdo bál zví�ecí magie, pro� se 
tedy potom zví�ata v�bec zobrazovala? 

Jsme zajatci myšlení, které pochází ze staré egyptologické školy. Vysv�tlení m�že být v mnoha oblastech p�ínosné 
a správné, ale pro ur�itou dobu také nemusí platit. Význam obrazných poselství stejn� jako hieroglyf� je dnes podobn� 
jako kdysi záležitostí interpretace. Možná, že �ára, která rozd�luje zví�ata na dv� poloviny, nep�edstavuje žádné „zbavení 
moci a zneškodn�ní“, ale t�eba má vyjád�it to, že se jedná o k�ížence - zví�ata nap�l pozemská, nap�l božská. 
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Kdo doufal, že v t�chto Textech pyramid objeví pokyny ke stavb� pyramid a vypráv�ní o významném 
p�edku Cheopsovi, byl zklamán. Jde o poetická písemná sv�dectví z oblasti mytologie, náboženství a magie, 
v nichž stále velkou roli hraje vesmír. Mezitím se nesporn� zjistilo, že tyto Texty pyramid, a�koli vznikly teprve 
na konci V a b�hem VI dynastie, obsahují náboženské p�edstavy sahající mnohem hloub�ji do minulosti. Je 
t�žké se vyrovnat s tím, že se veškerý smysl Text� pyramid omezuje na vymyšlené duchovní pokyny k p�ežití na 
onom sv�t�. Celý obsah Text� pyramid s jeho chválami a neskrývaným podku�ováním panovníkovi ozna�ujeme 
jako „magický“ a „rituální“, jako náboženské vyjád�ení faraónových tužeb a p�ání. V nejstarších Textech pyramid se 
dochovalo faraónovo p�ání, aby se p�i svých nastávajících cestách po nebesích setkal se slune�ním bohem Re-
Atumem. V�dci tvrdí, že to musíme chápat spirituáln�. Opravdu to tak musíme chápat? Faraón a jeho kn�zi m�li 
p�ece naprosto jednozna�né p�edstavy o svém nebeském putování, i když nám dnes mohou p�ipadat d�tinské. 
Necestovalo se „duchovn�“, cestovalo se lodí. 

Kosmické technologie a d�tské hra�ky 

Pro� si hrají naše malé d�ti s modely vlá�k�? Protože dosp�lí jezdí skute�nými vlaky. Pro� se kluci projížd�jí 
ve svých pest�e pomalovaných d�tských autí�kách, napodobují d�tskými hlásky zvuk motoru a usilovn� „tutají“? 
Protože jejich dosp�lé vzory vlastní výkonné automobily, které také houkají. Pro� si d�ti nasazují p�ilbu s 
vestav�nými sluchátky, pobíhají po d�tském pokoji, st�ílejí po sob� r�znými „laserovými“ zbran�mi a hrají si na 
„dobyvatele z planety XY“? Protože vidí na televizní obrazovce dosp�lé, kte�í si po�ínají úpln� stejn�. Ve své 
knize Mýlil jsem se?  jsem uvedl celou �adu p�íklad� tzv. kultu cargo, abych názorn� doložil, že nejen prav�cí lidé, 
ale i sou�asné domorodé kmeny napodobují technologie, které p�esahují jejich duchovní obzor. 

— Tak nap�íklad obyvatelé ostrova Wewak vytvo�ili ze d�eva a slámy p�ízra�né letišt� i s modely letadel, 
aby tímto zp�sobem p�ilákali skute�ná letadla. 

— Když obyvatelé vyso�iny na Nové Guineji v t�icátých letech poprvé spat�ili b�lochy, domnívali se, že to 
musejí být bohové. Hlavním d�vodem tohoto pomýlení byly kalhoty a batohy, které m�li b�loši na sob�. „Mysleli 
jsme, že v batozích mají ur�it� své ženy“, p�iznal o dvacet let pozd�ji bývalý o�itý sv�dek této události a dodal: 
„Kladli jsme si otázku, kudy tyhle cizí bytosti vlastn� vym�šují. P�ece to nemohly d�lat p�es kalhoty.“ 

— V Markhamském údolí (východní �ást vyso�iny na Nové Guineji) vznikly „rádiostanice“ vyrobené z 
bambusu a „izolátory“ ze sto�ených list�. D�ev�né kmeny vysoké jako d�m údajn� p�edstavovaly „antény“ a 
chatr�e v buši byly spojené „vedením“ ze spletených rostlinných vláken. Jak vznikly tyhle atrapy? Domorodí 
vyzv�da�i pozorovali �innost b�loch� na pob�eží. 

— Když v zá�í 1871 p�istál Rus Maklaj se svou lodí Vít�z v Bongu na pob�eží Nové Guineje, dívali se na n�ho 
domorodí obyvatelé s neskrývaným skepticismem. Domorodci totiž jednou spat�ili kapitána Maklaje, jak se v 
noci prochází s lampou, a od té chvíle nabyli p�esv�d�ení, že je to muž z M�síce. Maklaj jim musel velice složit� 
vysv�tlovat, že pochází z Ruska, a nikoli z M�síce. Pod tím si však domorodci nedokázali nic p�edstavit. Rus pro 
n� byl podivnou bytostí nejen proto, že m�l bílou ple�, ale p�edevším z toho d�vodu, že se objevil tak znenadání a 
na tak veliké lodi. Domorodci ho na základ� zkratkovitého myšlení ozna�ili za boha Tamo Anuta a jeho lo� 
byla prohlášena za božský dopravní prost�edek. Když sem jednoho dne z n�jakého lodního vraku byla na b�eh 
vyplavena d�ev�ná socha, povýšili toto �ezbá�ské dílo na uctívaný symbol svého nového boha Tamo Anuta. 

Podobnými p�íklady knihy o etnologii doslova p�ekypují. Všechny ty historky dokládají chování �lov�ka tvá�í v 
tvá� nepochopitelné technice. P�itom nehraje v�bec žádnou roli, jestli jsou imitátory d�ti nebo dosp�lí, protože i 
dosp�lí jednají jako d�ti - chápou totiž cizí technologii stejn� málo jako jejich ratolesti. 

Co je vlastn� nového pod sluncem? 

�lov�k se od samotného po�átku po všem opi�il a state�n� v tom dodnes pokra�uje. My všichni máme své vzory, 
kterým se tajn� snažíme vyrovnat, všichni �asto toužíme dostat se do jiné profesní role a stát se jednou tím, podruhé 
oním. Sedíme za volantem a už se cítíme bezmála jako piloti, a�koli víme, že se naše auto nikdy neodlepí od zem�. 
	ítíme se na lyžích s roztaženýma nohama po sjezdovce a sníme o tom, jak umíme jezdit jako skute�ní šampióni. I 
p�edlohy pro své náboženské a kulturní p�edm�ty a kroje �erpáme ze starov�ku. Naši p�edkové vycházeli z ješt� 
starších názorných p�edloh. Podle jakého prap�vodního modelu byla napodobena koruna, žezlo nebo biskupská berla? 
Od koho bylo odpozorováno, že ur�ité jednání m�že probíhat pouze v protokolárn� stanovených krojích? Co napo-
dobujeme, když p�i procesí o Božím t�le pronášíme ulicemi „nebesa“? Pro� je v oltá�i ukrývána „Svátost nejsv�t�jší“? 
Odkud pocházejí vzory pro and�ly s k�ídly a zá�ícími svatozá�emi? Kde existoval skute�ný model pro archu úmluvy, 
nejsv�t�jší oltá� a nebeský tr�n? Odkud pozemš�ané na�erpali tak složité p�edstavy, jako je „nanebevstoupení“, 
„d�di�ný h�ích“ nebo „vykoupení“? 

P�ítomnost a historické v�d�ní nám daly šanci pohlédnout do faraónovy duše. On - nebo jeho p�edkové, 
pozorovali reálné bohy, mimozemš�any, kte�í na lodích létali po nebi. Tak povstalo zpravodajství! Takové události 
musely p�ece procházet bájemi jako novinové zprávy s tu�nými titulky. P�vodn� sm�li vyvolení lidé dokonce 
boh�m sloužit. D�kladn� umytí... to se rozumí samo-sebou, zahalení do speciálního od�vu... to se také rozumí 
samo-sebou, odd�lení od „nebeš�an�“ dvoranami a p�ekážkami... no to je p�ece samoz�ejmé. Mimozemš�ané se 



 48

d�sledn� vyhýbali jakékoli možnosti nákazy. Z pozorování, podávání rukou, o�iš�ování, ale také na základ� 
nepochopení, imita�ního nadání a nikdy nepochopených božských p�edm�t� vyr�stal kult. Jestliže se v bájích do-
chovalo, že bohové putovali po nebesích v lodích, pak musel i faraón vlastnit speciální bárku. Není d�ležité, zda si 
byl v�dom toho, že se svou lodí nem�že létat, nebo jestli prost� v��il, že po smrti se dokáže vznést. Rozhodující 
byl pouze a jedin� p�vodní motiv. 

Slune�ní bárky faraón� nevznikly na základ� n�jaké filozofické myšlenky ani pozorováním vycházejícího a 
zapadajícího hlavního souhv�zdí, myšlenka n�co napodobit pocházela z pov�sti, která odrážela n�kdejší 
skute�nost. Na lodích pluli lidé po Nilu - a bohové po nebi. Lidé m�li uv��it, že jejich faraón cestuje ve svém 
nádherném �lunu k boh�m, a že je to tudíž jakýsi dávný kolega a rovnocenný partner nebeš�an�. Božský faraón a 
jeho kn�zi by nikdy nedokázali p�iznat - i kdyby to v�d�li s naprostou ur�itostí, že panování kon�í smrtí. Bohové 
jsou p�ece nesmrtelní. 

Proto nás nesmí udivit, když se vedle pyramid i pod nimi vyno�í um�lecky zhotovené a bohat� vyzdobené 
slune�ní bárky. Jedna z t�chto bárek stojí už celé roky v odporné budov� vedle Cheopsovy pyramidy a nedávno 
byla pomocí elektromagnetických vln lokalizována další královská bárka ve skalním podloží. Tyto lod� se nalézají 
na chrámových reliéfech od Asuánu až po nilskou deltu a objevují se jako modely v muzeích. I faraón Unas - to je 
ten s nejstaršími Texty pyramid,  m�l svou slune�ní bárku. 

Odborníci nev�dí celkem nic ur�itého o ú�elu t�chto �lun�, a�koli se to v populární literatu�e s oblibou p�edstírá. 
Všeobecn� se p�edpokládá, že faraón vlastnil jednu denní a jednu no�ní lo�, protože Egyp�ané se domnívali, že Slunce 
se pohybuje i v noci v záhrobním sv�t�. Proto bylo nutn� zapot�ebí jedné lod� na den a jedné na noc. Slune�ní bárka 
se ale také pokládala za „ob�tní lo�“, „poutní lo�“, „duševní �lun“, „poh�ební dopravní prost�edek“ nebo prost� a 
jednoduše za „královské inspek�ní plavidlo“. Alespo� Texty pyramid, na jejichž základ� pozd�ji vznikla egyptská 
Kniha mrtvých, p�ipoušt�jí r�zné významy. Vezmeme jako jeden p�íklad z mnoha ,,Píse� k vládci všehomíra“, v 
níž básník (nebo kn�z?) vzývá bohyni jménem „Horovo oko“. Modlí se k bohyni o to, aby uchystala pro 
faraóna vodu, rostliny a potravu a otev�ela brány nebes, aby faraónovi nic nebránilo v jeho putování. Hmotné 
potraviny pro nadsmyslové principy Ka a Ba? 

Nápisy Text� pyramid � 273 a 274 v Unasov� pyramid� v Sakká�e op�vují �iny, které nebožtík vykoná ve 
vesmíru: 

„Je vládcem všech sil, 
jeho matka ho nezná jménem. 
Unasova nádhera je na nebesích, 
jeho moc sahá až na vzdálený obzor. . 
Unas je nebeský býk. 
nebeš�ané slouží Unasovi. .“ 
Ješt� mnohovýznamov�jší jsou texty ve vlastní poh�ební komo�e Unasovy pyramidy. Hovo�í se v nich o 

tom, že faraón je p�i putování po nebi „podoben oblaku“ a že se spouští na p�ipravené sedadlo v lodi slune�ního 
boha. Unas je ozna�ován jako „v�dce slune�ní bárky“, který v nekone�ných temnotách vesmíru prosí o pomoc, 
nebo� „osam�lost na nekone�né cest� k souhv�zdím je obrovská“. To je svatá pravda. 

Obraz lodi symbolicky vyjad�uje „putování“. P�inejmenším faraóni I dynastie se pokládali za „boží syny“. 
(Stejn� jako japonští, perští a etiopští císa�i až do sou�asnosti.) Pro „božího syna“ bylo samoz�ejmé, že po smrti 
vyhledal „otce“, který se b�hem pozemského panování své ratolesti staral o nebeské záležitosti. A stejn� jako na 
Zemi p�evzal první princ následnictví po svém královském otci, muselo se to odehrát i na onom sv�t�. Proto se v 
Textech pyramid zesnulému faraónovi vzdává úcta jako novému kosmickému vládci, jako mocnému vykonavateli 
a soudci, p�ed nímž se duchové i sta�í bohové musejí mít na pozoru. 

Tohle všechno je správné a nepopírá to ani v�decký sv�t, ale egyptologové nejsou schopni rozeznat v 
nebeské bárce nic reálného, nic praktického. Vzpome�te si na kulty cargo. Symbolické p�edm�ty nahrazují 
napodobovanou techniku. Žádný faraón by se neodvážil p�edstoupit p�ed tr�n svého nebeského otce jenom jako 
Ka a Ba. Musel si s sebou vzít poklady jako ob�tiny a pen�žní úplatky pro svízelné situace. Šlo o reálné 
hodnoty v reálném dopravním prost�edku. Dít� dnešního ropného šejka se projíždí po rodinném paláci v d�tské 
napodobenin� Rolls-Royce - syn nebeských boh� d�lá totéž s pozlacenou slune�ní bárkou. 

Astronauti ve starém Egypt�? 

Stejný sm�r úvah nazna�uje i jeden podivuhodný dekorativní motiv, který se objevuje na v�tšin� 
staroegyptských chrám� a monumentálních stavebních památek - ok�ídlený slune�ní kotou�. Zlatý kotou� nebo 
nazna�ená koule s barevnými dlouhými paprsky symbolizuje od V. dynastie sokola vládnoucího obloze a Slunce. 
Avšak p�edloha k tomuto motivu, který zdobí celé chrámové stropy a nespo�etné chrámové vchody, pochází z 
prehistorického období, protože již v období I. dynastie nalézáme zobrazení slune�ní bárky na páru k�ídel. Teprve 
když p�vodní p�edstava o slune�ní bárce, která klouže na k�ídlech, již p�estala být srozumitelnou, doplnil se pár k�ídel 
o zlatý kotou�. Obraz, který se s geometrickou p�esností objevuje nad vchody do dvoran a síní, je nez�ídka dopln�n o 
nápisy, v nichž se velmi �asto vyskytují pojmy „hut“ nebo „api“. Z etymologického hlediska znamená „hut“ totéž 
co „rozepnout“, „roztáhnout“, zatímco ko�en slova „api“ je prost� a jednoduše nositelem významu „létat“. 

Ok�ídlený slune�ní kotou� se spojuje s bohem Horem, který sídlil v obrovském chrámovém komplexu v Edfu 
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na západní stran� Nilu mezi Asuánem a Luxorem. Sou�asný, stále ješt� rozsáhlý chrámový okrsek má ovšem se 
starov�kým Horovým chrámem spole�ného jen pramálo. Jak dokládají nápisy a archeologické vykopávky, vznikl 
na troskách Horovy svatyn� ze Staré �íše. Z velmi starých pramen� pochází také pov�st o ok�ídleném slune�ním 
kotou�i, který byl vytesán na st�n� chrámu v Edfu. Lí�í se v ní, jak b�h Ra se svou družinou p�istál „v západní 
�ásti tohoto území, východn� od kanálu Pechennu“. Faraón, jeho pozemský zástupce, byl z�ejm� v tísni, proto-
že žádal nebeského letce o pomoc proti svým nep�átel�m. 

„I promluvil Svatý Majestát Ra-Harmachi�v k posvátné osob� Hor-Huta: Ó, dít� Slunce, vznešený, jehož 
jsem po�al, ude� co nejd�íve proti nep�íteli, jenž je p�ed tebou. Poté Hor-Hut vzlétl ke Slunci v podob� velkého 
ok�ídleného slune�ního kotou�e... Když z nebeské výše spat�il nep�átele..., zaúto�il na n� zep�edu tak siln�, že 
nic svýma o�ima nevid�li a nic svýma ušima neslyšeli. Zanedlouho už nebyl jediný �lov�k naživu. Hor-Hut se v 
pestrobarevné zá�i vrátil ve své podob� velkého ok�ídleného slune�ního kotou�e zp�t na Ra-Harmachiovu lo�.“ 

Nelogická logika 

Obecn� se tvrdí, že se na tohle všechno musíme dívat jako na symbolický projev. Vždycky m� znovu a znovu 
vyvádí z míry, co všechno se „musí“. P�itom samotné hieroglyfy nabízejí širokou paletu výklad�. Již dávno p�ed Jean-
Francoisem Champollionem, který rozluštil hieroglyfy, rozeznal William Warburton (1698 - 1779), zastávající funkci 
biskupa z Gloucesteru v Anglii a intenzivn� se zabývající staroegyptskou grafickou soustavou a antickými bájemi, že 
sta�í Egyp�ané používali dva druhy písma: „... jedno, aby odhalili to, co cht�li sd�lit, ale i druhé, kterým jiné v�ci 
udržovali v tajnosti.“ 

Je to tak. V sou�asnosti se hieroglyfické texty podávají v podob� mušlí s jednou p�íchutí, a�koli široká paleta 
možností jejich výkladu p�ipomíná spíše celou chu�ovou škálu. Navíc byly vcelku nedávno objeveny starodávné 
hieroglyfy, které p�es Champollion�v p�ekladatelský a dešifrovací po�in není možné p�eložit. Stojí m� to opravdu 
zna�né úsilí, abych si p�edstavil „báji o ok�ídleném slune�ním kotou�i“ jenom abstraktn�, v rámci jakéhosi 
náboženského „letu do neznáma“. Poté, co létající b�h Ra pomohl faraónovi, lapidárn� konstatoval: „Tady je 
p�íjemné žít“ Potom byly pojmenovány okolní oblasti a za�ali se uctívat a velebit „nebeští“ stejn� jako „pozemští 
bozi“. Zasluhujeme si mnohem mén� pou�ování, jak to bylo myšleno, a mnohem více možností obrátit se p�ímo k 
originálnímu zn�ní: 

„Hor-Hut vzlet�l ke Slunci podoben velkému ok�ídlenému kotou�i. Proto je od t�ch dn� nazýván Pánem nebes. 
Jak dokládá nápis z Edfu, bylo boží p�isp�chání na pomoc jediným d�vodem pro uctívání a ší�ení kultu ok�ídleného 

slune�ního kotou�e, a ne, jak by nám n�kdo rád namluvil, Slunce p�i jeho pouti nad Zemí a v imaginárním podsv�tí. 
Text z Edfu je naprosto jednozna�ný: 

„Harmachis putoval ve své lodi a p�istál u m�sta Horus-Thron. Tu promluvil Thovt: „Ten, který vysílá paprsky a 
jehož po�al Ra, porazil ve své podob� nep�átele. Od toho dne je nazýván Tím, který vysílá paprsky a Tím, jehož po�ala 
sv�telná hora. Harmachis promluvil k Thovtovi: „Umísti tyto slune�ní kotou�e na všechna boží místa v Dolním 
Egypt�, na všechna boží místa v Horním Egypt� a na všechna ostatní boží místa.“ 

Jedna poznámka na okraj: Slovní spojení „Ten, který vysílá paprsky“ nepochází ode mne, nýbrž od profesora 
doktora Heinricha Brugsche, který p�eložil text z Edfu roku 1870 (!). Co se stalo v moderní egyptologii z „ok�ídleného 
slune�ního kotou�e“? Strašlivý ceremoniální nesmysl. P�vodní význam upadl v zapomenutí, a p�itom práv� tento 
význam nep�edstavoval v�bec žádný slune�ní kotou�, ale ok�ídlenou slune�ní bárku. Akademická p�edstavivost, 
neschopná rozpoznat n�kdejší skute�nost, ji prom�nila v mýty. Sv�t je tak zase v po�ádku. Ale �í je to po�ádek? 

Jeden milý a laskavý egyptolog se vyjád�il, že myšlenka na to, že by n�jaký b�h reáln� zasáhl do boj� mezi lidmi, je 
prost� nesnesitelná. Pochopiteln� stejn� nesnesitelná je moje p�edstava, že se do pozemských záležitostí míchali 
mimozemš�ani. Logika se dopouští pozoruhodných skok�. Nap�íklad ve Starém zákon� se �asto spouští B�h v ohni, 
kou�i, zem�t�esení a rachotu, aby zasáhl do bitev ve prosp�ch vyvoleného národa. To se rozumí samosebou. Tady 
logika funguje bezvadn�. Ovšem �í logika? 

Fiat lux! 

A�koli Texty pyramid jsou s to vrhnout trochu sv�tla na jednoduché asocia�ní spoje starých Egyp�an�, p�esto se jim 
ani zdaleka nepoda�ilo stát se dokonalým sv�telným zdrojem. Jak vlastn� Egyp�ané svítili uvnit� svých pyramid? 
St�ny plné hieroglyf� a um�leckých výtvor� p�ece nemohly vzniknout ve tm�. Nebo snad byly zdobené kamenné 
monolity opracovány ješt� venku a teprve potom byly dopraveny na místo svého definitivního ur�ení do tmavé hrobky? 
Možná. Stavba�i by ovšem p�i p�eprav� museli um�lecky vyzdobené st�ny a desky balit do vaty a se vším by se 
muselo velice jemn� manipulovat. Je také možné, že se kutilo v otev�ené pyramid� a že se její vnit�ní prostory uzav�ely 
teprve poté, když gramotní kameníci dokon�ili svou cizelérsky jemnou práci. U nadzemních pyramid je vysv�tlení 
možné najít - u podzemních štol to ovšem nejde. Mnoho pyramid stojí na vykopaných kavernách a také hroby v Údolí 
král� v Luxoru jsou tvo�eny r�znorod� orientovanými šachtami, do nichž slune�ní svit prost� nemohl proniknout. Jak 
tedy byly osv�tleny st�ny a stropy v pestrobarevných nádhern� zdobených poh�ebních šachtách? Stál snad vedle 
každého um�leckého �emeslníka nosi� pochodn�? Mihotalo se tu sv�tlo z olejových nebo voskových lampi�ek? Bylo 
možné p�i�arovat slune�ní sv�tlo do podzemních prostor pomocí zrcadel? 

Tytéž otázky si položili Peter Krassa a Reinhard Habeck ve své knize „Sv�tlo pro faraóna“ [27, 28], která 
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zaznamenala vynikající ohlas. Je to ostro vtipná, žádnými p�edsudky nezatížená a �tená�sky p�itažlivá publikace a 
pat�í vlastn� do knihovny každého, kdo se zajímá o Egypt. Krassa a Habeck p�ipomn�li, že pochodn�, olejové 
lampi�ky a vosk �oudí, takže by muselo být možné zjistit �áste�ky sazí na st�nách a strop�. K tomu však zatím 
nikde nedošlo. Takže zrcadla? Tehdejší železná zrcadla se p�íliš nehodila, protože p�i každé zm�n� úhlu paprsku 
ztrácela díky rozptylu a absorpci dobrou t�etinu sv�tla. Nejpozd�ji po t�ech zrcadlech zvít�zila tma. 

„Je lepší zažehnout malé sv�týlko než proklínat hlubokou tmu.“ (Konfucius, 551 - 479 p�. n. 1.) 
P�edstavte si, že by Kleopatra provád�la svého �ímského p�ítele Julia Caesara temnými chodbami pyramidy. Náhle jí 

v ruce vzplane tajemné sv�tlo, které ozá�í st�ny a na chvilku oslní ohromeného �ímského imperátora. „Jakým 
sv�telným kouzlem to vládneš, milovaná?“ za�al se vyd�šen� vyptávat Caesar. 

„	íkáme té v�ci kapesní svítilna,“ odv�tila polichocen� Kleopatra. „Používali ji už naši p�edkové p�ed 
tisíciletími. Vy, pokrokoví 	ímané, snad tento zdroj sv�tla neznáte?“ 

Krassa a Habeck shrnuli své odvážné myšlenky v Ancient Skies, zpravodajském listé Ancient Astronaut 
Society. Sta�í Egyp�ané znali elektrické sv�tlo! 

Pomatený nápad? Tohle tvrzení je možné docela dob�e zd�vodnit. D�jiny nás u�í, že ú�inky elektrického proudu 
jsou známé teprve od roku 1820 díky Dánovi H. C. Oerstedovi. Ve výzkumech pokra�oval Michael Faraday a od 
roku 1871 známe žárovku Tomáše Alvy Edisona. 

Tomáš Alva Edison nebyl první 

Toto historické pojetí je mylné. V Národním muzeu v iráckém Bagdádu stojí p�ístroj, který sestává z osmnáct 
centimetr� vysoké terakotové vázy, o n�co kratšího m�d�ného válce a zoxidované železné ty�e, na níž ulp�ly 
zbytky živic a olova. Tuto zvláštní vázu objevil roku 1936 n�mecký archeolog Wilhelm König p�i vykopávkách 
jednoho partského sídlišt� u Bagdádu. 

Již König m�l podez�ení, že by v p�ípad� tohoto kuriózního nálezu mohlo jít o svého druhu baterii produkující 
elekt�inu. Výzkumy jeho domn�nku potvrdily. Uvnit� vázy ležel sto�ený tenký m�d�ný plech ve tvaru válce o 
délce p�ibližn� dvanáct centimetr� a pr�m�ru dva a p�l centimetru, jenž byl spájený slitinou cínu a olova. Dno vál-
ce tvo�il t�sn� p�iléhající m�d�ný uzáv�r, který byl uvnit� odizolovaný živicemi. Na horním konci vázy byl válec 
rovn�ž uzav�en živi�nou zátkou. Ze zátky vy�nívala - odizolovaná od m�di, jedenáct centimetr� dlouhá železná 
ty�inka, která byla zastr�ená hluboko do válce. Pokud by ste jako nápl� použili kyselou nebo zásaditou tekutinu, 
získali byste galvanický �lánek - ostatn� v naprosto stejné kombinaci, kterou použil Galvani na baterie, které po 
n�m byly pojmenovány. 

To, že proud protékal a také byl odebírán, dokázal již roku 1957 Ameri�an F. M. Gray, pracovník laborato�e pro 
vysoké nap�tí firmy General Electric v americkém Pittsfieldu. S p�esnou napodobeninou p�ístroje a za použití 
roztoku síranu m��natého se mu poda�ilo vyrobit elektrický proud. Tím bylo dokázáno, že se v p�ípad� nálezu 
z pahorku u Chujut Rabuahu stejn� jako v p�ípad� dalších podobných nález� - nap�íklad v Seleukii na Tigridu a 
v sousedním Ktésifonu, skute�n� jednalo o elektrické baterie. Používali je i sta�í Egyp�ané? 

Staré nást�nné reliéfy v podzemní krypt� v Dende�e, sedmdesát kilometr� severn� od Luxoru, potvrdily 
Krassovy a Habeckovy domn�nky. Chrámový komplex v Dende�e byl zasv�cen p�edevším bohyni Hathor. V 
archaickém období byla považována za bohyni nebes a matku slune�ního boha Hora. Protože Egyp�ané na 
hv�zdném nebi vid�li obrovskou krávu, dostalo se dodate�n� bohyni Hathor k její lidské postav� i kraví 
podoby. V lidské podob� je vždy zobrazována s kravími rohy a slune�ním kotou�em. Byla to bohyn� tance, 
hudby, lásky a také v�dy a astronomie. 

Sv�tlo pro faraóna 

Jak dokládají mastaby, byla Dendera jako chrám bohyn� Hathor známa již ve Staré �íši. Chrámové m�sto 
ztratilo b�hem vývoje egyptských d�jin na svém významu, až bylo znovu restaurováno a nov� postaveno v 
období Ptolemaiovc�. V sou�asnosti se každému návšt�vníkovi Egypta vyplatí chrámový komplex navštívit. 
Sloupové galerie, st�ny a stropy umož�ují hluboký vhled do starších egyptských p�edstav o božském panteonu - a 
ty samoz�ejm� vycházely z ješt� starších vzor�. Dendera je také jediné místo v Egypt�, kde byl objeven 
dokonalý zv�rokruh se šestat�iceti dekádami egyptského roku. Nádherný reliéf s dvanácti hlavními postavami a 
matematickými a astronomickými údaji, který je dnes možné obdivovat v pa�ížském Louvru, byl v minulém 
století vysekán z chrámového stropu v Dende�e a levn� prodán za sto padesát tisíc frank� králi Ludvíku XVIII. 
Astronomové, kte�í zkoumali zv�rokruh z Dendery, mu p�isuzují stá�í 700 p�. n. l., jiní však hovo�í o letopo�tu 
3733 p�. n. 1. 

Jedine�né jsou v Dende�e i podzemní sín� se svými tajemnými nást�nnými reliéfy z dávno zapomenutých dob. 
Jedna z t�chto síní m��í 4,60 metru krát 1,12 metru a m�žete se do ní dostat jenom úzkým otvorem, který 
p�ipomíná díru do psí boudy. Sí� je nízká, dusiv� zatuchlá a je doslova nasycena pachem zaschlé mo�e, protože si 
tu hlída�i v hodinách pracovního klidu bezstarostn� ulevují. 

„Na st�nách jsou patrné lidské postavy vedle bublinovitých p�edm�t�, které tvarem p�ipomínají nadrozm�rné 
žárovky. Uvnit� t�chto žárovek se nalézají zvln�ní hadi. Zašpi�at�lé konce had� sm��ují ke kv�tu lotosu, který 
m�že být i bez velké fantazie interpretován jako objímka žárovky. N�co jako kabel vede ke krabi�ce, na níž sedí 
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b�h vzduchu. Bezprost�edn� pod záhadným p�edm�tem je jako znamení síly zobrazen dvouramenný sloup, který 
je spojen s hadem. Pozoruhodný je také démon p�ipomínající paviána se dv�ma noži v rukou -nože jsou vykládány 
jako symbol ochranné a obranné síly.“ 

Povolaní odborníci, kte�í by to vlastn� m�li v�d�t p�edevším, stojí p�ed t�mi reliéfy v úzké, neosv�tlené síni 
zna�n� bezradní. Hovo�í o „kultovním prostoru“, „knihovn�“, „archivech“ a „skladech pro uchovávání 
kultovních p�edm�t�“. „Sklad“ nebo „knihovna“, která je p�ístupná pouze ps�m? To je prost� sm�šné! 
Odborníci si nedokázali prakticky poradit ani s um�leckými výtvory na st�nách. Co je to, takový rozdvojený 
džedový sloup? 

- Symbol stálosti 
- Symbol v��nosti 
- Prehistorický fetiš 
- Strom bez spadaného listí 
- K�l se zá�ezy 
- Tvar klasu 
Krassa a Habeck odvád�jí da� spíše rozumovým d�vod�m, a tak v n�m spat�ují izolátor. A pro� vlastn� ne? Již 

ve Staré �íši existovali zvláštní kn�zi „ctihodného džedu“, dokonce jeden z hlavních boh� – Ptah, byl titulován 
„ctihodný džed“. V Memfid� se vyskytoval originální rituál „vzty�ování džedového sloupu“, který provád�l 
osobn� panovník za pomoci kn�ží. 

Džedový sloup nebyla jen tak n�jaká všední záležitost. Sm�li s ním manipulovat pouze zasv�cení. Podobné 
sloupy byly nalezené již pod nejstarší pyramidou - Džoserovou pyramidou v Sakká�e. P�i sledování až dojemných 
výklad� tohoto záhadného p�edm�tu se �lov�k jako já p�ímo rozveselí. Na co všechno ješt� dokážeme p�ijít, než 
nám spadnou šupiny z o�í a uvidíme v�ci takové, jaké ve skute�nosti jsou? V jedné �ásti mozkové kapacity 
soudobých ctihodných v�dc� se ukládá zp�sob myšlení starého Egypta a v druhé �ásti, která je orientována 
dop�edu, sm�rem k realit� našeho století, vznikají kulty cargo. Džedový sloup tak jasn� znázor�uje 
nepochopenou techniku, že si to cvrlikají i vrabci na st�echách a slepci by snad už v tomto p�ípad� museli 
prohlédnout. Jak to vyjád�il prorok Izaiáš ve Starém zákon�?“... a své o�i máte zav�ené, abyste svýma o�ima ne-
vid�li...“ 

Na st�nách krypty pod Denderou se vzdává hold tajné v�d� - v�d� o elekt�in�. Neo�ekávám, že by se odborníci 
ztotožnili s názorem, že sta�í Egyp�ané používali elektrický proud. Je to vlastn� škoda, protože „ostrovtip neopouští 
duchaplné muže ponejvíce práv� tehdy, když nemají pravdu,“ (Johann Wolfgang von Goethe, 1749 - 1832). 

Kouzla kolem pyramid 

Stojím v osm metr� vysoké pyramid�, p�esn� orientované podle sv�tových stran. Kolem mne se k sob� 
sklán�jí �ty�i sv�tlešedé trojúhelníkové plochy a p�ímo nad mou hlavou se sbíhají ve vrcholu pyramidy. Podlahu 
zakrývá bezový tkaný koberec, kolem dokola leží fialové polštá�ky jako n�jaké rozsypané kv�tiny. Na n�kolika 
polštá�cích sedí muži a ženy, kte�í tu spo�ívají v n�mém pohroužení do sebe sama. Pohledem pátráv� kloužu po 
pyramidovém prostoru. Dole, v nejširším míst� trojúhelník�, je zapušt�no vždy po osmi malých oknech, což 
dohromady obnáší dvaat�icet oken. Mé nohy spo�ívají na šesticípé zlaté hv�zd�, která byla zabudována do 
podlahy. 

V každém rohu pyramidy zá�í navíc jedna malá sklen�ná pyramidka. Matné, ztlumené sv�tlo vrhá v tomto vnit�ním 
prostoru jemné žluté odstíny. Široké dve�e potažené izola�ní um�lou hmotou se zavírají - a pak za�íná hudba. Zpo�átku 
je to jen n�žné šum�ní, jakási vzdálená �ada tón�, které m� konejšiv� uklid�ují, ale vzáp�tí je to chv�ní a rachot, 
vibrace se odrážejí od všech ploch pyramidy, zaplavují mé smysly a strhávají m� do nadp�irozeného sv�ta omamných 
frekvencí. Jsem okouzlen, neschopen se pohnout z místa. Stojím na své hv�zd� a nechávám si t�lem pronikat Symfonii 
Z Nového sv�ta od Antonína Dvo�áka v provedení víde�ských filharmonik�. Jako hypnotizovaný z�stávám duchem 
nep�ítomný stát, i když už melodie po nádherném crescendu skon�ila. Náhlé ticho p�sobí jako šok. Zdá se mi, jako by 
m�j mozek prošel n�jakou mycí linkou - jeho šedými bu�kami kmitají tisíce myšlenek a inspirací, které úpln� 
p�evracejí m�j zp�sob myšlení a derou se ven z tohoto sv�ta, ven k no�nímu nebi posetému hv�zdami. 

Nikdy p�edtím jsem si takhle výrazn� neuv�domil, že heslo „mrtvý b�h“ mohlo povstat jenom v egocentrických 
mozcích. B�h prohlášený za mrtvého byl všude, v každé molekule a každém atomu mého Já. A�koli t�lo stálo ješt� 
dosud dole uprost�ed pyramidy, exploze v�domí p�esáhla její vrchol. Cítil jsem se být sou�ástí univerza, p�ipadal 
jsem si jako blesk, který se rychlostí sv�tla ší�í do všech stran. Nem�l jsem o�i, ale p�esto jsem rozeznával 
mlé�né osv�tlení, které zalévalo pyramidu pod mýma nohama, nem�l jsem uši, a p�esto jsem všemi smysly 
vnímal navzájem se prostupující melodie Glass Works od Philippa Glasse, do nichž se te� celá pyramida 
jakoby zahalila. Ohromen� jsem si v téže desetin� sekundy uv�domil, že v�bec nemohu znát název tohoto 
hudebního díla, že jsem nikdy v život� o skladateli jménem Philipp Glass nic neslyšel. Co se to tu d�je? Odkud 
se vzala jasnoz�ivost, která je všudyp�ítomná a zárove� vším proniká? Nenasypal mi n�kdo do pití n�jakou 
drogu? Nebo jsem ob�tí spirituální síly, která po mn� touží? 

Vrátil jsem se zpátky do svého t�la, t�ásl jsem se jako zmoklý pudl a tichými kroky jsem vyšel z pyramidy. 
Venku jsem potkal zvukového technika, mladého muže, který instaloval kvadrofonní za�ízení v pyramid� ETORA 
na ostrov� Lanzarote. ETORA je ezoterické st�edisko, do kterého jsem byl pozván na n�kolik p�ednášek. Je to ráj 
bez komár� a dalších obtížných p�ízrak�. 
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„Jak se jmenuje to dílo, které práv� zazn�lo v pyramid�?“ 
„Glass Works, od Philippa Glasse.“ 
„Dovolte mi, abych vám složil kompliment za akustiku! Asi jste všechno velmi p�esn� prom��il.“ 
Zvukový technik se zasmál. „Nevym�roval jsem v�bec nic! Spolehl jsem se na sv�j sluch - a navíc tu p�sobí 

pyramidový efekt.“ 

 

 

 

 

Pyramidový efekt 

Popis objevení tohoto efektu zní jako dojemná pohádka. 
Bylo nebylo na Rivié�e plné kv�tin u Nice, kde m�l železá�ství jakýsi Antoine Bovis. Monsier Bovis m�l ovšem 

vyšší ambice než obchodovat se šrouby a nýty, pan Bovis byl zarputilý punti�ká� a vynálezce a již ve t�icátých 
letech, kdy ješt� nikdo nehovo�il o n�jakém „New Age“, vedl tento pán ezoterický kroužek. 

Kdo by se mohl divit tomu, že monsieur Bovis ve svém obchod� prodával vedle železných ty�í a všemožného 
ná�adí také speciální magnetické kyvadlo, jím samotným vynalezený „biometr“ a r�zné další vynálezy? P�i jedné 
cest� do Egypta, která ho mimo jiné zavedla i do Velké pyramidy u Gízy, u�inil Bovis kuriózní objev, kolem 
n�hož jiní turisté chodili bez povšimnutí. Na podlaze Královské komory ležela malá mrtvá pouštní myš. B�h ví, jak 
se to zví�átko mohlo dostat do tisíce let staré stavby. 

Antoine Bovis špi�kou st�evíce lehce str�il do myšky, protože ho zajímalo, jestli t�eba i brouci nebo mravenci našli 
spletitou cestu ke zdechlin�. Pozorn� si prohlédl celou podlahu, neustále postrkoval myšku p�ed sebou, až se nakonec 
sehnul a zvedl ji. Tu jím projelo jako blesk poznání: Pouštní myš byla lehou�ká jako pírko a celá svrašt�lá - byla totiž 
mumifikovaná. 

Jaké záhadné síly tu p�sobily? Pro� ta myška neshnila? 
Sotva se dostal dom�, postavil podivínský monsieur Bovis z železných ty�í a d�eva malou pyramidku. Objev v 

Cheopsov� pyramid� pln� zam�stnával jeho mysl. Hned od po�átku ho intuice vedla správným sm�rem. P�esn� jako v 
p�ípad� originálu - Velké pyramidy v Gize, Antoine Bovis orientoval sv�j model severojižním sm�rem. Pak do 
pyramidky umístil malý d�ev�ný podstavec, který dosahoval t�etiny výšky jeho modelu. Podstavec m�l vyzna�ovat po-
lohu Královské komory, která ve Velké pyramid� p�ece také leží jednu t�etinu výšky pyramidy nad základnou. 
Nakonec - veden nejen vnuknutím, ale i tím, že k ob�du prost� po�ítal s telecím ragú - Antoine Bovis položil na 
podstavec kousek telecího masa. 

Maso m�lo za�ít v následujících dnech jaksepat�í zapáchat, ale to se nestalo. Bylo viditeln� stále sušší, vyprahlejší, 
p�esn� tak, jako kdyby n�jaká neviditelná síla vytahovala z kostky masového ragú veškerou tekutinu. Bovis zaražen� 
sledoval tento proces mumifikace a pak podnikl další �adu pokus� s modelem pyramidy i bez n�j. 

Všechny organické látky v pyramid� dehydrovaly a mimo pyramidu shnily. 
To je p�ece vcelku logické, �ekl jsem si, když jsem poprvé p�e�etl tenhle p�íb�h. Vždy� maso v pyramid� je tém�� 

vzduchot�sn� odd�leno od okolního prost�edí a bakterie se k n�mu nemohou dostat - stejn� jako v sou�asném 
vakuovém balení. Pro� ale kousky masa vysychaly? Co z nich vytahovalo š�ávu? 

 
 

�eskoslovenský patent �. 93 304 

Podobné myšlenky zam�stnávaly nepochybn� také �eskoslovenského radiotechnika Karla Drbala, který se v 
jednom pokoutním plátku do�etl o pokusu monsieura Bovise. Drbal zopakoval Francouzovy pokusy a shledal, že byly 
naprosto korektní. 	ekl si, že masa, vajec a sýra bylo už jako pokusných p�edm�t� v rámci experiment� s 
pyramidou použito dostate�né množství. Jak to ale bude vypadat s anorganickými, „neživými“ 
pokusnými objekty? Bude možné v modelu pyramidy vysušit kámen, kávovou lži�ku nebo pro m� za m� 
t�eba náprstek plný vody? 

Karel Drbal hledal n�jaký drobný p�edm�t, který by mohl umístit do své malé, pouhých osm centimetr� 
vysoké kartónové pyramidy (délka základny: 12,5 centimetru). Jeho pohled spo�inul na použité žiletce, která už 
beztak byla nanic. Inženýr se domníval, že by v pyramid� mohla ztratit poslední zbytek své ostrosti. O 
�ty�iadvacet hodin pozd�ji prozkoumal �eznou �ást žiletky pod lupou. Šálil ho zrak, nebo žiletka skute�n� 
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vypadala tak, jako by ji n�kdo práv� nedávno nabrousil? Karel Drbal dlouho neváhal a starou žiletkou si oholil 
své strnisko. Pak ji položil znovu do pyramidy a domníval se, že tenou�ká kovová vrstva vezme záhy za své. 
Nazít�í následovalo další dokonalé oholení stejnou žiletkou. Co se to d�lo? Nenamlouval si snad jenom, že ta 
žiletka je ost�ejší? Prsty rozvážn� p�ejížd�l po hladce vyholené pokožce, na které nebylo patrné ani to nejmenší 
�íznutí. Karel Drbal ned�v��iv� vrt�l hlavou a znovu uložil pokusný p�edm�t do pyramidy - a dalších plných 
padesát dn� se bezvadn� holil toutéž žiletkou. 

Tohle všechno se stalo v únoru a b�eznu 1949. Zarputilý inženýr experimentoval dál celých p�t let a tri 
m�síce, až do 6. �ervence 1954. Pr�m�rná doba použitelnosti jedné žiletky mu vyšla na 105 každodenních 
oholení. Karel Drbal použil celkem 18 žiletek od r�zných výrobc�, p�i�emž „kone�ný po�et oholení jednou a 
toutéž žiletkou se p�i denním používání pohyboval mezi 200, 170, 165, 111 a 100“. I po ukon�ení pokusné 
fáze setrval u své bezplatné brusky žiletek. Za p�tadvacet let spot�eboval pouze neuv��itelných osmadvacet 
žiletek! 

Je pochopitelné, že výrobce žiletek tato skute�nost zrovna neuvád�la ve vytržení. 
Nabízela se možnost nechat si žiletkový zázrak patentovat. Ale jak? Vždy� sám Karel Drbal nev�d�l, jaký 

proces p�sobil b�hem jeho hokuspokusu v modelu pyramidy. Nakonec p�ece jen podal patentní návrh, a 
protože mu bylo jasné, že patentovou komisi bude možné jen obtížn� p�esv�d�it, v�noval metalurgovi, který 
byl �lenem této komise, jednu malou pyramidu s žiletkou. No a protože v padesátých letech v 
�eskoslovensku platila nová žiletka denn� za luxus, vyzkoušel ji skeptický metalurg na vlastních vousech. 

V lét� 1959 Karel Drbal obdržel patent na „za�ízení na udržování ostrosti žiletek a b�itev“. Tento 
�eskoslovenský patent má �íslo 93 304. 

Od té doby byl pokus s žiletkami nes�ísln�krát zopakován, a to vždy se stejným výsledkem, pokud byly 
pokusná pyramida a �ezná plocha žiletky nastaveny p�esn� severojižním sm�rem. Dr. Gottfried Kirchner dokonce 
informoval ve svém televizním po�adu TERRA X o jednom p�ísn� v�deckém pokusu, který provedl profesor 
doktor J. Eichmeier z Technické univerzity v Mnichov�. B�hem tohoto pokusu ležela polovina žiletky osm dní v 
pyramid� z plexiskla a druhá polovina v uzam�ené zásuvce. Ob� poloviny byly posléze prozkoumány pod 
elektronickým rastrovacím mikroskopem. „Rozdíly v ší�i �ezných ploch, ale také v povrchové struktu�e obou 
polovin žiletky“ byly naprosto zásadní, napsal Dr. Kirchner. 

 

Vysv�tlení nepochopitelného 

Jaká síla m�ní molekulární strukturu, a tím i uspo�ádání atom� v ocelové žiletce? Pro� tento pokus funguje 
pouze v pyramid� a pro� nelze dosáhnout stejných výsledk� v kostce nebo válci? Co je tak zvláštního na tvaru 
pyramidy a pro� tajemná energie p�sobí pouze v tom p�ípad�, když je základna pyramidy orientována p�esn� 
podle kompasu na sever? Mezitím se jako naprosto nesporné prokázalo, že zm�ny probíhají nejen u oceli, ale i u 
jiných materiál�, le� o tom, jak tyto zm�ny probíhají, se nic ur�itého nev�d�lo. Dr. Kirchner se zmínil o 
amerických v�dcích, kte�í se domnívají, že uvnit� pyramidy se udržuje energie vyza�ovaná pokusnými p�edm�ty. 
„Tato energie tedy nem�že p�ekonat bo�ní plochy, nýbrž se odráží zp�t do vnit�ního prostoru pyramidy.“ A ony 
nep�etržité reflexe údajn� zp�sobují zm�nu struktury. 

To sice zní na první poslech p�ijateln�, ale p�esto tento názor vyvolává více otázek, než je jich schopen 
zodpov�d�t. Všechna molekulární spojení - to znamená každá hmota, do prostoru vyza�ují. Pouze na základ� 
tohoto „p�irozeného“ zá�ení se radioastronom�m poda�ilo prokázat ve vesmíru celé shluky organických i 
anorganických látek. Zá�ení však zárove� znamená ztrátu energie. Pokud by se zdroj zá�ení beze zbytku 
„vyzá�il“, již by více neexistoval. V subatomární oblasti se vyzá�ená energie neustále dopl�uje, protože elektrony, 
tyto stavební kameny každého atomu, m�ní sv�j stav a tak�íkajíc p�eskakují z jedné energetické roviny na druhou. 
Bo�ní st�na kartónové pyramidy je pro elektron úpln� stejn� pr�chodná jako �ídká rybá�ská sí� pro vzduch. Co na 
tom m�že zm�nit úhel sklonu pyramidové st�ny? 
�ech Karel Drbal, který nejvytrvaleji ze všech provád�l �adu pokus� s žiletkami v pyramidách, uvádí n�kolik 

dalších d�vod� pyramidového efektu. V „mikroskopických meziprostorách krystalické struktury žiletkového 
ost�í“ se shromaž�ují takzvané bipolární vodní molekuly. Ty jsou odtud vypuzovány rezonancí vyza�ované 
energie. Podle Karla Drbala je možné symbolicky hovo�it o „dehydrataci žiletkového ost�í“. 

Do jakého p�ízra�ného sv�ta se ztrácejí ony bipolární vodní molekuly, které se údajn� odrážejí ve vnit�ním 
prostoru pyramidy? Karel Drbal tvrdí, že se smísí s okolním vzduchem, a tím poskytuje snad jediné rozumné 
�ešení. Pokusné pyramidy p�ece nebyly vzduchot�sné. Co se ale stane p�i pokusu s pyramidou ve vakuu, které 
žádnou cirkulaci vzduchu neumož�uje? Jakých konkrétních sil je zapot�ebí, aby byly bipolární vodní molekuly 
vytla�eny z oceli nebo rozpušt�ny? 

Sov�tský fyzik Malinov vysv�tlil podivuhodný pyramidový efekt „elektromagnetickými vlnami“ v souvislosti 
s magnetickými poli Zem�. Pro� však, u všech pyramid chtivých faraón�, zabíjejí tyto vlny plís�ové a hnilobné 
houby a bakterie v potravinách, ale jinak tytéž potraviny konzervují nebo dokonce zesilují jejich p�irozené aroma? 
V rámci Ancient Astronaut Society, obecn� prosp�šné spole�nosti, která se zabývá mými teoriemi, jsme to cht�li 
v�d�t p�esn�ji, a tak jsme vyzvali ke spolupráci naše �leny, aby provád�li pokusy s pyramidami za použití 
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veškerých dostupných materiál�. Po týdnech a m�sících jsme obdrželi 118 písemných zpráv od muž� a žen 
r�zného profesního zam��ení, ale také od školák�. Všichni postavili r�zn� velké modely pyramid z rozli�ného 
materiálu, umístili je do zahrady, sklepa, na p�du, do ložnice, na nafukovací matraci p�ivázanou v bazénu a 
dokonce i do lednice a uschovali do nich ty nejroztodivn�jší v�ci. Jeden šestnáctiletý chlapec z Holzkirchenu 
v Horním Bavorsku nám oznámil, že do um�lohmotné krabi�ky umístil mravence, kte�í již za �ty�i dny vzali za 
své, a jeho vrstevník z gymnázia nám popsal sv�j pokus s mouchami, které „odešly“ již po �ty�iadvaceti 
hodinách. T�m ubohým tvor�m se prost� nedostávalo kyslíku, tekutin a potravy. Telefonicky jsem naléhav� 
vyzval mladé experimentátory, aby své šílené pokusy okamžit� ukon�ili. Lidé n�kdy dokáží být opravdu strašní. 

Jedna u�itelka, která práv� trávila prázdniny v jihošvýcarském kantonu Tessin, uložila do pyramidy zabalené 
do pergamenového papíru kousek plesnivého chleba a postavila své dvaadvacet centimetr� vysoké um�lecké 
dílo do sklepa, „protože je tam hezky vlhko a plís�ové houby p�ímo zbož�ují vlhkost a tmu“. Za osmnáct dní byla 
plíse� pry� a chléb se rozpadl na vysušenou mou�ku. A bylo! 

Velice zaražený byl d�chodce z Arbonu u Bodamského jezera, jenž umístil do sklen�né pyramidy jednu z t�ch 
malých sví�ek, jaké se používají pro b�žné oh�íva�e. Jak nám napsal, cht�l vlastn� v�d�t jenom to, jestli plamen 
rovnom�rn� ho�í. Když plamínek pro nedostatek kyslíku neustále zhasínal, p�estala osmašedesátiletého muže tahle 
hra bavit a ponechal pyramidu v knižním regálu svému osudu. O dev�t dní pozd�ji, když šel kolem a nahlédl do 
pyramidy, p�ipomínala sví�ka zmrza�ený voskový prst. Z deformace sví�ky bylo jen t�žko možné podezírat 
podzimní teploty, ostatn� žádná jiná sví�ka v pokoji se ani v nejmenším nezm�nila. 

„Jaksepat�í vyd�šená“ byla také šestadvacetiletá amatérská malí�ka Elka z Wuppertalu, která si jen tak pro 
radost malovala olejové miniatury. Její nádherné um�lecké výtvory byly mali�ké, na délku m��ily p�esn� p�t 
centimetr�. Paní Elka umístila �erstv� namalovaný obrázek na malý d�ev�ný podstavec v osmadvacet centimetr� 
vysoké sklen�né pyramid�. Ned�lala to snad proto, že by byla posedlá n�jakým experimentováním, ale prost� a 
jednoduše kv�li tomu, že obrázek, na kterém byl malý dome�ek, ko�ka a m�sí�ní úpln�k, se za prosklenými 
trojúhelníkovými st�nami pyramidy velmi dob�e vyjímal. Za týden se paní Elce za�alo zdát, jako by se miniatura 
n�jak m�nila. O t�i týdny pozd�ji „m�síc stekl z nebe, barva hn�do�erné d�ev�né st�echy popraskala, tmavá mod� 
oblohy zá�ila velmi intenzivn� a zadní �ást t�la ko�ky se rozpustila ve vzduchu“. To je p�ece docela prima efekt! 
Doporu�il jsem paní Elce, aby své budoucí výtvory opat�ila sloganem „autor - pyramida“. 

Stejným zp�sobem probíhal i pyramidový pokus s docela banálním v�elím medem. Provád�la ho manželská 
dvojice Burgmüllerových v Hamburku. Burgmüllerovi bydlí v 8. pat�e jednoho v�žáku a svou malou pyramidu 
z plexiskla, vysokou 14,5 centimetru, zakoupili. Po snídani nalil pan Burgmüller dv� polévkové lžíce medu do 
malé misti�ky a postavil nádobu na popravený podstavec uvnit� pyramidy. Za �ty�iadvacet dní se med zm�nil v 
tuhou masu, „která p�ipomínala na dotek ztuhlý vosk“. Sv�domitá manželka p�i úklidu obývacího pokoje necht�n� 
vychýlila pyramidu ze severojižního sm�ru a – hokuspokus, za pouhých šest dní med kapal z nádobky a byl tekut�jší 
než kdy p�edtím. T�eba bude možné tímto zp�sobem vysv�tlit slzy svatého Januaria v neapolské katedrále, který se kaž-
doro�n� dosti strašidelným zp�sobem rozplá�e. 

Tyto spíš náhodn� získané výsledky potvrdily i punti�ká�ské „ú�etní typy“. Tím myslím ty naše laskavé, tiché 
spoluob�any, kte�í si pe�liv� vedou kartotéku s údaji p�esnými na den a hodinu a své pokusné objekty dokonce 
vyvažují na lékárnických vážkách. Gerhard Leiner ze Štýrského Hradce v Rakousku si postavil model pyramidy ze 
4,5 milimetru silného �eziva. Jeho pokusná série za�ala 19. b�ezna 1983 ve 12.30 hodin. V pyramid� - orientované 
severojižn�, leželo sedm dní staré slepi�í vejce o hmotnosti 60,2 gram�. Druhé vejce z�stalo uloženo mimo pokusný 
prostor. V místnosti, kde pokus probíhal, byla pr�m�rná teplota 19 stup�� Celsia. 

4. �íjna - po dvou stech dnech! - ztratilo vejce v pyramid� 58,8 procent své hmotnosti, žloutek byl žlutý, zápach 
naprosto normální a vejce poživatelné. Kontrolní vejce mimo pyramidu zapáchalo až b�hvíkam, pardon, tedy 
samoz�ejm� až ke stropu místnosti. Další �asov� náro�né pokusy Gerharda Leinera tyto výsledky jenom potvrdily, 
pouze to ku�e se ješt� nevylíhlo. 

Další �lenové AAS experimentovali s kousky jablek, �edkvi�kou, rostlinnými semeny, tabákem, pomeran�ovou 
š�ávou, sazenicemi okurek a raj�at, ba dokonce i s jahodami. Všichni experimentáto�i jednotn� zjistili u všech plod� v 
pyramid� intenzivní chu�. Sazenice zeleniny rostly v pyramidových sklenících potažených folií rychleji než srovnatelné 
rostliny, okurky a raj�ata byly pevn�jší, kompaktn�jší a jejich v�n� byla mnohokrát koncentrovan�jší než u jakéhokoli 
druhu srovnatelné zeleniny. 

Kouzelnické �áry? Ducha�ení? Magie? Podvod nebo sugesce? Síla sugesce je sice ve válce jedinou zbraní proti 
realit� - ale v daných p�ípadech nedošla uplatn�ní. Pokusné p�edm�ty se m�nily viditeln�, kvantitativn� i kvalitativn� se 
tyto zm�ny daly postihnout a také výsledky jsou, jak to v�da neustále vyžaduje, kdykoli reprodukovatelné. Nikdo 
jenom nezná odpov�� na to, co se to vlastn� d�je a pro� se to d�je. 

Mn� samotnému p�átelé darovali sklen�nou pyramidu, která ležela nepovšimnuta n�kolik týdn� na verand�, což je 
svého druhu zimní zahrada. Jednoho ve�era jsem objevil p�íliš mladé �ervené bordeauxské víno. Abyste m� 
správn� chápali: Já docela rád sáhnu po láhvi s bordeaux. S léty už horní patro, jazyk i žaludek rozpoznají, co 
jemn� stéká a co jsou naopak patoky, co vnit�nostem prospívá a rozlévá se po t�le jako božský nektar. Toto 
bordeaux bylo neuležené, drsné, nakyslé, prost� nebylo jaksepat�í vyzrálé. Zatímco jsem p�eléval obsah do 
láhve od octa, p�isp�chal ke mn� duch pyramidy a p�inutil m� k dost podivínskému jednání. Uložil jsem 
originální neotev�enou láhev stejné zna�ky do své sklen�né pyramidy - a zapomn�l na ni. P�ešel podzim a zima, 
na ja�e jsem pomáhal své žen� - to víte, muž jako já je moderní manžel, p�i úklidu na verand�. Náhle se objevila 
láhev vína! 

Bordeaux získalo tmavší barvu, m�lo nádhern� sytou, hedvábnou chu�, nakyslost zmizela - no bylo to prost� 
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jako sedmileté Grand Cru classé. Znalec dob�e ví, co to znamená. Uchýlil jsem se ke zkušební ochutnávce jiné 
láhve téhož ro�níku, která byla uložena ve sklep�. Rozdíl byl ohromující. Od té doby mohou návšt�vníci, kte�í za 
mnou p�icházejí, dosv�d�it, že jedna láhev bordeaux stále spo�ívá pod sklen�nou pyramidou. Pro zvláštní p�ípady. 

B�hem svého seminá�e u ETORY na ostrov� Lanzarote jsem potkal také Hanse Cousta, matematického génia, 
který se zaobírá pozemskými a vesmírnými m�rnými jednotkami a vlnovými délkami. Navrhl a v rámci 
svépomoci zbudoval 9,84 metru vysokou pyramidu, které �íká „kosmický altánek“. Takhle si budu moci jednou 
podle všeho založit kosmickou vinárnu. Jen tak mimochodem jsem se zeptal živého computeru Cousta, co by mohl 
mít pr�m�r zem�koule spole�ného s Velkou pyramidou. 

„Pr�m�r naší planety na rovníku �iní 12 756 326 metr�. Jeden pozemský den �ítá 86 400 sekund. Vyd�l metry 
sekundami a dostaneš výšku pyramidy 147,64 metru.“ 

No to snad ne! Ale pro� sekundy? Sta�í Egyp�ané snad naše sekundy opravdu neznali, ne? Dov�d�l jsem se, že 
sekundový rytmus není naším vynálezem: „Jedna minuta má jak známo 60 sekund a hodina 60 minut. To 
dohromady obnáší 60 x 60 = 3 600. To je rozd�lení kružnice na stupn�. Jedna �tvrtina z toho je 90 stup��, což je 
pravý úhel. Vidíš, že naše sekundy mají mnoho co �init s geometrií a obvodem Zem�, a to už od pradávna!“ 

Hans Cousto z�stal se mnou ve spojení. I vy si s ním ješt� m�žete promluvit. 

Návrhy pro možné 

Pyramidová �ísla a pyramidové síly nesporn� existují, a p�esto se žádná univerzita nesnaží tyto podivuhodné 
souvislosti osv�tlit. Imunology a hygieniky by p�ece m�lo zajímat, pro� ur�ité bakterie, viry a houby v pyramid� 
hynou a jiné nikoli. Je tvar pyramidy schopen pozm�nit obtížn� zni�itelné jedy? Zvyšuje tvrdost slitin a svar�? 
Je možné pomocí pyramid zlepšit ú�inek surové ropy a dalších p�írodních chemických látek, zintensivnit chu� 
ko�ení nebo pro m� za m� �istit vodu bez chloru? Hodí se pyramidy jako �isti�ky? Jako zásobníky �erstvé vody? 
Dalo by se pod pyramidami zušlech�ovat víno hned po celých sudech a udržovat velmi dlouho sv�ží kv�tiny, 
zeleninu a ovoce? Jako v��ný cestovatel dob�e vím, jak rychle se v rozvojových zemích kazí citlivé léky, protože 
nefungují lednice nebo prost� nejsou v�bec k dispozici. Pro� se neodhodlá n�jaký chemik k pokusu s 
odpovídajícími dávkami lék�? 

Zaznamenal jsem tu naprosto bezd��né otázky tak, jak m� spontánn� napadly. Myšlenky vykazují jistou ú�innost, 
t�eba se alespo� n�která z nich stane v n�jakém pohotovém mozku tolik pot�ebným duchovním podn�tem. Byla by 
p�ece hrozná škoda nechat pyramidové síly nevyužité jen proto, že jsou zahaleny jemným závojem mystické záhadnosti. 
To osudové na t�chto efektech je koneckonc� jejich prokazatelná existence. Jak �asto už jenom pouhé nadhozené 
myšlenky vyvolaly velké v�ci? Proto ponechávám i nepatrným nápad�m volné pole p�sobnosti, aby se z nich mohly 
p�ípadn� stát v�tší a významn�jší ideje. 

Cítíte se ospale? Jste unaveni? Deprimováni? — Tak se na dv� hodiny posa�te do pyramidy tak, aby vaše hlava 
byla v dolní t�etin� pyramidy. S ohromením zjistíte, že ve vašem zpustošeném orgánu myšlení za�ínají op�t proudit 
neurony. Tohle cvi�ení by se však nem�lo provád�t p�íliš dlouho - osobám s vodnatým mozkem by se mohl 
dehydratací scvrknout. 

Nem�žete prorazit se svým �ešením problému? Poci�ujete nedostatek oslnivých nápad� nebo rozhodující inspirace? 
M�že vám pomoci kouzlo pyramidy. Já sám jsem to musel vzít s ohromením na v�domí. 

Již celá desetiletí hledají rádioastronomové kontakt s mimozemskými formami života ve vesmíru. Dosud 
neúsp�šn�, protože se pátralo velmi skromnými prost�edky na velice omezených vlnových délkách. Celá 
rádioastronomie spo�ívá na elektromagnetických vlnách - ostatn� na �em jiném, že? —, protože rádiové vlny jsou 
se svými t�emi sty tisíci kilometry za sekundu nejrychlejším komunika�ním prost�edkem. Je to rychlé pro Zemi, ale 
nikoli pro vesmír. Rozhovor s mimozemš�any, kte�í by sed�li u p�ijíma�e ve slune�ní soustav�, která je vzdálena od 
té naší dvacet sv�telných let, by byl nejspíš p�kn� nudný. Odpov�di na naše pal�ivé otázky by dolétly k našim 
anténám nejd�íve za �ty�icet let. 

Skute�n� neexistuje nic rychlejšího než rádiové nebo sv�telné vlny? 
Není forma pyramidy vysíla�em do vesmíru a uchem naslouchajícím mimozemš�an�m? Nezesilují magnetické 

síly Zem� ve správn� orientované pyramid� naše myšlenky? Když se lidé modlí, neposílají myšlenkové vzory s 
chvalo�e�mi a p�áními p�es „rezonan�ní p�du“ kostela nebo chrámu n�kam do prostoru k prap�vodnímu v��nému 
Stvo�iteli? Dokáže síla pyramidy p�etvo�it lidské myšlenky do podoby impulz� s nadsv�telnou rychlostí? Ne�ekají 
tam n�kde v n�jaké pyramid� mimozemští telepati na naše poselství? 

Necht�li jste se n�kdy stát cestovateli v �ase? Nechat se prost� a jednoduše omývat minulými �i budoucími 
vlnami �asu? Nemáte chu� aspo� jednou jedenkrát vstoupit v kontakt s jinými rovinami a cizími bytostmi? Jak 
zaznamenal historik Paul Brunton, který strávil jednu noc ve Velké pyramid�, odehrávají se tam zcela podivuhodné 
v�ci. 

„Kone�n� nastalo vyvrcholení. Obrovští prasta�í tvorové, odporné a hr�zné zjevy z podsv�tní �íše, groteskn�, šílen�, 
strašideln� a �ábelsky vyhlížející podoby se kolem mne nakupily a naplnily mne nevýslovným hnusem. Za n�kolik 
minut jsem prožil n�co, na co ve mn� navždy z�stane nesmazatelná vzpomínka. Tahle neuv��itelná scéna utkv�la v 
mé pam�ti živá jako fotografie.“ 

V pr�b�hu noci vešel Paul Brunton v kontakt s „velekn�žími jednoho starého egyptského kultu“, byl prom�n�n ve 
spirituální bytost a zaveden do „dvorany poznání“. Dov�d�l se, že v pyramid� se uchovává vzpomínka na minulé 
lidské generace stejn� jako na spojenectví, které Stvo�itel uzav�el s prvním velkým prorokem. Brunton dokonce tvrdil, 
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že ho tyto duchovní bytosti zavedly do dvorany, která se nalézá hluboko pod pyramidou. 
Uchovávají nebo uchovávaly se ve Velké pyramid� dokumenty o d�ív�jších lidských generacích? Existují dosud 

neprobádané sín� a chodby? V kterém �asovém úseku lidských d�jin byla vymyšlena a zbudována tahle „schrána 
�asu“? Existuje hluboko pod pyramidou dvorana, kterou popsal Paul Brunton? Existuje - já jsem tam dole byl. 

 

4. kapitola 

O�i Sfingy 

„Natrhal jsem pouze kytici kv�tin a nep�idal jsem k ní nic jiného než nit, kterou je svázána.“  

Michel de Montaigne, francouzský esejista, 1533 -1592 

Po�átek prosince 1988. Plošina u Gízy je jako vymetená. Žádné turistické autobusy, žádné houkání a tla�enice, 
žádní velbloudi ani kon�, ani stopy po dot�rných obchodnících, žádná fronta p�ed vchodem do Velké pyramidy. 
Silnice a cesty kolem této antické památky zá�í �istotou jako curyšská Bahnhofstrasse. Dovád�jí tu jenom školáci, 
chlapci bez nejmenšího respektu házejí mí�e na pyramidové kvádry. P�ed vchodem do Cheopsova divu sv�ta 
sedí dva vážn� vyhlížející hlída�i, kte�í by nevpustili dovnit� ani jednotlivé turisty, kdyby sem náhodou 
zabloudili. 

On také žádný nep�ijde. Co se to stalo v Gíze? To jsou cizinci náhle nežádoucí? Jeden laskavý inspektor podává 
informaci: „Ve Velké galerii se provád�jí restaura�ní práce,“ tvrdí. „Protože jsou informovány všechny cestovní 
kancelá�e a hotely, turisti do Gízy v�bec nevyjedou. Egyptská nabídka velkolepých chrám� je nevy�erpatelná, 
za odpadlou návšt�vu Gízy budou hosté v Sakká�e bohat� odškodn�ni.“ 

My, to znamená vynikající fotograf-amatér Rudolf Eckhardt a já, jsme se p�edstavili mladému inspektorovi, 
požádali jsme o povolení výjimky a popravd� jsme �ekli, že chceme ve Velké pyramid� v naprostém klidu ud�lat 
n�kolik fotografií, což b�hem tla�enice mezi turisty není možné. Muž nás pozval do baráku archeolog�. Na staré 
pohovce a �ad� židlí sed�li studenti a inspekto�i. Trp�liv� mi naslouchali, mé pr�kazy putovaly z ruky do ruky a 
všichni si pokradmu prohlíželi naše fotografické vybavení. 

„Video? Film?“ zeptal se vedoucí skupiny. 
„Ne,“ odpov�d�l jsem s d�v��ivým úsm�vem, „jenom fotografie!“ 
Nabídli nám �erný sladký �aj a já jsem se zase pod�lil o švýcarskou �okoládu. Trošku jsme si zav�dáto�ili, ješt� 

dob�e, že jsem v minulých letech toho o Egypt� hodn� p�e�etl. Pak následovala p�átelská prosba vedoucího skupiny k 
jednomu studentovi, aby nás laskav� doprovodil. P�ešli jsme k Velké pyramid� a student se s ochotou v hlase zeptal, 
jestli nepot�ebujeme n�jaké informace. 

„No,“ odv�til jsem, „my známe nejd�ležit�jší literaturu o pyramidách. Cht�li bychom jenom bez jakéhokoli 
obt�žování sm�t fotografovat.“ 

P�ed výstupem ke vchodu do pyramidy potkal náš pr�vodce dva kolegy. Všichni t�i si spolu p�kn� zavzpomínali. 
Upozornil jsem „našeho“ studenta, že tu m�že naprosto klidn� po�kat, my jenom ud�láme snímky a pak se sem 
vrátíme. Student p�ikývl a zavolal n�kolik p�íkaz� na hlída�e u vchodu. Po uctivé úklon� a arabském „Salám“ jsme byli 
vpušt�ni. 

 

Hrobka ve skále 

Jako první nám bylo nápadné to, že p�ístup k vzestupné chodb� nebyl stejný jako ten, kterým se sem poušt�jí 
turisté. Dovnit� nás vedla nepatrn� zak�ivená, z kvádr� vysekaná štola. Shrbený jako p�i každé místní návšt�v� jsem se 
sunul kolem d�ev�ných, do st�n zapušt�ných držadel vzh�ru k Velké galerii. To byl pohled! Tohle pyramida nezažila 
celých �ty�i a p�l tisíce let. Celá galerie byla p�epln�ná kovovým lešením a prkny. Detaily, na které jsme se cht�li 
zam��it, nebylo v�bec vid�t. S pot�šením jsme zaznamenali, že je alespo� otev�ená jinak trvale spušt�ná m�íž ke 
Královské komo�e. Ale i tam se nám naskytl stejný pohled: lešení, prkna, žeb�íky. Oto�ili jsme se a dostali se na 
takzvanou K�ižovatku t�í cest. To je místo, kde se k�ižuje vzestupná a sestupná chodba s vchodovou štolou. Žárovky 
svítily odm��eným, matným sv�tlem. I m�íž k chodb�, která vedla hluboko pod pyramidu, byla otev�ená. Nahlédl jsem 
dol� do nekone�né šachty a všiml jsem si, jak se sv�telné body na st�nách ztrácejí a rozpoušt�jí v nesmírné hloubce 
chodby. Z literatury jsem v�d�l, co se tam dole nalézá. Jeskyn�, kterou nazývají Podzemní poh�ební sí�. Inspekto�i 
jen z�ídkakdy povolují návšt�vu tam dole, je to totiž p�íliš namáhavé, jak tvrdí, a také p�íliš nebezpe�né. Nyní jsme 
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stanuli p�ed vchodem do šachty, široko daleko žádný hlída�, naopak - venku se dva dozorci starali o to, aby se nikdo 
nedostal dovnit�. N�kolikrát jsme zavolali: „Hallo, is somebody there.“ Hlasy se odrážely od st�n. Byli jsme v celé 
pyramid� sami. 

Rozm�ry štoly �iní 1,20 x 1,06 metru, což je p�íliš málo na to, aby �lov�k mohl jít vzp�ímen�, a trochu moc na to, aby 
se plazil po b�iše. Zav�sil jsem si jedno pouzdro s fotoaparátem na hru�, druhé na záda, skr�il jsem hlavu mezi 
ramena, pod�epí a kolébavým širokorozchodným krokem kachny jsem se vydal do hlubin pyramidy. Rudolf m� 
následoval s ješt� v�tší výstrojí. Svou kapesní svítilnou jsem neustále osv�coval st�ny z hladce vylešt�ného bílého 
turského vápence. Byl to dokonalý pracovní výkon! St�ží viditelné spáry mezi kamennými bloky nebyly ve sm�ru 
olovnice, nýbrž vedly nap�í� ke sklonu chodby. Úhel sklonu �iní 26 stup�� 31 minut 23 sekund. Tiše a sípav� jsme 
oddechovali a asi po �ty�iceti metrech jsme si dali krátkou pauzu na odpo�inek. Vlasy se mi lepily na �elo. A pak 
zase kolébavá ch�ze, po dalších p�tašedesáti metrech byl napravo zapušt�ný výklenek, sv�ží vzduch proudil z tisícileté 
roury. Dále..., hloub�ji... Což tahle chodba nikdy neskon�í? Bolela m� stehna, moje šlachy nejsou na takové 
prostocviky zvyklé. Osmdesát metr�..., devadesát metr�..., pod námi už nebylo vid�t žádné sv�tlo. Oba jsme v�d�li, 
že tato chodba ústí do jeskyn�, ale nikdy by nás nenapadlo, že to je dol� takhle nekone�ný pochod. Po 118 
metrech jsem pod botami ucítil drsnou zem, bylo tu dusno, horko, ale mohli jsme se zase narovnat. Na podlaze 
ležel reflektor a jako vnit�nosti na n�m visel rozt�epený vytržený elektrický kabel. Rudolf rozt�esenýma rukama 
spojil ve sv�tle mé kapesní svítilny konce kabelu s jedinou snahou nevyvolat zkrat a nedostat ránu elektrickým 
proudem. Sv�tlo vzplálo. 

Jeskyn�, v níž jsme se nalézali, ležela asi p�tat�icet metr� pod základnou pyramidy. Podle arabských pov�stí do 
ní poprvé vkro�il kalif Abdulláh al-Mamún, syn slavného Harúna al-Rašída, známého z Pohádek tisíce a jedné 
noci. Al-Mamún nastoupil roku 813 na bagdádský tr�n a vládl od roku 820 až do své smrti v roce 827 také 
Egyptu. Mladý al-Mamún platil za moudrého muže, který podporoval v�dy, a záleželo mu na tom, aby se arabská 
pozice ve sv�t� upevnila. Ve starých rukopisech se dochovalo sv�dectví, že pod Velkou pyramidou se nachází 
t�icet tajných klenotnic s p�esnými pozemskými a nebeskými mapami božských p�edk�. Je vcelku pochopitelné, 
že al-Mamún se cht�l k t�mto poklad�m dostat, jako vládci Egypta by mu to ostatn� nikdo nemohl vy�ítat a pro 
mohamedánské kn�žstvo byly pyramidy zt�lesn�ním pohanských stavebních památek. Kn�zi rozhodn� byli ti 
poslední, kdo by n�co namítal proti znesv�cení pyramid. 

Jak je možné rozlousknout pyramidu 

A tak al-Mamún sestavil úderný oddíl z �emeslník�, d�lník� a stavitel�, který m�l provrtat vchod do pyramidy. 
Když nesta�ila všechna dláta a pá�idla na to, aby se uvolnil ze st�ny pyramidy alespo� jeden jediný kvádr, 
vzpomn�li si na starou vále�nou techniku bourání zdí. P�ímo p�ed jedním pyramidovým kvádrem se rozd�lal 
silný ohe�, který se rozdmýchával tak dlouho, dokud se kamenný blok nerozžhavil. Na rozžhavený kámen se nalil 
ocet, kámen popukal a mohl být kone�n� pomocí beran� rozbit na kousky. Tímto obtížným zp�sobem al-
Mamúnovi muži vytvo�ili vchod, který dodnes používají turisté. 

Úderná skupina s obrovskou námahou pronikla asi t�icet metr� do pyramidy, když se za�alo nedostávat 
vzduchu, který byl stále dusiv�jší a stále jedovat�jší, protože ohe� a pochodn� spot�ebovaly poslední skrovné 
zásoby kyslíku. 

Vy�erpaní muži to už cht�li vzdát a nahlásit svému panovníkovi naprosté fiasko, když tu všichni znenadání na 
míst� strnuli. Zevnit� pyramidy byl slyšet tlumený rachot a poté zvuk t�žkého pádu. Museli být nedaleko n�jaké 
chodby, protože slyšeli, jak se uvnit� pyramidy z�ítil n�jaký balvan. 

Muži za�ali s novým odhodláním vrtat, bušit, razit a sekat, pokra�ovali stále dál a dál a nakonec narazili práv� 
na tuto sestupnou chodbu, kterou jsme te� s Rudolfem p�ekonali kachní ch�zí. Al-Mamúnova skupina necítila 
žádnou pot�ebu lézt do hlubin pyramidy, a tak šplhali chodbou nahoru a poda�ilo se jim najít skute�ný tajný 
vchod do Velké pyramidy. Leží 16,5 metru nad zemí a o deset kamenných vrstev výše než otvor vylámaný al-
Mamúnem. Když si muži dodali další odvahy modlitbami, v nichž velebili Alláha, slezli tmavou chodbou dol� až 
do prostorné jeskyn�, ve které jsme nyní stanuli i my dva. 

Reflektor osvítil strop vysekaný z p�írodní skály, sjel po st�nách a p�es dva monolitické podstavce 
obrovských rozm�r�. Z kamenných obr� vy�nívaly dv� zvláštní hrubé vypukliny. V zemi za námi byla asi �ty�i 
metry hluboká, nahrubo p�itesána šachta, kterou obklopovalo ochranné kovové zábradlí. Nalevo odtud zel v 
jihovýchodní st�n� další otvor, stejn� vysoký jako sestupná chodba, kterou jsme p�išli. 

Protože už jsme byli v kachním pochodu slušnými profesionály, vlezli jsme dovnit� a napjat� jsme �ekali, do 
jakých nových síní šachta vyústí. P�ibližn� po patnácti metrech byl náhle konec. Slepá chodba v téhle hloubce? 
Pro�? 

Prostor vysekaný ze skály pod pyramidou m��í 14,02 metru východozápadním a 8,25 metru severojižním 
sm�rem. To jsou velice slušné rozm�ry. Sou�asní archeologové ho ozna�ují jako „nedokon�enou poh�ební 
komoru“ , a tím se dostáváme p�ímo do epicentra báje�ných nesrovnalostí. 
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Rozpory 

Tato pseudopoh�ební komora že je „nedokon�ená“? Tak to si budeme muset p�kn� pomalu a jedno po druhém 
nechat projít hlavou. Jeskyn� mohla být jen st�ží tesána ze skály, když už nad ní stála pyramida. Kam s výkopovým 
odpadem? A tak následujícím tvrzením jist� nevyvolám žádnou námitku: První byl podzemní komplex a pak 
následovala nadstavba. Jak se kameníci v�bec dostali p�tat�icet metr� hluboko do skály? No samoz�ejm� hrabali, 
kopali a sekali. První razi� celé pracovní skupiny musel úlomky skály, které vylámal m�kkými m�d�nými 
nebo železnými dláty, za sebou vyhazovat jako krtek, aby jeho spolupracovníci mohli sluj zásobovat kyslíkem. 
�ím více se sestupná štola prodlužovala, tím byla v�tší tma. Je to po�ád ješt� jasné, že? Takže pochodn�, vosk, 
olejové lampi�ky a poslední zbytek kyslíku je fu�. 

Protože toto �ešení nikam nevedlo, za�aly se - stejn� jako u pozd�jších hornických šachet - zakládat 
provzduš�ovací štoly. Kde jsou? Dnes je známa pouze jediná p�í�ná šachta ústící do sestupné chodby a ta 
pochází údajn� od vykrada�� hrobek. Ale a� už byl tento problém vy�ešen jakkoli, dosáhli jednou lidští hraboši 
místa, kde m�la vzniknout podzemní poh�ební komora. Takže všechno pokra�ovalo tak, jak je uvedeno výše: 
P�ipravit dláta a kladiva, p�átelé! Vždy� p�ece sv�tla a vzduchu je v téhle hlubin� nep�edstavitelný nadbytek. 
Možná že pracovní oddíly kutaly ve tm� s pomocí radarových, rentgenových nebo ko�i�ích o�í a v�bec se nestaraly 
o kamenné úlomky, které ob�as n�komu spadly na hlavu, rozma�kaly prsty nebo zaklínily nohy. Výkopová 
zemina se dopravovala nahoru na saních a vzduch se asi do nepr�hledn� zaprášené jeskyn� pumpoval hadicemi 
ze zví�ecích vnit�ností. 

Cílem mého žertovného lí�ení je doložit, jak to ur�it� nevypadalo. Provzduš�ovací šachty v tomhle prostoru pod 
pyramidou prost� musejí být! Odborníci, rozsvi�te všechna sv�tla a proklepejte st�ny a stropy! T�eba záhy 
narazíte na jednu z t�ch klenotnic, o kterých se hovo�í ve starých pov�stech. 

Když byla celá dvorana nap�l vyhrabána, museli d�lníci jen tak ze špásu prorazit v jihozápadním rohu patnáct 
metr� dlouhou slepou chodbu, kterou - asi aby nem�li zbyte�né prostoje, obložili vylešt�nými bloky. Na 
rozlou�enou vykopali v zemi jámu, opustili tento nedokon�ený prostor jako b�žnou skalní jeskyni a za�ali - svatý 
Osiride, st�j p�i mn�! - p�edtím nesmírn� t�žce vybojovanou štolu obkládat jemn� lešt�nými masivními 
vápencovými bloky. P�es sto metr� bez nejmenší odchylky v linii rovné jako pravítko p�í�n� vzh�ru! Tak k 
�emu byla ta úmorná d�ina a krajní fyzické vyp�tí v t�sném v�zení? D�lalo se to kv�li nedokon�ené dí�e ve 
skále v p�tat�icetimetrové hloubce, do níž beztak nikdy nebylo nic uloženo. 

Existují lidé, kte�í žijí tak opatrn�, že umírají dokonale zachovalí, a pak jsou jiní lidé, kte�í používají mozek 
jenom ke �tení, ale nikdy k p�emýšlení. To jsem vám zaslechl, že v pr�b�hu výstavby pyramidy se zm�nil 
architekt nebo hlavní stavbyvedoucí, a tak se musely okamžit� zm�nit i plány. Jak prosím? Dokud se dole v 
„nedokon�ené poh�ební komo�e“ musely lámat kameny ze skály a vynášet na denní sv�tlo, nemohla se 
stometrová šachta vedoucí do hlubiny obložit vylešt�nými bloky turského vápence. Již prvních deset metr� tohoto 
obkladu by znemožnilo odvoz výkopové zeminy z podzemní sín�, která ležela na konci štoly. Nez�stal by už 
žádný prostor - vždy� já jsem tudy koneckonc� slezl až dol�, a navíc by kamenná vyvážka poškrábala zá�iv� �isté, 
nalešt�né a obložené st�ny. Nic podobného se nikomu nepoda�ilo zjistit, stejn� jako se nenašly stopy po kolech 
nebo sanicích. Jestliže budete nahlížet - jako to d�lají archeologové- na skalní sí� jako na „nedokon�enou 
poh�ební komoru“, jako na jeskyni, která zni�ehonic nebyla k ni�emu, která podle p�edstav n�jakého nového 
stavbyvedoucího byla nadbyte�ná, pak neexistuje ani ten nejmenší d�vod, pro� by 118 metr� dlouhá p�ístupová 
chodba k nepot�ebné poh�ební komo�e m�la být obkládána lešt�nými monolity z turského vápence. Vždy� 
broušení a lešt�ní sestupné chodby v rámci veškerých stavebních prací mohlo za�ít až po ukon�ení podzemních 
razi�ských prací. Královský p�ístup pro nedokon�enou, hnusnou díru pod pyramidou? Slepá chodba z téhož 
podzemního prostoru? Co že to tu nehraje? Vidím t�i možnosti �ešení: 

1. Tam dole to pokra�uje n�kam dál za n�jakými monolity. 
2. Podzemní sklepem již bylo vyklizeno. 
3. V tomto sklepení n�kdo odpo�íval, snad ve stavu podobném zimnímu spánku. Tento neznámý nekladl 

d�raz ani na pozemské jméno, spisy nebo pocty, ani na dvoranu vyzdobenou monolity. Jeho jediná pé�e pat�ila 
vlastnímu t�lu. Jen t�lo muselo po ur�ité období p�estát neporušené. R�zné cetky byly v dvoran� p�ebyte�né. 

Je dokonce možné, že tyto t�i myšlenky na sebe navazují. 
Co vlastn� objevila odvážná skupina al-Mamúnových lama�� v „nedokon�ené poh�ební komo�e“. Co objevili ve 

Velké pyramid� tito za celá tisíciletí „prvodobyvatelé“. 

 

Vzrušující nálezy Arab� 

To nikdo p�esn� neví. Inventurní seznamy se nepo�izovaly a pokud ano, pak již neexistují. Ve 14 století ležely ješt� v 
káhirských knihovnách staroarabské a koptské rukopisy a písemné fragmenty, které shromáždil ve svém díle „Hltat“ 
zem�pisec a historik Taki ad-Dm Ahmad ben Ah ben Abd al-Kadír ben Muhammad al-Makrízí (1364 - 1442). 
Opravdu se vyplatí tak�íkajíc požitká�sky vychutnávat citáty z tohoto díla. A i kdyby nám n�které pasáže p�ipomínaly 
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kv�tnaté arabské fabula�ní um�ni z Tisíce a jedné noci, p�esto z�stává substrát ze jmen, dat a bájí s podivuhodným 
obsahem. V díle „Hitat“ se píše, že t�i velké pyramidy byly postaveny „pod p�ízniv� naklon�ným souhv�zdím, na 
n�mž se všichni shodli“.  

„Poté nechal [stavitel, EvD] v západní pyramid� zbudovat t�icet klenotnic z barevné žuly. Byly napln�ny 
p�ebohatými poklady, nástroji a pomalovanými sloupy z cenných drahokam�, nástroji ze znamenitého železa stejn� 
jako nikdy nerezav�jícími kameny, sklem, které bylo možné složit, aniž se rozbilo, zvláštními talismany, r�znými 
druhy jednoduchých i míchaných lék� a smrtelnými jedy. 

Ve východní pyramid� nechal zobrazit rozmanité nebeské klenby a planety stejn� jako rozkázal zhotovit vzory 
všeho, co vytvo�ili jeho p�edkové. Pak tam bylo ješt� kadidlo, které se ob�tovalo hv�zdám, a knihy o nich. A byly tam 
nalezeny i stálice a to, co se b�hem jejich period �as od �asu udalo... 

Do barevné pyramidy nechal nakonec uložit mrtvá t�la v�štc� v rakvích z �erné žuly. Vedle každého v�štce ležela 
kniha, v níž bylo popsáno jeho podivuhodné um�ní, jeho životopis a dílo, které ve své dob� vykonal... Nebylo také žádné 
v�dy, kterou by nenechal popsat a zobrazit. Krom� toho tam nechal p�enést i poklady z hv�zd, které obdržel jako dary, 
a poklady prorok�. Všeho dohromady bylo veliké, nespo�etné množství.“ 

Dále je zaznamenáno, že král umístil pod každou pyramidu modlu, která p�ípadné vet�elce porážela r�znými 
zbran�mi. Jeden z t�chto strážc� „stál vzp�ímen� a m�l u sebe n�co jako vrhací kopí. Kolem hlavy se mu obtá�el had, 
který se vrhl na každého, kdo se k tomuto hlída�i p�iblížil.“ Další modla se popisuje s široce otev�enýma 
blýskavýma o�ima, jak sedí na tr�nu a rovn�ž svírá vrhací kopí. Kdo na ni pohlédne, není již schopen se pohnout 
z místa a z�stane stát jako zkamen�lý, dokud nezem�e. Ve t�etí pyramid� dlí strážce, který k sob� vet�elce 
p�itahuje neodolatelnou silou, až na n�m ulpí tak pevn�, že se od n�ho nemohou odtrhnout, a tak nakonec vypustí 
duši. Když zem�el stavitel t�chto pyramid, byl pochován v jedné z nich. 

Podle t�chto arabských pov�stí by se ve všech t�ech pyramidách m�ly nalézat nevídané poklady a knihy. 
Vyplenil al-Mamún tyto klenotnice? Objevil v sarkofázích mumifikované mrtvoly? 

„Al-Mamún otev�el Velkou pyramidu. Prohledal jsem její vnit�ek a povšiml jsem si rozsáhlé klenuté 
místnosti, jejíž podlaha byla tvo�ena �ty�úhelníkem, zatímco strop byl kulatý. Uprost�ed se nalézala �ty�hranná 
studni�ní šachta o hloubce 10 lokt�. Pokud jí sestoupíte dol�, objevíte na každé z jejích �ty� stran po jedné 
brán�, která vede do velké místnosti, v níž leží nebožtíci, Adamovi synové... 
	íká se, že za �as� al-Mamúna tam lidé vstoupili a dostali se do nevelké klenuté místnosti, kde stály sloupy v 

lidské podob�, které byly zhotovené ze zeleného kamene, jedné odr�dy malachitu. Dopravili je k al-Mamúnovi 
a ukázalo se, že jsou uzav�ené víkem. Když víko otev�eli, ukázalo se, že uvnit� je p�echovávána mrtvola muže, 
který m�l na sob� zlaté brn�ní poseté nejr�zn�jšími drahokamy. Na hrudi mu spo�ívalo ost�í me�e bez rukojeti 
a vedle hlavy m�l umíst�ný rudý hyacintový kámen velikosti slepi�ího vejce, který zá�il jako ohe�. Tento kámen 
si vzal al-Mamún. Modlu, z níž byla vytažena mrtvola, jsem však vid�l ležet vedle brány královského paláce v 
Mis�e v roce 511. 

... pak vkro�ili do prost�ední místnosti a objevili v ní troje máry zhotovené z pr�hledného zá�ícího kamene. 
Ležely na nich t�i mrtvoly, každá byla zahalena do t�í od�v� a vedle hlavy jim ležela kniha napsaná neznámým 
písmem... Al-Mamún rozkázal, aby bylo vyneseno vše, co bylo v t�chto prostorách nalezeno. Sochy na sloupech 
však nechal op�t strhnout a poté se brány jako p�edtím uzav�ely.“ 
�lov�ka p�ímo láká mávnout nad tím rukou s poukazem, že je to všechno trochu orientální. Je to prost� p�íliš 

ký�ovité, než aby to mohla být pravda. Ale co nás oprav�uje k tomu, abychom z pohledu sou�asnosti hodnotili 
starodávná sv�dectví jako nev�rohodná? Byl snad n�kdo z nás p�i tom? Znal n�kdo z nás ty kroniká�e, kte�í 
byli ve své dob� úctyhodnými a váženými muži? Chápeme sami sebe jako spole�nost masové elektronické 
komunikace nebo, jak se �íká, jako nejinformovan�jší spole�nost, avšak všechny informace, které slouží 
v�dc�m, student�m, noviná��m, lidem ze sd�lovacích prost�edk� i prostému lidu, jsou již prosáté, profiltrované a 
jednostrann� interpretované. Názor, který si na n�co ud�láme, je nez�ídka p�ežvýkaný p�edsudek, p�i�emž sami 
naši duchovní p�edch�dci jsou �asto ob��mi jednostranné informovanosti. Zevšeobec�ující názory jako: „Arabští 
kroniká�i vypráv�jí pohádky“, nebo: „Ov��ený v�decký názor...“ nejsou nic jiného než fráze, za nimiž se ukrývá 
nev�domost. Jsme p�íliš jednostranní, protože nás záplava informací nutí k tomu, abychom si p�ipoušt�li jen ur�ité 
myšlenky. P�íliš �asto v��íme, že n�co víme. 

Arabští kroniká�i vypráv�jí, že al-Mamún objevil „mrtvolu muže“, který m�l na sob� „brn�ní s drahokamy“. 
Pohádka? Podobná „brn�ní“ jsou p�ece známa i ze Starého zákona. V 28. kapitole 2. knihy Mojžíšovy (Exodus) 
je p�esn� uvedeno, jaký od�v musel nosit Áron (Mojžíš�v bratr) a kn�zi zvaní levité. Krom� jiného to byl štít na 
hrudi s dvanácti r�znými drahokamy. 

 

Nové chodby a místnosti 

Ve t�ech velkých pyramidách se mají nalézat sochy, sarkofágy a knihy s v�deckým obsahem? Není to 
bezmezn� p�ehnané tvrzení? Neví snad „v�da“ už dávno o pyramidách úpln� všechno? Tomu v��í jenom opravdu 
ti pravov�rní. 

Všeobecn� známý je pokus se zá�ením, který provedl na konci roku 1968 a po�átkem roku 1969 nositel 
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Nobelovy ceny za fyziku Dr. Luis Alvarez na Chefrenov� pyramid�. Alvarez a jeho v�decký tým vyšli ze 
skute�nosti, že kosmické zá�ení bezp�estání bombarduje naši planetu, a proniká-li p�itom pevnými t�lesy, jako 
nap�íklad kamenem, ztrácí p�i tom nepatrnou �ást své energie. Pr�m�rn� naráží na jeden �tvere�ní metr zem� 
každou sekundu asi deset tisíc proton�. Kosmické �ástice, které obsahují nejvíce energie, pronikají nejsiln�jšími 
kamennými vrstvami a n�které dokonce i celou planetou. M��ením je možné zjistit, kolik elementárních �ástic 
prorazí kamennou vrstvou. Jestliže kamenná vrstva obsahuje n�jaké duté prostory, pak se protony p�i pr�niku 
tímto dutým prostorem trochu zbrzdí. Tok proton� je tedy v tomto p�ípad� v�tší než v celistvém kamenném 
masivu. 

V Chefrenov� pyramid� byla z�ízena „vysílací úst�edna“, p�i�emž zá�ení kosmických �ástic bylo zachycováno 
na magnetickém pásku. Tyto pásky vyhodnocoval po�íta� IBM, do n�hož byly vloženy i údaje o tvaru 
pyramidy, její velikosti a úhlu sklonu. 

Již na konci roku 1968 byly registrovány dráhy více než dvou a p�l milionu kosmických paprsk�. 
Po�íta�ové vyhodnocení ústilo do správného udání tvaru pyramidy, takže všichni v�d�li, že celá ta �ada pokus� má 
racionální jádro a m��icí p�ístroje jsou v po�ádku. Pak se všichni za�ali hrozn� divit a nev��ícn� pot�ásat hlavou. 
Oscilografy vykázaly chaotický vzor. Nedalo se v�bec nic rozeznat, jako by kosmické �ástice zahýbaly za roh. 
Dokonce i když tytéž magnetické pásky byly znovu vloženy do po�íta�e, vyjely z n�j jiné údaje a naprosto odlišná 
grafika. Bylo to k uzoufání. Velice nákladný pokus, na n�mž se podílely r�zné americké instituce, firma IBM a 
káhirská univerzita Ain-Shams, skon�il bez použitelných výsledk�. Dr. Amr Gohed �ekl noviná��m, že nálezy jsou 
„v�decky nemožné“, a dodal, že bu� je struktura pyramidy zcela zmatená, nebo existuje „mystérium, které se 
vymyká našemu vysv�tlení. M�žete mu �íkat okultismus, kletba faraón�, kouzelné �áry, magie nebo jak chcete.“  

Od té doby se pátralo po dalších místnostech v pyramidách pomocí nových p�ístroj� a nových metod, a to 
velice úsp�šn�. V lét� 1986 objevili dva francouzští architekti, Jean-Patrice Dormion a Gilles Goidin, se svými 
elektronickými detektory duté prostory v Cheopsov� pyramid�. Za p�isp�ní Egyptské správy starov�ku byly 
kone�n� provedeny mikrosondy dva a p�l metru silnou kamennou vrstvou. Pod chodbou ke Královnin� komo�e 
Francouzi narazili na 3 metry široký a 5,5 metru vysoký dutý prostor, který byl vypln�n krystalickým 
k�emenitým pískem. Také za severozápadní st�nou Královniny komory byl zjišt�n dutý prostor. Dosud nebyly 
objeveny žádné vchody do t�chto míst. Co už tedy víme? Jakým právem odkazujeme arabské pov�sti do �íše 
pohádek?  

Úsp�chy obou francouzských architekt� podnítily i Japonce z Wasedovy univerzity v Tokiu k tomu, aby se 
jaksepat�í vytáhli. Elektroni�tí kutilové již vyzkoušeli druh radaru, kterým je možné �ádn� prosvítit všechny druhy 
horniny - žulu, vápenec i pískovec. Tým vynikajících odborník�, který p�istál 22. ledna 1987 v Káhi�e, tvo�ili 
profesor egyptologie, profesor architektury, doktor geofyziky a r�zní odborníci na elektroniku. Vedoucím týmu 
byl profesor Sakuji Jošimura, který skv�le spolupracoval s Dr. Ahamedem Kadrym, p�edsedou Egyptské správy 
starov�ku. 

Japonci, jinak stále brilantní v oblasti elektroniky, p�ilet�li vybaveni vynikajícími pojízdnými p�ístroji a 
p�enosnými po�íta�i. Prosvítili jak chodbu, která vede ke Královnin� komo�e, tak i vlastní Královninu komoru, k 
tomu ješt� nad ní umíst�nou Královskou komoru, celý okrsek jižn� od Velké pyramidy a nakonec Sfingu a její 
bezprost�ední okolí. Pro� bych vás m�l déle napínat? Japonskému výzkumnému týmu se poda�ilo získat jednozna�né 
údaje o celém labyrintu (!) chodeb a dutých prostor ve Velké pyramid�. 

Bohat� ilustrovaná v�decká zpráva Wasedovy univerzity  dokumentuje na více než šedesáti stranách výsledky 
m��ení r�zných jednotlivých úsek�, z nichž všechny jsou protkané bílými pruhy - ty znázor�ují chodby, šachty a 
prázdné meziprostory v pyramid�. Jihozápadn� od Královské komory byl zjišt�n v�tší prostor stejn� jako na jihozápad� 
hlavní osy Velké galerie. Jedna chodba vede od severozápadní st�ny Královniny komory a jižn� od Cheopsovy 
pyramidy byl lokalizován dvaa�ty�icet metr� dlouhý p�íkop, který podle všeho vede pod celou pyramidou. Japonská 
elektronika také potvrdila objev druhé slune�ní bárky ve skalní plošin� pod pyramidou. 

Co dál? Jaká p�ekvapení nás �ekají? Jak se asi zachovají ti v�dci, kte�í s unaveným úsm�vem stále odmítav� mávají 
rukama, když se za�ne mluvit o neobjevených prostorech pod pyramidou? Nyní nikdo neví, co elektronicky zjišt�né 
chodby a komory obsahují - nebo jestli t�eba už nebyly vyplen�ny. Opravdu to nikdo neví? Už jsem �ekl, že v prosinci 
1988 byly Velká galerie a Královnina komora doslova p�ecpány lešením a prkny. P�itom jsme nikde nenarazili na 
žádného d�lníka. Budiž mi proto dovolena otázka: Nekonají se pod pláštíkem noci další elektronické analýzy a vrty? 
Neprosunuly se už mikrosondy se sklen�nými vlákny kvádry pyramidy, aby po�ídily snímky? Pro podobný postup 
bych projevil vcelku pochopení. Kdo by mohl uprost�ed turistické tla�enice v�decky pracovat? Mohu se ovšem zeptat 
i jinak: Nehazarduje egyptologie se svou pov�stí, když jako n�jaký zlod�j pod pláštíkem noci a s vylou�ením ve�ejnosti 
otevírá celá tisíciletí uzav�ené prostory? Kdo by pak ješt� v��il tomu, že vystavované - nebo ty nevystavitelné - exponáty 
jsou všechno, co bylo nalezeno? 

 

Podvod s Cheopsem 

Možná že nás �eká ve Velké pyramid� ješt� jedna senzace úpln� jiného druhu, která by egyptology musela obzvláš� 
zabolet. Mám totiž na mysli zjišt�ní, že Cheops v�bec nebyl jejím stavitelem. Kdykoli se zeptám n�jakého odborníka na 
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stavitele Velké pyramidy, dostane se mi bleskové odpov�di: Cheops. Ur�it�? Ur�it�. Faraón Cheops je pokládán za 
„ov��ený v�decký názor“. Takové otázky nejsou vhodné. A bašta. Jestliže se však odškrábne trochu nát�ru, pak se 
„ov��ený v�decký názor“ postará o kruté p�ekvapení. Co prop�j�uje faraónu Cheopsovi gloriolu stavitele pyramidy? 
Kde se bere ta sebejistota, že pouze Cheops a nikdo jiný nezbudoval nejp�sobiv�jší stavební dílo na sv�t�? P�ipome�me 
si, že ve Velké pyramid� nejsou žádné Texty pyramid, žádné velebení nebo zbožš�ování stavitele. Je to dokonale 
anonymní projev ješitnosti. 

P�esn� vzato existují pouze dva odkazy na Cheopse, které byly v odborné literatu�e neuv��iteln� nafouknuty. 
Herodotos napsal, že tuto pyramidu nechal postavit Cheops. „Cheops“ je �ecky, v egyptštin� to zní „Chufev“. U 
Diodora Sicilského se staviteli �íká „Chemnis“ a Gaius Plinius Secundus, jenž výslovn� uvádí jména historik�, 
kte�í již p�ed ním psali o pyramidách, suše poznamenal: „Nikdo z nich však nedokáže udat jméno skute�ného 
stavitele.“ V tomto p�ípad� se archeologie prost� pln� spoléhá na Herodota - i když ho na druhé stran� posílá ke všem 
�ert�m. 

Druhým d�kazem pro Cheopsovu/Chufevovu funkci vrchního stavitele je nápis v jedné z „odleh�ovacích komor“ nad 
Královskou komorou. Okamžik! Což stále nehlásám, že ve Velké pyramid� nejsou žádné nápisy? 

Tenhle p�ípad je detektivka s podvodníkem v hlavní roli. Byla rozebrána a vy�ešena nikoli Sherlockem Holmesem, 
nýbrž Zechariou Sitchinem, odborníkem na staré orientální jazyky. 

29. prosince 1835 se dostal britský plukovník Howard Vyse jako gardový d�stojník do Egypta. Vyse byl tak trochu 
exot - byl vnukem hrab�te ze Staffordu, na jedné stran� disciplinovaný až pámbu brání, na druhé stran� �erná ovce 
rodiny, která se ovšem vyznamenala podivuhodnými výkony. Vyse byl unesen a fascinován záhadnými pyramidami a 
okamžit� se dal dohromady s italským kapitánem Giovannim Battistou Cavigliem (1770 - 1845), který už n�jakou 
dobu kopal v Gize. B�hem m�síc� se oba muži dostávali do spor�, které vyvrcholily 13. února 1837 úplnou roztržkou. 
Brit Vyse, který dostal od konzula licenci na vykopávky, vyhnal Itala z archeologického pracovišt�. 

Již dvaasedmdesát let p�ed Howardem Vysem objevil britský diplomat Nathaniel Davison (zem�el 1783) ve strop� 
Velké galerie otvor, do n�hož 8. �ervence 1765 vlezl. Davison se tehdy dostal do nejspodn�jší z takzvaných 
odleh�ovacích komor, které se nacházejí nad Královskou komorou. Howard Vyse samoz�ejm� v�d�l o téhle 
„Davisonov� komo�e“, protože si do svého deníku zaznamenal, že tuší ješt� další poh�ební komoru, která je skryta nad 
„Davisonovou komorou“. Vyse se cht�l stát bezvýhradn� slavným, jeho jméno m�lo vejít do d�jin, to byl prost� dlužen 
rodin�. 27. ledna 1837 dokonce sv��il svému deníku, že musí n�co objevit, než se vrátí zp�t do Anglie. Vyse a jeho hlavní 
inženýr John S. Perring si obstarali st�elný prach a nad „Davisonovou komorou“ prorazili v pyramidových kvádrech 
šachtu. 30. b�ezna, 27. dubna, 6. a 27. kv�tna 1837 Vyse a Perring skute�n� objevili �ty�i další duté prostory nad 
„Davisonovou komorou“, které byly postupn� pok�t�ny na Wellingtonovu, Nelsonovu, Arbuthnotovu a 
Campbellovu komoru. V horních dvou komorách si Vyse povšiml na monolitech n�kolika kartuší, které byly z�eteln� 
namalované št�tcem s �ervenou barvou. Z lom� v horách ve Wadí-Magha�e mu bylo známo, že stavbyvedoucí �asto 
nechávali jednotlivé monolity barevn� ozna�ovat, aby se p�i p�epravním zmatku dostaly na správné místo. Jedna z 
t�chto kreseb znázor�ovala faraónovo jméno - Ch-u-f-u. Tak byl získán d�kaz, že popsaný monolit byl ur�en pro 
Chufu/Chufeva/Cheopse. Zpráva o senza�ním objevu ob�hla celý sv�t, Howard Vyse to dokázal! 

P�i více než dvou milionech zpracovaných blok� jenom pro Cheopsovu pyramidu by se kartuše „Cheops“ 
musela vyskytovat prakticky všude a nep�etržit�. Ale nad tím se tehdy nikdo nezamýšlel. 

Ve 13. kapitole své knihy „Stupn� k vesmíru“  stejn� jako v dalších dvou pracích zve�ejn�ných v Ancient Skies 
americký orientalista Zecharia Sitchin odhalil Howarda Vysa jako podvodníka. D�kazní materiál proti Howardovi 
Vysovi je natolik d�vtipným kriminalistickým po�inem, že se až �lov�k musí bezd��n� ptát, pro� egyptologové tak lp�jí 
na svém mylném „ov��eném v�deckém názoru“. 

Na základ� dat, výrok� a deníkových záznam�, ale p�edevším pravopisné chyby, která pad�lateli unikla, Zecharia 
Sitchin doslova rozcupoval gaunerský kousek dua Vyse/Perring. Hned po objevení kartuše „Ch-u-f-u“ vyjád�ili 
n�kte�í odborníci své pochybnosti, avšak jejich hlasy zanikly ve vít�zném pok�iku. Již roku 1837 se egyptolog 
Samuel Birch, odborník na hieroglyfy, domníval: „A�koli [zmín�ná kartuše - EvD] není p�íliš �itelná, protože je 
napsána semihieratickými nebo lineárními hieroglyfickými písmeny...“ A o n�co pozd�ji: „Význam... není zcela 
patrný... je velice obtížné vyložit...“ 

Co to bylo, co mátlo odborníka na hieroglyfy Samuela Birche? Písmo bylo namalováno v podob� znak�, které v 
Cheopsov� dob� ješt� neexistovaly. B�hem celých staletí se ve starém Egypt� vyvíjelo z obrázkového písma „písmo 
hieratické“ - ale to bylo dlouho po Cheopsovi. Samotný Richard Lepsius, (údajný) objevitel labyrintu, se podivoval 
znak�m namalovaným št�tcem a �ervenou barvou, protože p�íliš p�ipomínaly hieratické písmo. 

Jak se dostaly tyto hieroglyfy do Cheopsovy pyramidy? Dostal se do ní n�kdo celá staletí po jejím dokon�ení a 
nakreslil kartuše na monolitech? To je vylou�ené, protože „odleh�ovací komory“ byly zcela nep�ístupné - Vyse musel 
dokonce použít trhavinu. 

Vyse jako voják a nikoli egyptolog znal pouze jedno standardní dílo o hieroglyfech - v roce 1828 vydanou 
u�ebnici „Materia hieroglyphica“ od Johna Gardnera Wilkinsona. Jak vyšlo najevo teprve pozd�ji, bylo jméno 
„Chufu“ ve Wilkinsonov� u�ebnici napsáno nesprávn�. Souhláska „Ch“ byla zobrazena pomocí slune�ního symbolu 
„Re“. Duo falšovatel� Vyse/Perring se nejen nechalo napálit písmem, které se používalo celá staletí po Cheopsovi, ale 
navíc p�evzali ješt� pravopisnou chybu z Wilkinsonovy u�ebnice! Cožpak si jinak nikdo nepovšiml, že �ervená barva 
byla nov� nanesena? K tomu Zecharia Sitchin : 

„Tato otázka byla tehdy zodpov�zena jedním z ú�astník�, totiž Perringem, v jeho vlastní knize o pyramidách u Gízy. 
Píše v ní, že barva, která byla používána pro staroegyptské nápisy, byla slou�eninou rudého okru, který Arabové 
nazývali moghrah a který se stále používá... Malby na kamenech se dochovaly v tak dobrém stavu, že není možné 
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rozpoznat, jestli vznikly v�era nebo p�ed t�emi tisíci lety.“ 
Zavedl jsem s r�znými egyptology rozhovor na toto detektivní odhalení amerického orientalisty Sitchina. Žádný z 

nich jeho rozbor neznal. Všichni jsou ukolébáni svou v�doucí jistotou a ut�šují se tím, že Howard Vyse byl 
koneckonc� nepochybn� �estným archeologem. Vyse však nebyl archeologem. Možná byl �estný - ale k tomu navíc 
bažil po sláv�. 
�est je velice zvláštní záležitost, a to i v archeologii. Když Brit Howard Carter získal 4. listopadu 1922 sv�tovou 

proslulost objevem Tutanchamonova hrobu, nikdo se neodvažoval zpochybnit jeho údaje. Carterova pov�st byla 
nedotknutelná. Carter tvrdil, že jako naschvál p�edsín� vlastního Tutanchamonova hrobu byly vyplen�ny 
vykrada�i hrob�. Odborníci ovšem v�dí, že Howard Carter lhal jak zákon káže. On sám totiž p�ed oficiálním 
otev�ením hrobu vstoupil do hrobky Tutanchamona, úmysln� za sebou zanechal nepo�ádek a zárove� zcizil 
�adu drahocenných p�edm�t�, aby nemusel polovinu z nich p�enechat egyptské vlád�, jak bylo stanoveno ve 
smlouv�. Tuto detektivku objevil archeolog Dr. Rolf Kraus z Egyptského muzea v Berlín�. Nereagoval na to 
nikdo z odborník� ani ze širší ve�ejnosti. 

Kdo byl stavitelem? 

Ve prosp�ch Cheopse jako stavitele Velké pyramidy neexistuje ani ten nejmenší p�esv�d�ivý d�kaz. To sice 
nevylu�uje, že p�esto nechal tuto pyramidu zbudovat, ale spíš to sv�d�í proti n�mu. Žádné hieroglyfy, žádné Texty 
pyramid, žádné sochy, busty, st�ny plné chvalo�e�ení. Jediná drobná, p�esn� p�t centimetr� vysoká soška ze 
slonoviny údajn� p�edstavuje Cheopse. Na druhé stran� ovšem existuje kamenný d�kaz proti Cheopsovi, avšak 
odborníci na n�j neberou z�etel. 

V roce 1850 byla v troskách Isidina chrámu nalezena stéla, kterou dnes m�žeme obdivovat v Egyptském muzeu 
v Káhi�e. Isidin chrám ležel hned vedle Velké pyramidy. Nápis na stéle hlásá, že Cheops založil „p�íbytek bohyn� 
Isidy, vládkyn� pyramidy, vedle p�íbytku Sfingy“. Je-li Isis ozna�ena jako „vládkyn� pyramidy“, pak v dob�, kdy 
se Cheops objevil na scén� egyptských d�jin, už musela pyramida stát. Krom� toho existovala podle všeho i 
Sfinga, kterou podle názor� archeolog� zbudoval teprve Cheops�v nástupce Chefren. Pro� odborníci neberou 
toto jednozna�né kamenné sv�dectví na v�domí? Stéla byla objevena v roce 1850. P�ipome�me si, že již t�ináct let 
p�edtím se všichni díky zfalšovaným objev�m Howarda Vysa shodli na Cheopsovi. Stéla se nehodila do 
žádného konceptu, archeologové ji prohlásili za pad�lek, který nepochybn� vznikl až po Cheopsov� smrti, „aby 
podpo�il názory místních kn�ží“. 

Tohle všechno nás oprav�uje položit otázku: Pokud to nebyl Cheops, kdo nechal postavit div sv�ta u Gízy, kdo 
to tedy byl? Egyptologové znají chronologii od doby Cheopsovy vlády bezvadn�. Po Cheopsovi už jaksi nezbývá 
žádné místo pro jakéhokoli dodate�ného faraóna. Pokud to nebyl nikdo po Cheopsovi, pak to musel být n�kdo p�ed 
ním. 

Už jenom tato samotná myšlenka je pro odborníky nep�ijatelná, protože staví všeobecn� oblíbený chronologický 
vývoj stavebních d�l na hlavu. Nemohli by nám pomoci arabští kroniká�i? Co uvád�jí ve svých pov�stech ? 

„Nejv�tší pyramidy jsou ony t�i, které dodnes stojí naproti Misru [Káhi�e, EvD]. Lidé nejsou jednotní, pokud jde o 
dobu jejich výstavby, jméno stavitele a p�í�inu jejich vzniku, a vyjád�ili nejr�zn�jší názory, které jsou však v�tšinou 
zmatené. Já bych tu ale te� cht�l vylí�it to, co je uspokojivé a posta�ující, zachce-li se tak vznešenému Bohu. 

U�itel Ibrahim Ben Wasif Sáh al-Katib píše v Obrazech z Egypta a jeho divech, tam, kde vypráví o Sauridovi, 
synovi Sahluka, synovi Sirbaka, synovi Tumiduna, synovi Tadrasana, synovi Husala, jako o jednom z egyptských 
král� p�ed Potopou, kte�í sídlili v m�st� Amsus, o n�mž se mluví na míst�, kde se v této knize pojednává o 
egyptských m�stech. On byl stavitelem obou velkých pyramid u Misru... P�í�inou zbudování obou pyramid bylo 
to, že Saurid m�l t�i sta let p�ed Potopou následující sen: Zem� se i se svými obyvateli oto�ila, lidé se v šílené 
zaslepenosti dali na út�k a hv�zdy padaly z nebes...“ 

P�i takovém precizním sledu jmen je obtížné hodnotit tento text jako pohádku nebo mýtus. T�i sta let p�ed Potopou 
m�l prý král jménem Saurid sen, který nakonec vedl ke stavb� pyramidy... Také jeho rádce a v�štce pronásledovaly 
hrozné sny, v nichž se p�edpovídal konec civilizace. „Nebesa se otev�ela, vystoupilo z nich zá�ící sv�tlo... a z nebes 
sestoupili muži, kte�í svírali v rukou železné kyje a s nimi se vrhli na lidi.“ 

Starší než Potopa? 

Král se otázal mudrc�, jestli po Potop� bude Egypt op�t obyvatelný. Když mu to bylo odsouhlaseno, rozhodl se 
ke stavb� pyramid, aby z�stalo zachováno veškeré lidské v�d�ní tehdejší doby. To je skvostný d�vod. 
P�edpotopní Saurid nechal na vrcholku pyramidy umístit nápis, který �íká: 

„Já, král Saurid, jsem tuto pyramidu zbudoval v té a té dob� a dokon�il jsem její výstavbu za šest let. Kdo po 
mn� p�ijde a bude se domnívat, že je takový král jako já, a� ji zkusí za šest set let zni�it - a to je známo, že ni�ení je 
leh�í než stav�ní. Když byla dokon�ena, nechal jsem ji také potáhnout brokátem - on ji tedy m�že nechat pokrýt 
rohožemi... 

Když král Saurid ben Sahluk zem�el, byl poh�ben ve východní pyramid�, Hugib však v západní a Karuras v 
pyramid�, která dole sestává z asuánských a naho�e z kaddánských kamen�.“ 

Tyto pyramidy mají podzemní brány, na které navazuje klenutá chodba. Každá chodba je dlouhá sto padesát 
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lokt�. Brána východní pyramidy leží na severní stran�, brána západní pyramidy na západní stran� a brána klenuté 
chodby zd�né pyramidy na jižní stran�. Není možné ani popsat, kolik zlata a smaragd� v sob� pyramidy skrývají. 

Muž, který tento spis p�eložil z koptštiny do arabštiny, s�ítal data až k východu Slunce prvního dne toth - to 
byla ned�le — v roce 225 arabského letopo�tu, a tak vznikl celkový po�et 4321 slune�ních rok�. Když pak 
zkoumal, kolik �asu uplynulo po Potop� práv� k tomuto dni, došel k výsledku 1741 let, 59 dní, 13 4/5 hodiny a 59/400 
hodiny. To od celkového po�tu ode�etl a z�stalo 399 let, 205 dní, 10 hodin a 21/400 hodiny. Tak poznal, že tento 
datovaný spis byl napsán o tolik let, dní, hodin a �ástí hodin p�ed Potopou. 

V díle „Hitat“ jsou uvedeny p�kn� za sebou r�zné arabské pov�sti, které nez�ídka obsahují navzájem si 
odporující datování stavby pyramid. Na tomto míst� uvedu pouze jeden takový p�íklad: 

„Abu Said al-Balhí vypráví: Na pyramidách se nalézal nápis psaný jejich písmem. Nápis byl srozumitelný. 
Hlásal: „Tyto ob� pyramidy byly postaveny, když se Padající sup nalézal ve znamení Raka. Tak po�ítali od tohoto 
období až do doby prorok� a dohromady to obnášelo dvakrát 36 000 let.“ 

Kdo to byl, tenhle prozíravý král Saurid? Je to záhadná, mytická postava, vymyšlená ve snovém sv�t� p�ání a 
tužeb, nebo je možné ho n�kam za�adit? „Hitat“ o n�m �íká, že to „byl Hermes, kterého Arabové nazývají Idris“. 
Do znalosti hv�zd ho totiž zasv�til samotný b�h a také mu oznámil, že Zem� zažije katastrofu, ale že ji p�e�ká 
kousek sv�ta, v n�mž bude zapot�ebí v�d. Nato Hermes alias Idris alias Saurid zbudoval pyramidy. Ješt� 
výmluvn�jší je „Hitat“ v 33. kapitole: 

„Existují lidé, kte�í tvrdí: První Hermes, který ve své jednot� proroka, krále a mudrce byl zván Trojjediný (on je 
tím, koho Židé nazývají Henochem, synem Jaredovým, synem Mahalalelovým, synem Kenanovým, synem 
Enovým, synem Sethovým, synem Adamovým - budiž požehnán a to je Idris), �etl ve hv�zdách, že p�ijde potopa. 
Proto nechal postavit pyramidy a uložil do nich poklady, u�ené spisy a všechno, o co se strachoval, že by se mohlo 
ztratit a vzít za své, aby všechny tyto v�ci chránil a uchoval v po�ádku.“ 

My, lidé ze Západu, kte�í nejsme zvyklí myslet v rozm�rech p�ed Potopou, se zmaten� ptáme, pro� pro všechno 
na sv�t� trvají arabští kroniká�i na p�edpotopním datování. Muhammad ben Abdalláh ben Abd al-Hakam to trefn� 
vysv�tlil: 

„Podle mého názoru mohly být pyramidy zbudovány pouze p�ed potopou, protože kdyby vznikly po ní, pak by 
lidé o nich m�li pon�tí.'' To je vynikající argument, který nelze vyvrátit. 

V díle „Hitat“ je vzrušující konstatování, že starozákonní Henoch je jedna a tatáž postava jako Hermes a Idris. S 
tím se dá vy�ešit �ada v�cí. Henocha alias Herma alias Idrise alias Saurida jako stavitele pyramid neuvádí jenom 
„Hitat“, také arabský badatel, cestovatel a spisovatel Inb-Battuta (14. století) ujiš�uje, že Henoch zbudoval 
pyramidy p�ed Potopou, „aby v nich uchoval v�decké a faktografické knihy a další cenné p�edm�ty“. 
 

M�j p�ítel Henoch 

Kdo to je Henoch? Moji �tená�i ho znají z d�ív�jších knih, proto sv�j popis co možná nejvíce zkrátím. 
Jméno Henoch znamená v hebrejštin� „zasv�cený, rozumný, v�doucí“. Mojžíš ho ozna�uje jako sedmého z 

deseti praotc�. Šlo tedy o p�edpotopního patriarchu, který se už celá tisíciletí nalézá ve stínu svého syna 
Metuzaléma, o n�mž kniha Genesis tvrdí, že se dožil 969 let - byl prost� „starý jako Metuzalém“. Ve Starém zákon� 
je o Henochovi jen okrajová zmínka, a�koli jako patriarcha si rozhodn� nezasluhuje, aby byl takto odbýván. Henoch je 
totiž autorem vzrušujících knih napsaných v první osob�. Ony Henochovy knihy nejsou sou�ástí Starého zákona, 
církevní otcové Henochovi nerozum�li, a tak ho vylou�ili dokonce i z „ve�ejného použití“. Etiopská církev bohudíky 
tyto pokyny nedodržuje. Henochovy texty byly pojaty do starozákonního kánonu habešské církve a od té doby figurují 
v seznamu Svatých písem. 

V sou�asnosti máme k dispozici dv� r�zné redakce Henochových knih, které však v podstat� vypovídají o tomtéž - 
etiopskou a slovanskou. Náro�né akademické textové srovnání ukázalo, že p�vodní spis je dílem jediného autora. Kdo se 
snaží Henochovy texty interpretovat zarputile a výhradn� teologicky, narazí na celý labyrint kuriózních sd�lení. Pokud 
ale pomineme veškerou orientální vyšperkovanost, zahalenou do Henochova kv�tnatého, obrazného jazyka, a 
soust�edíme se na podstatu sd�lení, pak nám, moderním lidem, bude zprost�edkováno sv�dectví s neoby�ejn� 
dramatickým nábojem. 

Prvních p�t kapitol knih Henocha oznamuje Boží soud. V kapitolách 17-36 se popisují Henochovy cesty do r�zných 
sv�t� a dalekých vesmírných oblastí, kapitoly 37-71 obsahují nejr�zn�jší podobenství, která prorokovi vylí�ili 
„nebeš�ané“, a kapitoly 72 - 82 p�inášejí velmi podrobné údaje o ob�žných drahách Slunce a M�síce, p�echodných 
dnech, hv�zdách a pohybu nebeských t�les. Obsahem zbývajících kapitol jsou Henochovy rozhovory se synem 
Metuzalémem, kterému zv�stuje nadcházející potopu. V rámci happy-endu pak Henoch mizí v ohnivém voze na 
nebesích. 

Slovanská redakce knih Henocha  obsahuje dodate�né údaje, které se neobjevují v habešském vydání. Ve 
slovanském vydání se popisuje, jak Henoch navázal kontakt s mimozemš�any: 

„Knihy svatých podobenství Henocha, moudrého muže a velkého písa�e, kterého p�ijal Pán a miloval ho, a proto 
popat�il na obydlí Nejvyššího... Prvého m�síce 365. roku života, prvého dne prvého m�síce jsem byl já, Henoch, ve 
svém dom� sám... a tu se mi zjevili dva velice vysocí muži, jaké jsem d�íve na celé Zemi nikdy nespat�il. Obli�ej jim 
zá�il jako Slunce, jejich o�i se podobaly ho�ícím pochodním a z úst jim vycházel ohe�. M�li purpurové nohy, k�ídla 
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jim zá�ila jako bohu a paže m�li b�lejší sn�hu. Stanuli u hlav mé postele a zavolali na mne mým jménem. Já jsem se 
však vzbudil ze spánku a z�eteln� vid�l, jak ti muži u mne stojí. A takto oni muži ke mn� promlouvali: Dodej si odvahy, 
Henochu... vystoupíš dnes s námi na nebesa. A pov�z svým syn�m a všem d�tem v tvém dom� všechno, co si zde 
na Zemi mají v tvém dom� bez tebe po�ít, a a� t� nikdo nehledá, dokud t� Pán k nim op�t nenavrátí. 

Henoch byl dopraven na nebesa a tam mu byli p�edstaveni r�zní „and�lé“. 
Obdržel p�ístroj na „rychlopsaní“ a byl pov��en, aby zapsal všechno, co mu and�lé nadiktují, „ó, Henochu, 

pohlédni na písmo nebeských tabulek, �ti, co je na nich psáno, a všechno si d�kladn� zaznamenej.“ 
Tímto zp�sobem vzniklo t�i sta šedesát knih, d�dictví boh� ur�ené lidem. Po mnoha týdnech cizí bytosti 

dopravily Henocha op�t dom�, ale jenom proto, aby se mohl se svými nejbližšími definitivn� rozlou�it. Henoch 
sv��il sepsané knihy svému synu Metuzalémovi a výslovn� mu uložil, aby knihy opatroval a p�edal dalším 
generacím tohoto sv�ta. Co se s nimi stalo? Krom� knih Henocha, které máme nyní k dispozici, není známo 
v�bec nic, všechny ostatní knihy jsou pokládány za ztracené. 

Když v diskuzi p�ijde �e� na Henocha a já navrhnu, že tento p�edpotopní prorok absolvoval jako privilegovaný 
�lov�k kurz v mate�ské kosmické lodi mimozemš�an�, vždycky si vyslechnu, že by p�ece musel mít na sob� n�co 
jako skafandr. Opravdu by musel? V našich raketoplánech a kosmických stanicích se astronauti pohybují také bez 
skafandru. Mimozemš�ané by se vlastn� m�li bránit nežádoucímu styku s cizími viry a bakteriemi - a tudíž i s 
Henochem. Copak nám vlastn� lí�í Henoch jako pozorný školák? 

„A tu promluvil Pán k Michaelovi: P�istup, svlékni z Henocha pozemský šat, nat�i ho dobrou mastí a oblékni 
ho do od�vu mé Vznešenosti. Tak také Michael u�inil, jak mu Pán p�kázal: Nat�el m� mastí a oblékl m�. A ta 
mast svým vzhledem p�ipomínala veliké sv�tlo, byla sv�ží jako rosa, von�la myrhou a zá�ila jako slune�ní 
paprsky. Pohlédl jsem na sebe a byl jsem stejn� nádherný jako každý z nich a p�i pohledu na nás jsme se ni�ím 
nelišili.“ 

To je opravdu kuriózní p�edstava. Jediný a všudyp�ítomný B�h prý ud�loval pokyny, aby byl Henoch 
namazán obzvlášt� zvlá��ující a intenzivn� vonící mastí. My lidé jsme odjakživa divn� zapáchali. 

Existuje n�jaké spojení mezi starozákonním prorokem Henochem a neznámým králem Sauridem, kterého 
Arabové �iní zodpov�dným za stavbu pyramid? 
a) Oba žili p�ed Potopou. 
b) Oba byli bohy varováni p�ed nadcházející Potopou. 
c) Oba sepsali knihy o všech v�dách. 
d) Oba zasv�til do astronomie „osobn� B�h“. 
e) Oba na�ídili uchovat své dílo pro budoucí generace. 

V protikladu ke shodám se ovšem objevují i zásadní protiklady. Saurid je údajn� poh�ben v jedné 
pyramid�, ale Henoch opustil Zemi v nebeském vozidle. V existujících knihách Henocha byste také marn� hledali 
jedinou zmínku o tom, že by tento biblický patriarcha nechal budovat pyramidy.        Spojení je možné 
nepochybn� odhalit i mezi Henochem, Sauridem a �eckým poslem boh� Hermem. Hermes se ovšem ani nevy-
skytoval p�ed Potopou, ani nevystupuje jako konstruktér pyramid. 

Moje profesní zkušenost m� nau�ila vid�t za lidovým vypráv�ním více než pouze lidskou fantazii a fabula�ní 
um�ní. Existuje n�co jako zatyka� na mýty, síto, kterým se prosívají veškeré fabulace, až z�stává na n�m pouze 
jádro výpov�di. Kolem roku 700 p�. n. 1. napsal �ecký básník Hesiodos v „Mýtu o p�ti lidských pokoleních“, že 
zpo�átku nesmrtelní bozi - „Kronos a jeho souputníci“, stvo�ili lidi . „To byli ti vznešení héroové zvaní polobozi, 
kte�í v dobách p�ed námi obývali nekone�nou Zemi ...“ 

Polobozi jsou zárove� pololidé. Pozemské bytosti s mimozemskými geny. A� už šlo o Herma, Henocha, Idrise 
nebo Saurida, všichni pat�ili do tohoto klanu vyvolených. Na všechno se dokonale hodí formulace „p�ed 
dávnými dobami“. A kone�n� tradi�ní podání všechny spojuje se „sepsanými knihami“, které „byly 
uschovány“. Tento spojovací �lánek se týká Saurida, Idrise a Henocha stejn� jako - a to si dob�e zapamatujme, 
mnoha dalších u�itel� lidí v�etn� Hesiodem zmín�ných poloboh�. 

Kdyby se obsahy mýt� neustále zamlžovaly, což se také stále d�je, nedaly by se z nich získat žádné informace. 
Vždycky bylo jednodušší v��it n�jakému - a� už ov��enému, nebo neov��enému - v�deckému názoru, než použít 
rozum a vynaložit pot�ebný �as na to, aby se zjistily spole�né motivy jednotlivých mýt�. P�itom mi v tomto 
p�ípad� nejde o akademické srovnání mýt� - to bych musel za�ít opravdu hodn� zeširoka, jde mi zatím stále pouze 
o stavbu Velké pyramidy a o možnost, že v pyramid� leží starodávné spisy, které by naše p�edstavy o raných 
d�jinách lidstva a evoluci �lov�ka dokázaly postavit na hlavu. 

Pro mé p�átele egyptology neexistuje žádný d�vod, aby nevynesli faraónu Cheopsovi osvobozující rozsudek v 
p�ípad� stavby „jeho“ pyramidy. V chronologii dynastií už po n�m prost� není žádné místo pro n�jakého dalšího 
stavitele, protože každý postavil svou vlastní svatyni, která je p�esn� datována. Navíc jsou jména egyptských král� 
známa z „Turínského papyru“, dokumentu, který vznikl ve 13. století p�. n. 1. a který se dnes uchovává v Turínu. 
Egyptologové také objevili jmenné seznamy král� v chrámu Setiho I. v Abydu stejn� jako na �ad� st�n v karnackém 
chrámovém okrsku. Je t�eba bez jakékoli závisti p�iznat, že egyptologové odvedli �istou práci. S egyptskými vládci se 
prost� nepohne. 

Zaru�ená desetitisíciletí 

Jak to vypadá p�ed Cheopsem? Po�ítání dynastií za�íná kolem roku 2920 p�. n. 1. takzvaným thinidským králem 
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jménem Ménés. (Uvád�jí se také Min, Hor Aha a Narmer.) V dob� tohoto Ménése se však egyptský stát již musel 
vyzna�ovat dob�e organizovanou formou, protože Ménés podnikal vále�né výpravy, které sm��ovaly za hranice zem�. 
Nechal také jižn� od Memfidy vybudovat hráze kolem Nilu. Takové �iny nelze vykonat zni�ehonic - i Ménés m�l své 
p�edch�dce. 

V datování je následující há�ek: My, k�es�ané, po�ítáme roky od narození Krista, 	ímané je po�ítali „ab urbe 
condita“, od založení 	íma roku 753 p�. n. 1. Oproti tomu v p�ípad� starých Egyp�an� neznáme žádný za�átek jejich 
letopo�tu, který by bylo možné vyjád�it �e�í �ísel. A tak všechno plave na vod� a neexistuje pevný bod, kterého byste se 
mohli zachytit. Odborníci pracn� rekonstruovali �íselný mechanismus chronologie po Ménésovi podle datovaných 
nález�, staveb a astronomických propo�t�. S nepatrnými odchylkami tato chronologická konstrukce souhlasí, ale není 
schopna naprosto nic vypov�d�t o dob� první dynastie. 

Na tomto míst� zaskakuje legenda. K ohromení v�dc� i ona uvádí precizní jmenné seznamy a doby vlád, a to v 
�íselném vyjád�ení, ovšem archeologii zase chyb�jí odpovídající monumenty nebo artefakty. Co si máme po�ít se 
jmény a daty, která sice sahají desetitisíciletí do minulosti, ale nedají se dokázat pomocí kamenných dokument�? A 
tak se zm�nily v mýty. 

Egyptskému kn�zi Manehtovi se p�ipisuje osm d�l, mezi nimi i kniha o d�jinách Egypta a kniha Sothis. Tyto 
knihy obsahují jména a období vlády prehistorických král�, která sahají až do dob poloboh� a boh�. Jak se Manehto, 
který žil p�ibližn� ve 3. století p�. n. l., dostal k tak starým údaj�m? 

Již od nejran�jších dob bylo obvyklé zaznamenávat roky podle výjime�ných událostí. Tak vzniklo cosi jako 
„seznamy dat“, které se postupn� rozrostly do podoby anál�. Kn�zi tyto anály st�ežili a p�episovali, protože pouze 
na jejich základ� bylo možné hovo�it o slavných �inech lidí a vynikajících a obdivuhodných výkonech boh�. 

Dokonce i v pozd�jší dob�, když se �íše faraón� nacházela v období nejv�tšího rozkv�tu a anály už 
neposkytovaly žádná p�esná kalendá�ní data, bylo nadále zvykem sáhnout po nich p�i výjime�ných událostech. 
Egyp�ané cht�li v�d�t, jestli se n�co takového již jednou odehrálo. Tak se traduje, že Ramses IV. p�i návšt�v� v 
Heliopoli našel své jméno napsané zlatými hieroglyfy na strom�. Okamžit� „ov��il v análech od po�átku 
království, zapsaných na svitcích až do doby p�edk�“ a nenalezl žádný záznam o n��em podobném. V 
análech se nap�íklad vyhledávaly také výjime�né klimatické katastrofy nebo o�ekávaný návrat boh�. 

Kn�z Manehto m�l takové anály k dispozici a �erpal z nich. Píše, že prvním vládcem v Egypt� byl Hefaistos, 
který také vynalezl (p�inesl?) ohe�. Poté následují Chronos, Osiris, Tifon (Sutech), Osiris�v bratr, pak Hor, 
Osiris�v a Isidin syn. „Po bozích vládlo pokolení božích potomk� 1255 let. A poté další králové vládli 1817 let. Po 
nich dalších t�icet král� z Memfidy po dobu 1790 let. Pak to bylo deset thynidských král� vládnoucích 350 let. 
Království duch� zem�elých a božích potomk� trvalo 5813 let“ . 

Církevní hodnostá� Eusebius, který toto Manehtovo datování p�evzal, výslovn� poznamenal, že se jedná o 
m�sí�ní roky, které je možné p�epo�ítat na více než 30 000 slune�ních let p�ed naším letopo�tem. Je vcelku 
pochopitelné, že Manehtovy �íselné údaje jsou mezi v�dci v��ným jablkem sváru, protože chybí pevn� stanovené 
�asové východisko, od n�hož by se roky mohly p�ipo�ítávat nebo ode�ítat. 

Z datování v desetitisíciletích mají naši archeologové hr�zu. Manehtova �ísla se p�epo�ítávají na m�sí�ní roky, 
on sám je obvi�ován z p�ehán�ní, protože jako kn�z m�l koneckonc� zájem na tom, aby se kn�žský ú�ad mohl 
op�ít o prastarou tradici. Dokonce i blahosklonní kritikové, kte�í nepochybují o Manehtových v�deckých 
kvalitách, se ut�šují tím, že Manehto prost� opisoval staré anály, v nichž se to p�ímo hemžilo p�ehnanými 
kvantitativními údaji. Z�stává ovšem nepochopitelné, pro� jiní anti�tí auto�i, kte�í nebyli ani kn�žími, ani 
Egyp�any a jimž nem�žeme podsunout ani náznak snahy, že by cht�li sami sob� podku�ovat, pracují se stejn� 
„nemožnými daty“. 

Diodoros Sicilský, p�ece jen autor �ty�icetisvazkového historického díla, který ve svých knihách neustále dává 
najevo skeptický a kritický p�ístup, napsal v první knize, že sta�í bohové „jenom v samotném Egypt� založili �adu 
m�st“  a že tito bohové m�li potomky, z nichž „n�kte�í se stali egyptskými králi“. V t�ch dávných dobách byl 
p�edch�dce homo sapiens ješt� primitivní bytostí, „teprve bozi odnau�ili lidi se navzájem požírat“. Od boh� se 
lidé nau�ili - alespo� podle Diodora - r�zným druh�m um�ní, hornictví, zhotovovat nástroje, obd�lávat p�du a 
vyráb�t víno. 

Avšak i jazyk a písmo pocházely od ochotných nebeš�an�. 
„Oni totiž nejprve roz�lenili a zušlechtili všem srozumitelný jazyk a mnohé v�ci pojmenovali jmény, protože 

zatím pro n� neexistoval žádný výraz. Od n�ho (Hermes alias Henoch, EvD) pochází vynález písma stejn� jako 
zp�sob uctívání boh� a p�inášení ob�tí. On byl také první, který na základ� pozorování objevil uspo�ádání 
souhv�zdí a harmonii podstaty tón�... Stejn� jako za Osirisových dob byl povolán jako Posvátný Písa�.“ 

To se nedá p�ehlédnout. Nesmírn� daleko od Diodora byl Henoch ozna�en jako „posvátný písa�“. Stejn� jako 
Diodoros, který o biblickém patriarchovi nev�d�l v�bec nic, napsal i Henoch v první osob� v dodnes dochované 
autobiografii, že „strážci nebes“ se na Zemi osv�d�ili jako u�itelé v kladném i záporném slova smyslu. 

„Jméno prvého je Jequn. To je ten, který svedl všechny d�ti and�l�, snesl se s nimi na pevninu a zp�sobil jejich 
svedení lidskými dcerami. Druhý se jmenuje Asbeel. Ten ud�lil d�tem and�l� zlé rady, takže díky lidským 
dcerám d�ti and�l� zni�ily svá t�la. T�etí se jmenuje Gadreel. To je ten, který lidem p�edvedl všeliké smrtící 
údery. Také svedl Evu a ukázal lidem nástroje smrti, brn�ní, štít, bojový me� a v�bec všechny další nástroje 
smrti... �tvrtý se jmenuje Penemue. Ten lidem ukázal rozdíly mezi ho�kým a sladkým a zv�stoval jim všechna 
tajemství jejich moudrosti. Nau�il lidi, jak se píše inkoustem na papír.“ 

Pro� jenom bojujeme proti podobným pov�stem, které p�ed tisíciletími tvo�ily pevnou sou�ást historických 
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znalostí? M�že nám snad naše historická v�da sd�lit n�co rozumného, má-li se vyjád�it o dob� p�ed faraónem 
Ménésem? Kde z�staly p�esv�d�ivé argumenty proti Diodorovi? Už jsem si vyslechl i to, že si to všechno p�íliš 
zjednodušuji a že se nedá stav�t jenom na Diodorovi. To je pravda. Ale p�esn� v tomto bod� spo�ívá prokletí naší 
specializovanosti. Egyptolog neví nic o staroindických bájích, znalec sanskrtu nemá nejmenší tušení o 
Henochovi nebo Ezrovi, amerikanista neslyšel nic o Rgvéd�, sumerolog nezná nic o mayském bohu 
Kukulkánovi... atd. A když už n�jaká moudrá hlavi�ka za�ne se srovnávacími studiemi, pak je to vždy z toho 
nejzaujat�jšího a velice omezeného zorného úhlu teologie nebo psychologie. 	et�z d�kaz� Diodorových 
sv�dectví byl mezinárodn� potvrzen p�ed celými tisíciletími, a�koli tehdejší literární zpravodajové k tomu použili 
r�zných jmen a odlišných rámcových p�íb�h�. Po nezbytném p�efiltrování je z�ejmé, že sta�í kroniká�i ze sedmi 
r�zných oblastí sv�ta lí�í v podstat� totéž. Co je d�vodem toho, že t�mto kroniká��m nejsme ochotni uv��it ani 
slovo? Já vím, že pravda nikdy netriumfuje, ale její odp�rci postupn� vymírají. Pro mne je s naprostou 
samoz�ejmostí zaznamenané Diodorovo tvrzení o tom, že egyptský b�h Osiris založil i v Indii n�kolik m�st, natolik 
jasné, že jakákoli akademická debata na toto téma mi p�ipadá nudná. Jaké údaje o datech vlastn� Diodoros uvádí? 

„Tvrdí, že od doby Osirise a Isidy až k panování Alexandra, který v Egypt� založil po sob� pojmenované m�sto, 
uplynulo více než deset tisíc let. Jak však uvád�jí jiní, bylo to jen o n�co mén� než t�iadvacet tisíc...“ 

O n�kolik stran dále, ve 24. kapitole, Diodoros vypráví o boji olympských boh� proti gigant�m. P�itom 
kritický Diodoros 	ek�m vytýká, že se mýlili, když uvád�li, že se Herakles narodil pouze jedinou generaci p�ed 
Trojskou válkou, nebo� „stalo se to v dob�, kdy se objevili první lidé. Od této doby se totiž u Egyp�an� po�ítalo 
více než deset tisíc let, zatímco od Trojské války to nebylo ani celých dvanáct set.“ 

Diodoros v�d�l, o �em píše, protože ve 44. kapitole porovnal egyptské datování dokonce se svou vlastní 
návšt�vou Egypta. Napsal, že p�vodn� „vládli nad Egyptem bozi a héroové, a to bezmála osmnáct tisíc let. 
Posledním božským králem byl Isidin syn Hor. Lidští králové vládli zemi po�ínaje Moirisem tém�� celých p�t 
tisíc let až k 180. olympiád�, b�hem níž jsem já sám dorazil do Egypta...“ 

Diodoros napsal své domácí úlohy, prostudoval tehdejší zdroje a rozmlouval se vzd�lanými lidmi. To jsme 
my neud�lali. My jsme ve jménu práv� vládnoucího náboženství zni�ili staré knihovny, nechali v plamenech 
zni�it drahocenné rukopisy, vraždili zasv�cené a mudrce libovolného národa. P�t tisíc rukopis� z knihovny v 
Kartágu? Sho�ely! „Sibyliny knihy“ nebo zlatými písmeny napsaná sbírka náboženských knih „Avesta“? Sho�ely! 
Knihovny v Pergamonu, Jeruzalém� a Alexandrii s celkem jedním milionem knih? Sho�ely! Nep�edstaviteln� 
drahocenné rukopisy st�edoamerických národ�? Sho�ely! Naše pyromanská minulost je stejn� obrovská jako 
prázdno v hlavách revolucioná��. 

 

Hérodotos a 341 soch 

Také Hérodotos, který navštívil starý Egypt celá staletí p�ed Diodorem, poskytuje v 2. knize D�jin (kap. 141 a 
142) názorný p�íklad obrovského stá�í egyptských d�jin. Lí�í, jak mu osobn� kn�zi v Thébách ukázali 341 soch, z 
nichž každá znázor�ovala jednu generaci lidí s jejími velekn�zi a králi, a to již celých 11 340 let. „Každý kn�z tam totiž 
staví za svého života svou podobiznu. Jak kn�zi odpo�ívali a ukazovali, dokládali mi, že každý je synem svého otce, a 
prošli od podobizny posledního zem�elého, až mi je ukázali všechny... Dokazovali, že všichni ti, jejichž sochy tam 
stály, byli dob�í a krásní, ale od boh� zcela odlišní. P�ed t�mito lidmi prý vládli v Egypt� bohové a bydlili s lidmi 
pohromad� a jeden z nich m�l vždycky nadvládu... Egyp�ané tvrdí, že to v�dí p�esn�, protože odedávna léta po�ítají a 
zapisují...“ 

Pro� by egyptští kn�zi tak nestydat� obelhávali cestovatele Herodota se svými 11 340 vypo�tenými roky? Pro� 
výslovn� zd�raz�ovali, že už po 341 generaci mezi nimi nedlí žádní bohové? Pro� mu p�edvád�li své precizní 
chronologické údaje na konkrétních sochách? Hérodotos, který n��emu jen tak snadno neuv��il, upozornil, že kn�zi 
„mne ve v�tšin� p�ípad� reálnými d�kazy p�esv�d�ili, že tomu tak bylo“. Hérodotos úzkostliv� rozlišuje mezi 
skute�ností a vypráv�ním: 

„Toto vše vypravují sami Egyp�ané. Nyní povím, co o té zemi vykládají jiní lidé a v �em se s nimi Egyp�ané 
shodují. Leccos však p�idám i z vlastního pozorování.“ 

Náš „ov��ený“ v�decký názor zná Ménése jako prvního faraóna I. dynastie (kolem 2900 p�. n. l.). Tentýž 
v�decký názor p�evzal od Herodota zprávu, že Ménés nechal nad Memfidou zbudovat na b�ezích Nilu hráze, ale se 
zav�enýma o�ima i ušima p�echází ml�ením to, co Herodotos konstatuje o osmnáct �ádek níže: 

„Za Ménésem následovalo t�i sta t�icet král�, jejichž jména kn�zi p�ed�ítali z knihy.“ 
Opravdu se mezi t�emi sty t�iceti králi po Mánesovi nenajde ani jediné míste�ko pro stavitele pyramid? A navíc - 

tvá�í v tvá� sochám p�edvedeným Herodotovi, z nichž každá p�edstavuje generaci lidí se svými velekn�zi a králi - je 
pochopiteln� otázka m�sí�ních rok� vy�ízena. „M�žete považovat za blázny všechny lidi po ur�itou dobu, n�které lidi 
navždy, ale rozhodn� ne všechny lidi navždy.“ (Abraham Lincoln) 
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Oko Sfingy 

Byl jednou jeden egyptský princ, který se rád vydával na lov v okolí Memfidy, tam, kde stojí velké pyramidy. 
Jedno poledne ulehl vy�erpán do stínu, který vrhala hlava Sfingy, a usnul. Tu znenadání „velký b�h“ otev�el ústa a 
promluvil k spícímu princi, jak promlouvá otec k synovi : 

„Pohlédni na mne a spo�i� na mn� svým pohledem, m�j synu Thutmosi. Jsem tv�j otec, b�h Haremachet-
Cheprer-Re-Atum. Chci ti p�edat královskou vládu... Bude ti p�isouzeno bohatství Egypta a velké poplatky od 
všech zemí. Už je to dlouhá �ada let, co t� mé o�i a rovn�ž mé srdce sledují. Tíží mne pouštní písek, v n�mž stojím. Slib 
mi, že splníš mé p�ání. 

Z prince se posléze stal faraón Thutmose IV. (1401 - 1391 p�. n. l.). Již b�hem prvého roku své vlády splnil p�ání 
svého božského otce. Nechal z pouštního písku vykopat Sfingu. Dojemný p�íb�h o svém snu sv��il stéle, která 
dnes spo�ívá mezi p�edními tlapami Sfingy. 

Je vlastn� Sfinga on, nebo ona? To dnes nikdo p�esn� nedokáže �íct. Dodnes je totiž záhadou, zdali se tato 
kolosální socha kdysi vyzna�ovala mužskými nebo ženskými rysy. Možná to byl hermafrodit. Thutmosova 
záchranná akce nem�la dlouhého efektu. Sfinga - a� už on, nebo ona, byla znovu zaváta pískem, pak tohoto 
kamenného k�ížence znovu vykopali Ptolemaiovci a písek ho znovu zanesl. 

Historicky jsou doložené vykopávky z roku 1818, které provád�l Giovanni Battista Caviglio - tentýž muž, který 
se blamoval s Howardem Vysem. Caviglio objevil mezi lvími tlapami p�edsí� obloženou kamennými deskami, 
která byla rozd�lena chodbou a v níž spo�íval kamenný lev. Za pouhých sedmdesát let musela být Sfinga - 
z�sta�me u jejího p�irozeného gramatického rodu - znovu vyhrabána, tentokrát se to stalo díky Gastonu 
Masperovi, tehdejšímu �editeli Egyptské správy pro starov�k. Za dalších �ty�icet let se celá akce op�t 
zopakovala. Sfinga se no�í do písku. I za Herodotovy doby byla tato pozoruhodná a tajemná socha nepochybn� 
neviditelná, protože „otec d�jepisu“ se o ní nikde jediným sl�vkem nezmínil. 

Co to vlastn� je, tahle Sfinga? Je to sedmapadesát metr� dlouhé lví t�lo, vysoké dvacet metr�, vytesané z 
jediného gigantického skalního bloku. Má záhadnou hlavu a závoj p�es temeno. Egyptolog Kurt Lange pokládá 
tuto sochu  za „monumentální symbol královské moci“. Co opravdu p�edstavuje? Co symbolizuje? Co je jejím 
posláním? K �emu byla ur�ená? Na tyto otázky neexistuje odpov��. Tisíciletí se p�enesla p�es tento mohutný 
památník, p�ípadné nápisy stejn� jako postava, kterou Sfinga kdysi k sob� tiskla, nenávratn� zv�traly. 

Richard Lepsius neskrýval údiv nad významem Sfingy, která byla v jeho dob� z poloviny osvobozená z nánosu 
písku. „Kterého panovníka by mohla zobrazovat?“ , ptal se Lepsius a pokra�oval: „Je-li zde zobrazen panovník 
Cheops, pro� není na tomto výtvoru jeho jméno?“ 

O�i Sfingy jsou široce otev�ené a v napjatém o�ekávání rozvážn�, p�emýšliv�, sebejist� a - jak se mi zdá, trochu 
posm�šn� shlížejí na malinké lidi�ky pod sochou. Odborníci se shodli alespo� na tom, že Sfinga u Gízy je 
nejstarší ze všech sfing, že je to svého druhu matka, pramodel pozd�jších nápodob. Je p�ipisována faraónu 
Cheopsovi (Chefrenovi) (2520 - 2494 p�. n. l.), ne snad proto, že by o tom existovaly nesporné d�kazy, ale 
protože se poda�ilo rozluštit jméno „Chefren“ na jedné oddrolené kartuši z Thutmosovy stély. Dá se prost� vy�íst 
jméno „Chefren“. Thutmose IV. žil více než tisíc let po Cheopsovi a jenom on sám by nám mohl poskytnout 
informaci, v jaké souvislosti se na jeho nápisu objevila kartuše „Chefren“ Gaius Plimus Secundus napsal v 17 
kapitole své 36. knihy: „P�ed t�mito pyramidami stojí Sfinga, božstvo tam�jších obyvatel, která si zasluhuje 
mnohem více obdivu, ale spisovatelé o ní zachovávají tém�� naprosté ml�ení. Je v ní prý poh�ben král Harmais, 
ona sama však pochází odjinud. Je zhotovena z jednoho jediného p�írodního kamene a rudý obli�ej této 
nestv�ry je zbož�ován.“ 

Král jménem „Harmais“ v egyptologn neexistuje a dosud také nebyl pod Sfingou nalezen žádný hrob. Možná že 
„Harmais“ je totožný s „Amasisem“, o kterém se zmi�uje Herodotos. Tím jsme se ovšem zase dostali do oblasti 
mýt�, protože Herodotos ví, že: „Podle jednoho údaje Egyp�an� uplynulo totiž až k období Amasisovy vlády 
sedmnáct tisíc let...“ 

Sfinga a Cheopsova pyramida pat�í už od nepam�ti k sob�. Ob� spojuje jejich monumentalita - a také jejich 
anonymita. Sedmapadesát metr� dlouhou a dvacet metr� vysokou hybridní bytost nevyseká nikdo jen tak 
zni�ehonic z jediného kusu skály. Bez podrobných projekt�, šablon a v daném p�ípad� dokonce ani bez lešení by 
se tenhle kamenný zázrak nemohl vytvo�it. Na pyramid� nebo v ní bychom o�ekávali nápisy typu: „Já, faraón 
XY, jsem zbudoval toto dílo,“ na Sfinze by m�l být vytesaný nápis p�ibližn� tohoto zn�ní: „Já, bohyn�/b�h XY 
st�ežím toto poh�ebišt�,“ nebo: „Na v��né �asy p�ipomínám lidem...“ Jaké d�vody vedly k tomu, že v p�ípad� 
Velké pyramidy stejn� jako Sfingy byla vytvo�ena monumentální stavba bez jakékoli etikety? Existovalo - již 
tehdy, tajemství spojené s t�mito stavbami, n�jaké mystérium, které se úmysln� nezve�ej�ovalo? Byla 
anonymita výsledkem nedbalosti �i zlomyslnosti pozd�jších generací, nebo šlo o zám�r? Suché konstatování 
Diodora Sicilského p�sobí v tomto kontextu doslova jako bomba. Snad nám netvrdí, že n�kte�í z prap�vodních 
boh� byli poh�beni na Zemi? Jak prosím? A hlavn� kde?  

„To, co se vypráví o poh�bívám t�chto boh�, si ale v�tšinou proti�e�í, protože kn�žím bylo zapov�zeno 
rozši�ovat znalosti o t�chto záležitostech, které jim byly sd�leny. Proto necht�jí rozši�ovat pravdu mezi lidem, 
nebo� by hrozilo nebezpe�í t�m z nich, kte�í by utajovanou zv�st o t�chto bozích ší�ili mezi lidovými masami.“ 
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V tomto stru�ném sd�lení se skrývá strašlivé poznání. Bohové leží poh�beni n�kde na Zemi! Velekn�zi to 
v�d�li, ale nesm�li o tom na výslovný zákaz ani muknout. Pro� by nemohl jeden z t�ch božských král� odpo�ívat 
pod pyramidou? A� už se jmenoval Saurid, Idris, Hermes, Henoch nebo kdovíjak, to už nehraje žádnou roli. 

Jestli... Jestli Velkou pyramidu zbudoval n�jaký božský král nebo jeho potomek... jestli se to odehrálo v dob� 
faraóna Cheopse... jestli pyramida obsahuje tajné knihy a drahocenné nástroje... a jestli dokonce jeden z t�chto 
božských král� leží v pyramid� poh�bený, pak jde o zám�rnou a pochopitelnou anonymitu. Diodoros tu záhadu 
vy�ešil. Bylo všeobecn� zakázáno ší�it v�domosti o t�chto božích hrobkách. 

A Sfinga? V rámci tohoto myšlenkového modelu se stala velkolepou vzpomínkou na spojení mezi pozemským 
a mimozemským sv�tem, mezi pozemským živo�ichem a božským intelektem. Je to zkamen�lý symbol spojení 
hrubé hmoty a analytického rozumu, úporné primitivnosti a povznesené kultury. Už celá tisíciletí se Sfinga jízliv� 
a zárove� chápav� usmívá. O�i Sfingy budou pozorovat klidn� a s porozum�ním náš vývoj až do dne, kdy se i 
nám otev�ou o�i. Tento den je p�ed námi, skryté komory a štoly v pyramid� jsou již lokalizovány. 

 
 

 

Zmizelý faraón 

Zvlášt� tvrdý o�íšek k rozlousknutí nám zanechal faraón, který vládl pr�kazn� celých šedesát let p�ed 
Cheopsem. Jde o Sechemcheta z III. dynastie (2611 - 2603 p�. n. l.). Tento vládce nechal jihozápadn� od 
stup�ovité pyramidy v Sakká�e postavit vlastní pyramidu, která z�ejm� nikdy nebyla dokon�ena, protože stavba 
dosáhla pouze osmimetrové výšky. 

V pr�b�hu tisíciletí zmizela tahle pyramida beze zbytku v písku, teprve roku 1951 ji lokalizoval egyptský 
archeolog Zakaria Goneim. 

Dr. Zakaria Goneim platil za nesmírn� inteligentního a nadaného archeologa - na rozdíl od uzav�ených nebo 
zcela zatvrzelých u�enc�. Vedl své seminá�e a vykopávky s laskavým humorem a neustále se vyzna�oval 
jemným citem pro studentské otázky. Báje�n� také um�l vykopaným kostem a troskám vdechnout historický 
život. Když Zakaria Goneim objevil vchod vytesaný do skály, za kterým vedla chodba pod Sechemchetovu 
pyramidu, horoucn� doufal, že poh�ební komora, která se nachází dole, by i po tisíciletích mohla být nedot�ená. 

Velice namáhav� a po celé roky se tým archeolog� prokopával píse�nými a kamennými vrstvami. Zakaria 
Goneim narazil na další chodbu, v níž ležely tisíce zví�ecích kostí a pod nimi gazely a ovce. Vynesl na denní 
sv�tlo také dvaašedesát rozbitých tabulek s hieroglyfickými fragmenty z roku 600 p�. n. 1. N�kdo je tam musel 
uložit dva tisíce let po smrti faraóna Sechemcheta. Na konci února 1954 archeologové kone�n� stanuli hluboko 
pod úrovní poušt� p�ed vlastní poh�ební komorou. Zakaria Goneim velkomysln� p�enechal oficiální otev�ení 
hrobky tehdejšímu ministru kultury, který se 9. b�ezna 1954 rozmáchl k rozhodujícímu úderu kladivem. 

P�es poslední štolu vlezli muži do jednoho podzemního sálu hrub� vytesaného do skály, p�esn� jak tomu bylo v 
p�ípad� „nedokon�ené poh�ební komory“ v Cheopsov� pyramid�. Uprost�ed místnosti stál nádherný lešt�ný 
sarkofág z bílého alabastru, což je druh mramoru. Na severní stran� sarkofágu byly patrné rozpadlé zbytky kytice, 
kterou sem kdosi položil zesnulému faraónovi jako poslední pozdrav. Zakaria Goneim nechal velice pe�liv� set�ít 
kv�tinový prach ze sarkofágu a bylo mu okamžit� jasné, že tentokrát mu št�stí p�ihrálo opravdovou „bombu“. 
Skute�n� silná vrstva zbytk� kv�tin byla jasným d�kazem, že sarkofág je nedot�ený. D�lníci a archeologové se v 
podzemí smáli, tan�ili a poskakovali radostí. Kone�n� neporušený sarkofág! 

V následujících dnech byl tento jedine�ný nález nesmírn� d�kladn� prozkoumán. Nebyl objeven ani nejmenší 
náznak násilného otev�ení sarkofágu v uplynulých �ty�ech tisících p�ti stech letech a nenašla se ani jediná stopa po 
takovém pokusu. Faraón Sechemchet nepochybn� ležel v tomto sarkofágu, rozpadlé kv�tiny byly jasným d�kazem. 
Nádherný sarkofág - „jako odlitý z kovu“, byl jedine�ný nejen svým materiálem a krémov� bílou barvou, ale i 
zasunovacími dví�ky, kterými byl vzduchot�sn� uzav�en. Sarkofág má obvykle víko, které spo�ívá seshora. V tomto 
p�ípad� tomu tak nebylo. Sechemchet�v sarkofág se vyzna�oval - podobn� jako tomu bývá u zví�ecí klece tím, že 
na p�ední stran� m�l umíst�ná vytahovací posuvná dví�ka, zasazená do nádherných alabastrových vodících 
kolejnic a lišt. Bylo to jedine�né a s ni�ím nesrovnatelné um�lecké dílo, nejkrásn�jší a zárove� nejstarší sarkofág, 
který kdy mohli egyptologové obdivovat. 

Zakaria Goneim pov��il speciální jednotku súdánské policie, aby hrobku hlídala ve dne v noci a nikoho do ní 
nevpoušt�la. Súdánští policisté, proslulí svou zarputilostí, tento p�íkaz striktn� splnili. Všechno muselo z�stat 
naprosto nedot�ené až do oficiálního otev�ení sarkofágu. 

26. �ervence 1954 p�išel ten kýžený den. Byli pozváni p�edstavitelé egyptské vlády, vybraní archeologové a 
celý zástup noviná��. Byly nachystány filmové kamery a fotoaparáty a reflektory nasvítily sarkofág. Také byly 
p�ipraveny r�zné chemikálie pro p�ípad, že by se hned na míst� muselo n�co ochránit p�ed okamžitým rozpadem. 
Zakaria Goneim se ješt� jednou up�en� zadíval na sarkofág, pocítil, jak se ho zmoc�uje nepopsatelný pocit 
nad�je a št�stí, a pak p�ikázal pracovní skupin�, aby sarkofág otev�ela. 

Dva d�lníci zasunuli nože a poté dláta do st�ží patrných škvír na spodním konci padacích dve�í. Byly navázány 
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smy�ky, další d�lníci se postavili na sarkofág a za�ali ze všech sil tahat sm�rem vzh�ru. Plné dv� hodiny se 
spojenými silami snažili pohnout padacími dve�mi. Kone�n� se objevil v�tší otvor, alabastr zaprašt�l a 
zask�ípal a dve�e se nadzvedly o n�kolik centimetr�. Okamžit� pod n� byly podsunuty d�ev�né kolíky. 
P�ítomní zástupci tisku a archeologové s bezdechým nap�tím sledovali, jak se otvor centimetr po centimetru 
zv�tšuje. 

Zakana Goneim jako první poklekl a s neskrývaným o�ekáváním posvítil lampou do sarkofágu. Zmaten�, nejist� 
a nakonec tém�� v šoku stále a stále prosv�coval otvor - ale sarkofág byl prázdný! 

Archeologové p�estali rozum�t svému sv�tu, noviná�i se cítili ošizeni o senzaci a zklaman� opustili hrobku. V 
následujících dnech Zakaria Goneim znovu a znovu prosv�coval sarkofág, ale neobjevil v n�m ani jediné zrnko písku. 
Velkolepá alabastrová schrána byla dokonale �istá. 

Spící nebožtíci? 

Co te�? To snad Sechemchetova mumie práskla do bot, nebo tu faraón nikdy nebyl poh�ben? Je možné si sice 
p�edstavit druhou variantu, ale p�ímo na míst� to proti�e�í nesmlouvavým fakt�m. 

Vzpome�te si - sarkofág byl dokonale uzav�en a celá tisíciletí nedot�en. Na sarkofágu ležel poslední kv�tinový 
pozdrav - snad od milenky, která sm�la svého pána doprovodit až dol� do hrobky.  Když jsem v tomto podzemním sále 
stanul s Rudolfem Eckhardtem a fotografovali jsme jedine�ný sarkofág i se zbytky kv�tin ze všech možných úhl�, 
projely mnou ony neu�esané myšlenky, které vlastn� pat�í do �íše science-fiction, a p�esto je není možné odbýt 
pouhým mávnutím ruky. Nebyl jsem ochoten smí�it se s prázdným sarkofágem pouhým pokr�ením rameny a 
spolknout všechny své myšlenky. 

Co napsal Diodoros Sicilský p�ed dv�ma tisíci lety? „Prap�vodní bohové“ byli poh�beni na Zemi? Te� jsem stál v 
doslova prastaré skalní dvoran�, která byla rozhodn� starší než Cheops, a zkamen�lé protiklady si m� dobíraly jako 
zdrženlivé hih�ání božího posla Herma. Na jedné stran� stál jedine�ný sarkofág, naprosto ojedin�lý svou krásou - na 
druhé stran� hrubá skalní dvorana bez vyhlazeného stropu a monolitických desek. Monumentalita a zárove� n�žná 
k�ehkost sarkofágu se v�bec nehodily do téhle neupravené skalní díry. Byla to stejná situace jako v „nedokon�ené 
poh�ební komo�e“ dole ve skále pod Cheopsovou pyramidou. Stál jsem p�ed sarkofágem legendárního p�vodního 
krále? Byl tu uložen božský potomek k poslednímu odpo�inku? Samoz�ejm� nikoli na v��nost, jinak by Zacharia 
Goneim objevil jeho mrtvolu, ale pouze na n�kolik desetiletí nebo v nejlepším p�ípad� století, dokud si ho jeho 
vesmírní kolegové nevyzvednou a znovu neoživí? Že je to absurdní? My p�ece také p�emýšlíme o tom, že budoucí 
astronauty p�i jejich dlouhém putování uvedeme do stavu podobajícího se spánku. Tak strašn� neznámá tahle 
myšlenka rozhodn� není. Vypršel pozemský �as božího potomka XY? Možná že vážn� onemocn�l? Nebo byl jeho 
úkol mezi lidmi spln�n? Nešlo už jenom o to, uvést t�lo pomocí správných lék� do jakéhosi zimního spánku a 
�ekat, až se vrátí kamarádi z mate�ské kosmické lodi, oživí ho a vezmou s sebou na palubu? Byla snad práv� proto 
zbyte�ná nebo dokonce nebezpe�ná monolity nazdobená poh�ební komora? Lidé by, jak známo, p�erušili svou 
bohabojnou píli, jdoucí až do sebeob�tování, teprve ve chvíli, až by monolity byly dokonale vybroušené a poslední 
škvíra by p�estala být patrná. To by ovšem pozd�ji znamenalo nesmírn� dlouhé usilování o vstup do „ložnice“ - 
a p�esn� tomu bylo t�eba zabránit. Jakmile jednou panovník upadl do hlubokého spánku, nesm�l žádný kameník 
ani žádný kn�z vstoupit do podzemní místnosti, anonymita a naprostá ztráta pam�ti, pokud šlo o jeskyni se 
sarkofágem, byla od nepam�ti základním královským p�íkazem. „...Protože kn�žím bylo zapov�zeno rozši�ovat 
znalosti o t�chto záležitostech, které jim byly sd�leny,“ (Diodoros). 

 

Jak vzniklo znovuzrození 

Nepochází základní idea znovuzrození z on�ch dob, kdy se p�vodní králové ukládali k hlubokému spánku? 
Nenapodobovali pozd�jší faraóni pouze to, co kn�zi díky svému zakázanému tajnému v�d�ní znali odjakživa a logicky 
to také sv��ili svým faraón�m jako nejvyšším šéf�m - že totiž mrtvá t�la pouze spí, že si je bohové vyzvednou a vezmou 
s sebou „do vesmíru“? Nebyl práv� tohle skute�ný d�vod pro víru pozd�jších faraón�, že v hrobkách musejí být po 
ruce pozemské hodnoty, jako zlato a drahokamy, aby se jimi mohlo zaplatit oživovacímu komandu? Nevypráv�jí 
Texty pyramid práv� proto tak kv�tnat� a optimisticky o budoucí cest� zesnulého faraóna do vzdálených oblastí 
hv�zdného nebe? 

P�iznávám, jsou to spekulativní otázky vyprovokované konkrétními pov�stmi. To osudové na našich poznatcích 
je totiž to, že bez minulosti bychom je v�bec nem�li. 

A�koli se zatím nevyno�il žádný „p�vodní spící král“ ani mumie božího potomka, p�esto máme dost 
výmluvných skute�ností, které sv�d�í o jejich n�kdejší existenci. �lov�k byl vždycky velkým imitátorem a 
orientoval se - po�íná si tak ostatn� dodnes - pokaždé na n�jaké vzory. Námitka? A co jiného je nap�íklad každoro�ní 
akceptování sou�asných módních trend� než imitace všeobecn� uznaných pohledných d�ív�jších vzor�? �lov�k 
kopíruje žezlo a korunu, technické p�ístroje, jak to dokládají kulty cargo - a stejn� tak ideály krásy. Bylo by velice 
podivné, kdyby stejným zp�sobem nenapodoboval zevn�jšek boh�. 
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Jaké chování našich p�edk� je tak nep�irozené a zárove� mezinárodní, že m�že být bez jakékoli námahy p�evedeno 
na spole�ného jmenovatele? 

Deformace lebek! Je to ten nejodporn�jší p�íklad lidské ješitnosti a hodí se - abychom se také vyjád�ili obrazn� - k 
podstat� �lov�ka jako p�st na oko. Bez elektronické vým�ny informací, bez cestování v tryskových letadlech a bez 
jakýchkoli televizních satelit� p�stovali naši prehistori�tí p�edkové sv�j kult deformace lebky skute�n� mezinárodn�. 
Deformace za�ínaly na spáncích a od �ela nahoru se hlavy klenuly jako t�la vos. Temeno m�lo �asto až trojnásobn� 
v�tší objem než u normální lebky. 

O peruánských Incích se ví, že jejich kn�zi si vybrali velice mladé chlapce a vkládali jim hlavy, které nebyly ješt� 
úpln� vyvinuté, mezi vypolštá�ovaná prkna. Utahováním š��r se pak prostor mezi prkny pomalu a stále zužoval. 
N�které d�ti musely tuto proceduru p�estát za nevýslovného utrpení, jinak by jako dosp�lí muži nemohli podobnou 
hlavu mít. 

Co to bylo za zvrácenost, která naše p�edky dovedla k tomu, že krásné hlavy svých vlastních d�tí lisovali do délky? 
Archeologové, s nimiž jsem se o tom bavil, mi pochopiteln� nebyli s to nabídnout žádné rozumné �ešení. Mluvilo se o 
„užite�nosti“ v tom smyslu, že deformovaná lebka umož�ovala snazší nošení t�žkých diadém�. Je však pravda, že 
normální hlava s normálním �elem unese v�tší náklad než prodloužené temeno. Byl zmín�n také „ideál krásy“ a „rozdíl 
mezi sociálními vrstvami sm�rem nahoru“. 

P�átelé, deformace lebek nejsou ale peruánskou specialitou! Najdete je v Severní Americe, Mexiku, Ekvádoru, 
Bolívii, Peru, Patagonii, Oceánii, v eurasijském pásu stepí, ve st�ední a západní Africe, v oblasti poho�í Atlas, v 
prehistorické Evrop� (Breta�, Nizozemí) a samoz�ejm� v Egypt� . 
 

 
 

 

D�kaz 

Pro�? 
D�ti musely být deformované, aby se zdálo, že svými lebkami jsou podobné starým boh�m. 
Všude na zem�kouli se kdysi lidé setkali s chytrými bytostmi vzbuzujícími respekt. Všude na sv�t� se chvastouni 

imitující doslova cokoli snažili, aby byli t�mto bytostem podobní alespo� svým zevn�jškem. Kn�zi velice rychle 
využili barbarského triku, jak pomocí protáhlých temen p�sobit dojmem, že se podobají boh�m. Tím lze p�ece 
spoluob�any nádhern� ovlivnit! Hle�te, on vypadá... on se pohybuje jako b�h. Ur�it� nabyl speciálního poznání a 
- rozumí se samosebou - je mu sv��ena speciální moc nad jeho druhy. 

Kdyby se deformace lebek vyskytovaly pouze v rámci jednoho národa, bylo by snad možné zd�vodnit je 
jakýmisi lokálními p�í�inami. Takhle to ale není možné, protože na um�leckých památkách se vyobrazení 
protažené lebky stalo mezinárodním atributem boh�. Egyptští bohové a božští potomci s jejich nadrozm�rnými 
lebkami, kte�í se na nás usmívají v podob� soch a kreseb na chrámových st�nách, jsou toho nesporným d�kazem. 

Já jsem neobjevil p�vodní bohy, u�itele, kte�í sem dorazili z vesmíru, stejn� jako nejsem otcem božských 
potomk� nebo král�. Zmatená data z oné záhadné doby pocházejí z mého mozku stejn� málo jako sd�lení, že v 
pyramidách se nacházejí v�decké knihy a drahocenné p�edm�ty. Já nejsem zodpov�dný za to, že pyramidy a sfingy 
neobsahují žádné rozlišovací znamení, a nemohu ani za to, když se v n�jaké podzemní skalní dvoran� vyno�í 
ojedin�lý, uzav�ený a p�esto prázdný sarkofág. Chci jenom tohle panoptikum pov�stí a názor� uchopit a ud�lat z 
n�j p�edm�t diskuze, a to jednak proto, že naše školní v�da je stále p�íliš jednostranná, a pak také z toho 
d�vodu, aby se alespo� trochu prov�trala parní láze� akademického podku�ování. 

Když ješt� jednou p�ehlížím všechny ty doklady z dávných dob, napadá m� v�ta, kterou ukon�il Michel Eyquem 
de Montaigne (1533 - 1592) jeden sv�j projev p�ed kroužkem urozených filozof�: 

„Pánové, já jsem pouze natrhal kytici kv�tin a nep�idal jsem k ní nic jiného než nit, kterou je svázána.“ 


