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Prolog 

Dûjiny lidstva jsou nekoneãn˘m pfiíbûhem vrostl˘m do ãasu, jenÏ
uplynul. ¤íkáme tomu minulost, ale fascinující na ní je to, Ïe po

sobû zanechává stopy. Ty sotva viditelné objevuje archeologie pfii vyko-
pávkách, jiné jsou skryté v písemn˘ch pramenech, dal‰í pak v pfiíbûzích
pfiedávan˘ch z generace na generaci v m˘tech a legendách. 

To v‰e dohromady tvofií unikátní studijní materiál historikÛ, s jehoÏ
pomocí se neustále pokou‰íme odhalovat za‰l˘ svût na‰ich pfiedkÛ, spo-
jen˘ s otázkami, jeÏ si o minulosti klademe, i s otazníky, které se snaÏíme
fie‰it a najít na nû pravdivé odpovûdi. A ãím hloubûji se do historie no-
fiíme, tím sloÏitûj‰í je pro nás pochopení toho, co kdysi spoluurãovalo
v˘voj a existenci lidského spoleãenství. 

Onen nekoneãn˘ pfiíbûh, zvan˘ dûjiny lidstva, si pofiád pfiipomínáme
proto, abychom z nûj ãerpali pouãení a lépe se orientovali v souãasnosti
i v celém na‰em civilizaãním v˘voji, kter˘ stále pokraãuje a pí‰e nové
kapitoly toho, co se po ãase opût stane uÏ jen historií. Zvlá‰tnost tohoto
podivuhodného fenoménu spoãívá v tom, Ïe se jím nejen bráníme zapo-
mnûní, ale zároveÀ uchováváme a chráníme dûdictví minul˘ch generací. 

Do tohoto dûdictví fiadíme i viditelné památky, které po sobû na‰i
pfiedkové zanechali. Nûkteré pfietrvaly staletí, jiné dokonce dlouhá tisíci-
letí a my pfied nimi zÛstáváme stát ohromení a s obdivem, neboÈ právû
ony jsou tûmi nejzachovalej‰ími stopami za‰l˘ch vûkÛ. Mnohé z nich
byly vybudovány se zámûrem vloÏit do nich odkazy budoucnosti, jsou to
památníky pfiipomínající dávnou slávu a jedineãnost lidské kultury
a jednotliv˘ch epoch dûjinného v˘voje. âím monumentálnûj‰í tyto
památníky byly, tím vût‰í byla i ‰ance, Ïe pfieÏijí ãasy, které nastanou, a Ïe
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právû ony se stanou vûãnou pfiipomínkou nejen lidské geniality a doved-
nosti, ale i megalomanie ãi marnivosti sv˘ch budovatelÛ. 

¤adu z nich bychom mohli oznaãit za skuteãné divy svûta, jejichÏ velko-
lepost nás bude neustále udivovat. Staly se z nich historické monumenty
spojené s kouzlem ãehosi aÏ neuvûfiitelného, v nichÏ se snoubí tvofiivost
s úÏasn˘m vûdûním i mysticismem lidského ducha. Jsou to díla odoláva-
jící ãasu a mnohá z nich byla vytvofiena zfiejmû z tohoto dÛvodu. Je v nich
totiÏ také cosi zakódováno a my nûkdy marnû pfiem˘‰líme, co by nám
tato díla za‰l˘ch vûkÛ mûla sdûlovat. 

Obãas se stane, Ïe tyto kódy rozlu‰tíme a dolehne na nás vnitfiní osví-
cení smûfiující k hlub‰ímu poznání a pochopení tûchto úÏasn˘ch v˘tvorÛ,
s nimiÏ b˘vají zároveÀ spojené nejrÛznûj‰í pfiíbûhy, které ti, kdo nám tato
gigantická díla zanechali, proÏili, i kdyÏ se jejich ostatky uÏ dávno pro-
mûnily v prach. 

Vydejme se nyní po tûchto stopách na‰í minulosti, protoÏe není v si-
lách vût‰iny z nás v‰echny tyto monumentální památníky spatfiit na vlastní
oãi. Jsou rozseté na v‰ech kontinentech na‰í planety jako vzácné perly, jeÏ
se vynofiily z hlubin ãasu, pfiiãemÏ kaÏdá z nich je unikátní a sv˘m cha-
rakterem znázorÀuje dobu svého vzniku. Jejich duchovní a umûlecká
hodnota je nevyãíslitelná, a proto by mûly b˘t zachovány budoucím po-
kolením. 

Ale jedno v‰echna tato díla spojuje. Jedná se o zázraky lidské tvofiivosti
a nám nezb˘vá neÏ pfied nimi stát v nûmém úÏasu, neboÈ tyto historické
monumenty nejsou jen památkami zanikl˘ch ãasÛ, ale kaÏd˘ z nich má
specifické kouzlo, které na nás doléhá. To kouzlo mÛÏeme naz˘vat jak-
koli: geniem loci, charismatem krásy, vyzafiováním duchovní síly nebo
prostû tím, co cítíme – ohromením, úctou ãi bázní. O jednom v‰ak ne-
pochybuji – exkurze po tûchto monumentech minulosti stojí za to… 

HISTORICKÉ MONUMENTY | Vladimír Liška

 



1. Angkor Vat 

Tento hinduistick˘ chrám v KambodÏi je povaÏován za jednu z nej-
vût‰ích sakrálních budov na svûtû. Skládá se z navzájem propoje-

n˘ch chodeb a sálÛ. Jde o pohfiební chrám krále Súrjavarmana II., vybu-
dovan˘ ve 12. století, jenÏ je lemován sloÏit˘mi kamenn˘mi skulpturami
a fiezbami. 

Chrám se nachází na velkém obdélníkovém ostrovû, jenÏ byl ohrani-
ãen 180 metrÛ ‰irokou vodní plochou umûlého kanálu. Celou stavbu
chrání zeì symbolizující hranice svûta. Je 3,5 kilometru dlouhá a vysoká
jako dvoupatrov˘ dÛm. 

K v˘stavbû chrámu, pozdûji nazvaného buddhisty Angkor Vat, bylo
pouÏito neskuteãn˘ch 5 milionÛ tun pískovce, dopravovaného ze 40 kilo-
metrÛ vzdáleného lomu. UÏ jen z toho je patrné, Ïe ‰lo o megalomansk˘
projekt, jehoÏ dokonãení trvalo dlouhá léta.

Samotn˘ chrám leÏí na plo‰e 215 x 168 metrÛ a obsahuje pût centrál-
ních vûÏí ve tvaru uzavfien˘ch lotosov˘ch poupat, z nichÏ ta nejvût‰í je
pfiibliÏnû 61 metrÛ vysoká, a jako v‰echny chrámy hinduistické i bud-
dhistické architektury mûl b˘t také Angkor Vat zmen‰en˘m modelem
duchovního vesmíru. 

Kolem centra, tvofieného jiÏ zmínûn˘mi pûti velk˘mi vûÏemi, se roz-
kládá pût obdélníkov˘ch, stále se zmen‰ujících staveb po obvodu, které
jsou dodnes dobfie zachovalé. Na bezpoãtu reliéfÛ jsou znázornûny po-
stavy asketick˘ch mnichÛ, taneãnic a hinduistick˘ch boÏstev, nechybûjí
ani v˘jevy z indick˘ch národních eposÛ Mahábháraty a Rámájany.

Chrám byl souãástí pÛvodního mûsta Angkor, zaloÏeného v 9. století
králem DÏajavarmanem II., které v dobû svého nejvût‰ího rozkvûtu
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pokr˘valo plochu témûfi 100 ãtvereãních kilometrÛ. Mûsto, jeÏ se stalo
metropolí fií‰e KhmerÛ, bylo plné domÛ, svatyní, teras, chodníkÛ i za-
vodÀovacích kanálÛ a podle souãasn˘ch odhadÛ zde mohlo kdysi Ïít aÏ
kolem pÛl milionu lidí. Tehdy se tu zaãaly stavût i první chrámy, ale ten
nejvût‰í z nich – Angkor Vat – byl vybudován aÏ o tfii století pozdûji.

Jako jedin˘ místní chrám je Angkor Vat hlavním vchodem otoãen
k západu, kde se podle hinduistick˘ch pfiedstav mûla nacházet zemû mrt-
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v˘ch. Byl zasvûcen hinduistickému bohu ·ivovi a nûktefií archeologové se
domnívají, Ïe zároveÀ slouÏil i jako astronomická observatofi. 

KdyÏ pozdûj‰í obyvatelstvo konvertovalo k buddhismu, stal se z Angor
Vatu buddhistick˘ klá‰ter, kter˘ dal chrámu dne‰ní jméno. „Vat“ totiÏ
znamená „místo v buddhistickém shromáÏdûní“. V celém Angkoru se
v‰ak nachází pfies 600 dal‰ích chrámÛ a svatyní, z nichÏ nûkteré se sv˘mi
rozmûry vyrovnají i nejvût‰ím kfiesÈansk˘m katedrálám. 
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KdyÏ se v roce 1975 zmocnili KambodÏe Rudí Khmerové se sv˘m pfie-
dákem a diktátorem Pol Potem, slouÏil Angkor Vat nûjakou dobu jako
skladi‰tû zbraní tûchto levicov˘ch fanatikÛ, ãi spí‰e teroristÛ, ktefií za
dobu své vlády v KambodÏi zmasakrovali témûfi milion lidí, coÏ byla ãtvr-
tina tehdej‰ího obyvatelstva, a nejkrutûj‰ími zpÛsoby vyhladili témûfi 
ve‰kerou kambodÏskou inteligenci.

Dnes obklopuje Angkor Vat hustá dÏungle, ale pfied tisíciletím ho ze
v‰ech stran lemovalo pÛvodní velké mûsto, z nûhoÏ se v‰ak jiÏ nic nedo-
chovalo, neboÈ bylo postavené pfieváÏnû ze dfieva a dal‰ích rychle se roz-
kládajících materiálÛ. 

To, co v Angkoru dnes obdivujeme, jsou kamenné stavby, brány, sochy
a zbytky ulic, pocházející z pozdûj‰ích ãasÛ, poãínaje 12. stoletím, kdy
bylo kolem nového státního paláce Angkor Thom budováno i nové mûsto,
leÏící jen necelé dva kilometry severnû od chrámu Angkor Vat. Bylo mno-
hem vût‰í neÏ pÛvodní dfievûná khmerská metropole a Ïil v nûm zhruba
milion obyvatel. Jeho zfiíceniny dnes prostupují mohutné kofieny kefiÛ
a stromÛ a archeologické prÛzkumy jsou zde teprve na poãátku. 

Prvním buddhistick˘m králem Angkor Thomu se stal v roce 1181
DÏavarjaman VII., kter˘ se prohlásil Ïivoucím Buddhou. Jeho vládu tu
pfiipomínají obfií lidské hlavy zpodobÀující usmívající se Buddhovu tváfi
a podle dávné legendy má jít o sochy s rysy samotného krále DÏavarja-
mana VII., pro kterého pr˘ byl tento úsmûv typick˘. Takov˘ch skulptur
Buddhov˘ch tváfií, zasazen˘ch do padesáti vûÏí tamního chrámu Bajon,
je zde 200, shlíÏejí z vûÏí do ãtyfi svûtov˘ch stran a kaÏdá mûfií 2,5 metru.
Buddhistick˘ chrám Bajon budovali otroci a legenda praví, Ïe poté byli
povraÏdûni a pochováni pod vnûj‰ími zdmi této mohutné stavby. Do-
konce i veleknûÏím, ktefií jediní znali tajemství Bajonu, pr˘ byly vyfiezány
jazyky, aby nemohli prozradit, kde se nacházejí podzemní krypty, v nichÏ
mûly b˘t uloÏené poklady khmersk˘ch vládcÛ. 

Také se traduje, Ïe prominentní veleknûÏská kasta mûla znát i tajem-
ství v˘stavby této obfií kambodÏské metropole, které podle souãasn˘ch
odborníkÛ muselo spoãívat nejen v dokonalé organizaci práce, ale i v tech-
nologické vyspûlosti duchovních elit. Je ov‰em záhadou, kde k tûmto
znalostem pfii‰li.

Mnozí v‰ak pravdivost této legendy zpochybÀují, vÏdyÈ buddhismus
je mírumilovné náboÏenství odmítající násilí. Ale za vlády „Ïivoucího
Buddhy“ krále DÏavarjamana VII. to mohlo b˘t jinak. Jednalo se o auto-
kratického vladafie, jenÏ prosadil kult vlastního boÏství, a je známo, Ïe
neváhal krvavû potlaãit nûkolik proti nûmu veden˘ch vzpour podda-
n˘ch. Byl posledním mocn˘m panovníkem fií‰e KhmerÛ, zatímco jeho
následovníci postupnû ztráceli nejen moc, ale i území, které se neustále
zmen‰ovalo. 
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V roce 1431 nakonec dobyli Angkor Siamci (Thajci) a z tûchto bojÛ se
uÏ Khmerové nevzpamatovali. Jejich fií‰e zanikla a Angkor se sv˘mi chrá-
my zÛstal opu‰tûn˘ a zarostl˘ okolní dÏunglí. AÈ uÏ jeho zánik zapfiíãinily
války, nebo jiné dÛvody, ãasem se na toto dávné khmerské centrum moci
zapomnûlo a zbyly jen legendy o pfiekrásném rozlehlém mûstû pohlce-
ném dÏunglí. Mluví se o tom, Ïe mûsto zasáhly epidemie malárie i zmûny
klimatu, jeÏ pfiinesly velká sucha stfiídaná mohutn˘mi záplavami, a lidé
odsud zaãali odcházet. 

Jedna z dochovan˘ch legend praví, Ïe rozhnûvan˘ hadí bÛh nechal pfie-
téci jezero Tonle Sap, nacházející se nedaleko Angkoru, ãímÏ jeho zkázu
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dovr‰il. Na tom by mohlo b˘t nûco pravdy, vÏdyÈ toto mûsto se svou pro-
pracovanou soustavou umûl˘ch vodních kanálÛ by bylo mohutnûj‰ími
záplavami velice zranitelné. 

AÏ v roce 1860 Angkor náhodou objevil francouzsk˘ cestovatel a pfií-
rodovûdec Henri Mouhot a byl ‰okován obfiími ruinami, které tu jsou na
mnoha místech dodnes. Nejvíce ho v‰ak ohromil chrám Angkor Vat. 

Dochovala se i zpráva o tom, jak Angkor kdysi vypadal. Napsali ji
mongolsko-ãín‰tí vyslanci, ktefií toto kvetoucí mûsto stovek chrámÛ na-
v‰tívili v roce 1296. V ní se mimo jiné uvádûlo: 

„Pfied hradbami je ‰irok˘ pfiíkop, nad nímÏ se klene pût mostÛ. Po stra-
nách kaÏdého mostu stojí ãtyfiiapadesát gigantick˘ch soch bohÛ, ktefií
vzbuzují hrÛzu. Na kamenn˘ch branách jsou vytesáni sloni. Hradby
jsou vybudované z velk˘ch kvádrÛ a kolem nich se táhnou aleje stro-
mÛ. Opevnûní má tûchto bran nûkolik a na noc se zavírají. V centru
mûsta stojí zlatá vûÏ a okolo ní více neÏ dvacet dal‰ích kamenn˘ch vûÏí.
Z v˘chodní brány vede zlat˘ most. Po jeho stranách stojí zlatí lvi a ve
v˘klencích kamenné brány stojí osm pozlacen˘ch soch BuddhÛ. Asi
míli od opevnûného mûsta je velké jezero, v jehoÏ stfiedu sedí kamenn˘
Buddha a z pupku mu neustále vytéká voda...“*

Jak mohli dávní obyvatelé Angkoru nûco tak velkolepého vybudovat
v nepfiístupné dÏungli? VÏdyÈ ‰lo o mûsto, které podle historikÛ i archeo-
logÛ bylo tehdy nejvût‰í na svûtû. Nad touto zaniklou metropolí khmer-
ské fií‰e se tak stále vzná‰í fiada nezodpovûzen˘ch otázek, na které snad dá
v budoucnu odpovûì její podrobnûj‰í archeologick˘ prÛzkum. 
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2. Akropolis 

Athény jsou dodnes pokládány za kolébku západní evropské kultury.  
Nad touto fieckou metropolí se do v˘‰ky 60 metrÛ nad své okolí

tyãí Akropolis, sakrální starofiecké centrum vybudované na vysoké skalní
plo‰inû s plochou 300 x 150 metrÛ. 

Archeologicky je prokázáno, Ïe toto místo bylo osídleno jiÏ v mlad‰í
dobû kamenné a mnohem pozdûji, v ãasech tzv. mykénské kultury, se
mezi léty 1400–1100 pfi. n. l. promûnilo v mohutnou pevnost. PÛvodnû
‰lo o sídlo králÛ, které se v‰ak postupnû vyvinulo v kultovní centrum
s chrámy a dal‰ími sakrálními stavbami, demonstrující sílu i kulturní
vyspûlost athénské obce. To bylo v dobách, kdy pod úpatím Akropole
zaãalo v 6. století pfi. n. l. vzkvétat mûsto, které se ãasem i se sv˘mi vládci
stalo v˘znamn˘m kulturním, hospodáfisk˘m i mocensk˘m ãinitelem
pevninského ¤ecka. 

UÏ v 5. století pfi. n. l. stál na Akropoli chrám bohynû Athény, která byla
hlavním boÏstvem rozrÛstajícího se mûsta, jeÏ po ní neslo i své jméno.
Tato dcera vládce v‰ech starofieck˘ch bohÛ, jímÏ byl Zeus, byla uctívána
jako bohynû moudrosti, umûní a válek. Proto b˘vala ãasto zobrazována
s pfiilbou, okrouhl˘m ‰títem a o‰tûpem. 

V roce 480 pfi. n. l. Athény dobyli Per‰ané, ktefií Akropoli vyplenili
a zniãili. To zavdalo podnût ke kompletnímu pfiebudování tohoto po-
svátného okrsku a z athénské Akropole tak vyrostlo jedno z nejv˘znam-
nûj‰ích fieck˘ch kultovních center. 

V jihozápadní ãásti Akropole se tyãí men‰í chrám bohynû Athény
Niké, bohynû vítûzství, vybudovan˘ na oslavu koneãné poráÏky Per‰anÛ
v fiecko-persk˘ch válkách. Chrám byl v letech 427–424 pfi. n. l. postaven
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Celkový pohled 
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architektem Kallikratem a je lemován ionsk˘mi sloupy.  Za zmínku jistû
stojí i to, Ïe se na Akropoli nachází také PoseidonÛv posvátn˘ okrsek
s chrámem Erechtheion, kter˘ je zde nejmlad‰í starofieckou stavbou,
dokonãenou aÏ nûkdy kolem roku 406 pfi. n. l. Na jiÏní stranû tohoto
chrámu je pfiístavba sínû, jejíÏ stfiechu nese ‰est mramorov˘ch soch dívek
v nadÏivotní velikosti. 

V masivu hory Akropolis se nachází také nûkolik jeskyÀ, které byly
v minulosti rovnûÏ povaÏovány za posvátné. Jedna z nich byla spojena se
jménem boha Apollona, v druhé pr˘ sídlil bÛh Pan. Na Akropoli se kdysi
nacházely i vodní hodiny, zvané klepsydra. Bylo to zafiízení nejen na
mûfiení ãasu, ale i objemu prÛtoku vody stékající do sousední velké vodní
nádrÏe.

Ale ústfiední stavbou Akropole je Parthenon, coÏ znamená „pfiíby-
tek Panny“. Má plochu 32 x 70 metrÛ, byl postaven z bílého mramoru 
a ozdoben padesáti gigantick˘mi dórsk˘mi sloupy. Uvnitfi kdysi byla
umístûna dvanáct metrÛ vysoká socha bohynû Athény Parthenos (Panen-
ské bohynû), jejímÏ autorem byl slavn˘ fieck˘ sochafi Feidias, kter˘ je
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povaÏován i za autora basreliéfÛ a soch lemujících tento mohutn˘ chrám.
Socha bohynû Athény byla zhotovena ze zlata a slonoviny a traduje se, 
Ïe snímatelné zlaté desky obkladu jejího roucha byly souãástí pokladÛ
Athénského námofiního spolku, jenÏ spravoval mûstské finance. 

Parthenon byl budován nejlep‰ími starofieck˘mi architekty Iktinem
i jiÏ zmínûn˘m Kallikratem a jeho v˘stavba spadá do období vlády demo-
kratického politika Perikla (asi 500–429 pfi. n. l.), jenÏ se také zaslouÏil
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o nejrozsáhlej‰í v˘stavbu Akropole. Práce na Parthenonu byly zahájeny
v roce 447 pfi. n. l. a dokonãeny v roce 438 pfi. n. l., i kdyÏ bohatá v˘zdoba
interiéru trvala je‰tû dal‰ích ‰est let. 

Parthenon slouÏil jako fieck˘ pohansk˘ chrám do 4. století, kdy s na-
stupujícím kfiesÈanstvím do‰lo k jeho novému zasvûcení Pannû Marii
a jeho pohanská v˘zdoba byla z valné ãásti zniãena. V roce 1204 byl Par-
thenon pfiedán do vlastnictví fiímskokatolické církve, ale poté, co se ¤ecka
zmocnila fií‰e osmansk˘ch TurkÛ, se z nûj pfiechodnû stala me‰ita. 

V roce 1687 byl tento centrální chrám Akropole silnû po‰kozen mo-
hutnou explozí stfielného prachu, neboÈ slouÏil jako sklad athénské tu-
recké posádce. V 19. století byly nûkteré sochy z Parthenonu pfiesunuty
do Britského muzea, ãást jich je dnes uloÏena i v pafiíÏském Louvru a v Ko-
dani. 

V roce 1894 Parthenon i dal‰í stavby po‰kodilo silné zemûtfiesení. V té
dobû uÏ byla Akropolis více neÏ padesát let vyhlá‰ena archeologickou
rezervací a nûmeãtí, brit‰tí i fieãtí archeologové se tuto lokalitu, nacháze-
jící se v ruinách, snaÏili záchrann˘mi pracemi alespoÀ zãásti restaurovat –
ãasto ov‰em velice neciteln˘mi zásahy. 

Její hlavní stavby se v‰ak v letech 1902–1939 pfiece jen doãkaly rekon-
strukcí. V prÛbûhu 20. století bohuÏel smog, kyselé de‰tû i zemûtfiesení
uãinily své, a Akropoli tak zasáhly nové rány. Dnes tu probíhají dal‰í asa-
nace s cílem zachránit tuto vzácnou antickou památku i pro budoucí
generace. 
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3. Alhambra 

V 8. století do jiÏního ·panûlska (Andalusie) vtrhly ozbrojené houfy
muslimsk˘ch MaurÛ. Jejich mocenská expanze byla drtivá a záhy

ovládli obrovské území, na nûmÏ postupnû zaloÏili 30 vlastních kníÏectví.
Trvalo dal‰ích 700 let, neÏ se podafiilo ‰panûlsk˘m kfiesÈansk˘m panovní-
kÛm tyto dobyvatele ze své zemû vytlaãit. 

Stalo se tak za vlády Isabely Kastilské a Ferdinanda Aragonského
v roce 1492, kdy MaurÛm zbyla uÏ jen jejich poslední pevnost v Granadû
a po ‰estimûsíãním obléhání ji vyklidili. Právû tady v‰ak po sobû maur‰tí
dobyvatelé zanechali jedineãnou kulturní památku, která se stala perlou
Granady i celé Andalusie – palác Alhambra, kter˘ byl dlouhá staletí v˘-
znamn˘m sídlem maursk˘ch vládcÛ. Navíc to je jediná dochovaná mus-
limská palácová stavba v západní Evropû.

Granada byla muslimy dobyta v roce 711, stejnû jako Córdoba, její-
muÏ kalifátu byla v následujících staletích podrobena. KdyÏ ale Maurové
Córdobu v bojích s kfiesÈansk˘mi vojsky ztratili, stala se právû Granada
hlavním islámsk˘m centrem jiÏní ãásti Pyrenejského poloostrova. 

Alhambra byla vybudována na hofie Sabika nad Granadou za vlády
Júsufa I. (1318–1354) a Muhammada V. (1338–1391). 

Jméno Alhambra znamená „ãerven˘“ a bylo odvozeno od barvy zdiva.
Jiná teorie praví, Ïe jméno vzniklo z arabského Dar al Hamra, coÏ zna-
mená „DÛm pána“. 

Jednalo se o muslimskou pevnost rozprostírající se na území o rozloze
740 x 220 metrÛ, jeÏ byla obehnána rozsáhlou hradbou. 

Cel˘ komplex Alhambry byl Maury rozdûlen na tfii základní ãásti: 
1) me‰vár – pro pfiijímání a souzení poddan˘ch
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2) díván – s trÛnním sálem, pro pfiijímání hodnostáfiÛ a v˘znamn˘ch hostÛ
3) harém – soukromé obydlí vladafiÛ, jehoÏ hlavním prostorem byl Lví

dvÛr. 
Pozornosti neujde ani Rajská zahrada, vybudovaná kolem roku 1319

a rozkládající se na návr‰í Alhambry vnû jejích hradeb, která patfií mezi
vrcholné projevy islámské zahradní architektury, v níÏ hlavní roli hrál
dovednû propracovan˘ systém fontán, vodotryskÛ, kaskád a jezírek.
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Po roce 1492 byl na západním okraji Alhambry pfiistavûn ãtvercov˘
renesanãní palác císafie Karla V. (1500–1558) s kruhov˘m nádvofiím,
kter˘ tu na pfiání tohoto panovníka nechal vybudovat stavitel Pedro
Machuca. Vedle vzdu‰né a dekorativní maurské architektury v‰ak jeho
dílo pÛsobí dost tûÏkopádnû. 

Ve‰ker˘ Ïivot byl v Alhambfie soustfiedûn pfiedev‰ím do dvou nádvofií –
do Myrtového nádvofií v centru dívánu a do Lvího dvora v harému. 



 



Myrtové nádvofií s bazénem uprostfied lemují myrty a podle nich získalo
toto nádvofií své jméno. Lví dvÛr o rozmûrech 35 x 20 metrÛ obklopuje
úzk˘ ochoz na 124 bíl˘ch mramorov˘ch sloupech, ukázka jedineãného
mistrovství maursk˘ch kameníkÛ. Jméno má tato prostora podle soch
lvÛ podpírajících ãást fontány uprostfied dvora. 

Rajská zahrada s dovedně
propracovaným systémem
fontán, vodotrysků, 
kaskád a jezírek



 



Córdoba i Granada byly svého ãasu také stfiediskem arabské kultury,
nûkdy hovofiíme o kultufie arabsko-Ïidovské, která ve stfiedovûku v mnoha
smûrech pfiedãila kulturu kfiesÈanskou, stejnû jako tehdej‰í arabská vûda
nûkolik staletí pfiekonávala poznatky kfiesÈansk˘ch uãencÛ – napfiíklad
v medicínû, astronomii, matematice, kartografii a dal‰ích vûdách. Tento



 



rozkvût arabské kultury lze pfiiãíst nejen genialitû nûkter˘ch arabsk˘ch
uãencÛ, ale i tomu, Ïe jejich poznatky navazovaly na „tajná vûdûní“ za-
nikl˘ch starovûk˘ch národÛ, která Arabové uchovávali ve sv˘ch spisech.
Ve ·panûlsku byly bohuÏel vlivem tamní inkvizice tyto vzácné spisy po
dobytí Pyrenejského poloostrova z valné ãásti zniãeny a muslimové i Ïidé,
ktefií konvertovali ke kfiesÈanství, byli nadále pronásledováni jako oby-
vatelé druhé kategorie a vût‰ina z nich nakonec ze ·panûlska ode‰la nebo
byla vyhnána. 

Alhambra se ‰esti paláci v‰ak pfietrvala staletí a stala se odpoãinkov˘m
místem nov˘ch ‰panûlsk˘ch katolick˘ch králÛ. Byla u‰etfiena, neboÈ se
stala symbolem vítûzství katolické reconquisty nad Araby. Ferdinand
Aragonsk˘ a Isabela Kastilská byli navíc Alhambrou tak okouzleni, Ïe se
sem záhy nastûhovali. 

Nad jejími stfiechami se do v˘‰ky 45 metrÛ dodnes tyãí hranatá stfie-
dovûká vûÏ Torre de Comares, kde se nachází nejvût‰í sál Alhambry – SíÀ
vyslancÛ, v níÏ byli maursk˘mi vládci pfiijímáni ti nejvzácnûj‰í hosté.
Tato vûÏ byla totiÏ povaÏována za maursk˘ stavitelsk˘ zázrak Granady,
neboÈ se o ní tradovalo, Ïe je nedobytná. Dochovaly se i ruiny tamní me-
‰ity a vedle jiÏ zmínûn˘ch maursk˘ch prostor zde byly také láznû slouÏící
k vonn˘m koupelím. 

Cel˘ komplex vznikal dlouhá léta, ale jeho nejpodstatnûj‰í ãásti vznikly
ve 14. století. Palácové budovy, tvofiící centrum Alhambry, jsou dnes pro-
pojené, ale ve stfiedovûku tomu tak nebylo.

BohuÏel neznáme jména muslimsk˘ch stavitelÛ a umûlcÛ, díky kte-
r˘m Alhambra vznikla, ta zÛstala navÏdy v anonymitû. Zbylo po nich
v‰ak nûco, co lze dnes fiadit k architektonick˘m divÛm svûta jako viditeln˘
a zároveÀ vûãn˘ otisk bezejmenn˘ch tvÛrcÛ do prostoru a ãasu. 
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4. Avebury 

Neolitick˘ památník u vesnice Avebury v anglickém hrabství Wilt-
shire je povaÏován za nejvût‰í dochovan˘ kromlech na svûtû (krom-

lech – do kruhu vztyãené kamenné stély – menhiry). Pokr˘vá plochu
pfies 11 hektarÛ, která byla ohraniãena 15 metrÛ hlubok˘m hraniãním
pfiíkopem. 

Tento kromlech mûl pÛvodnû podobu velkého kruhu, tvofieného asi
stovkou velk˘ch kamenÛ, z nichÏ se v‰ak dochovalo uÏ jen sedmadva-
cet, a kaÏd˘ váÏil pfiibliÏnû 5 tun. Velk˘ kruh pozdûji uzavíral dva men‰í
kruhy, z nichÏ kaÏd˘ byl sloÏen asi ze tfiiceti kamenÛ. Dnes jsou tyto
men‰í kruhy uÏ pfiedstavované jen nepravidelnû roztrou‰en˘mi men‰ími
kameny – severní mûl prÛmûr 110 metrÛ, jiÏní 90 metrÛ. 

Od aveburského kromlechu se táhly jihov˘chodnû a jihozápadnû dvû
aleje, tvofiené fiadami dal‰ích menhirÛ, a kaÏdá tato alej byla 2300 metrÛ
dlouhá. UÏ ve 14. století se ale bohuÏel kfiesÈanské knûÏstvo rozhodlo toto
pohanské místo znesvûtit a mnoho velk˘ch menhirÛ bylo tenkrát pfie-
vrÏeno i rozbito. Dílo zkázy bylo dovr‰eno bûhem 17. a 18. století, kdy
byly dal‰í kameny místními obyvateli rozbity na kusy a pouÏity ke stavbû
jejich pfiíbytkÛ a ohrad. 

Obfií kromlech v Avebury byl odjakÏiva povaÏován za dávn˘ pohansk˘
chrám a celá tato oblast je prehistorick˘mi památkami doslova posetá.
K dal‰ím z nich (Silbury Hill a Stonehenge) se je‰tû dostaneme. Nûktefií
badatelé soudí, Ïe mezi nimi musela kdysi existovat nûjaká spojitost,
ov‰em najít ji je dnes uÏ takfika nemoÏné. 

Archeologické vykopávky potvrdily, Ïe kromlech v Avebury byl po-
staven nûkdy kolem roku 2600 pfi. n. l. a minimálnû dal‰ích tisíc let byl



Avebury 


 



zfiejmû aktivnû pouÏíván k rituálním úãelÛm. Svûdãí o tom nálezy rituál-
ních nádob, mohylov˘ch hrobÛ v okolí, pazourkÛ i zbytkÛ lískov˘ch
ofiechÛ, zakopávan˘ch do zemû jako obûtina. 

Souãástí tûchto rituálÛ mohly b˘t zvífiecí, ne-li dokonce lidské obûti,
tance a v neposlední fiadû i slavnosti na poãest bohÛ úrody a plodnosti.
Kromlech v Avebury byl pozdûji naz˘ván chrámem keltsk˘ch druidÛ –
Temple Druidum, ale tato prominentní keltská kasta uÏ jen navazovala
na duchovní dûdictví jeho dávn˘ch stavitelÛ. Druidové byli zfiejmû po-
slední pohan‰tí knûÏí, ktefií toto místo alespoÀ obãas pouÏívali k rituál-
ním úkonÛm. 

Jisté je, Ïe podle nûkter˘ch místních názvÛ, dochovan˘ch pfiedev‰ím
ve Francii, byly kromlechy spojeny s rituálními tanci a byly budovány
v místech projevÛ podzemních telurick˘ch (energetick˘ch) proudÛ zpÛ-
sobovan˘ch posuny skalních masivÛ nebo pohyby podzemních vod.
Kromlechy, vãetnû toho v Avebury, zároveÀ mohly slouÏit k magick˘m
projevÛm telurick˘ch proudÛ na lidskou mysl. Senzibilní ‰amani a po-
hanské knûÏstvo (napfiíklad jiÏ zmínûní kelt‰tí druidové) se díky pÛsobení
tûchto zvlá‰tních energetick˘ch vlivÛ, úãinkujících uvnitfi kromlechu,
mohli dostávat do stavÛ zmûnûného vûdomí a takzvanû se „kontaktovat
s boÏstvy“ nebo vû‰tit budoucnost. 

Jisté je, Ïe v rÛzn˘ch náboÏenstvích mûly rituální tance vÏdy své dÛle-
Ïité místo. Tanãilo se napfiíklad pfii fieck˘ch bakchanáliích, z Turecka do-
dnes známe tanãící dervi‰e, ktefií se tímto zpÛsobem dostávají do transu.
Pokud se tance, zvlá‰tû pak tance kolektivní, provozovaly uvnitfi kromle-
chÛ, efekt pÛsobení telurick˘ch proudÛ se tu mohl znásobovat a taneã-
níci se mnohem snadnûji dostávali do stavu zmûnûného vûdomí. 

Kruhov˘ tvar kromlechÛ svádí i k domnûnkám, Ïe tato místa nûjak
souvisela s pohybem Slunce na obloze a rituální tance mohly b˘t oslavou
„vesmírného pohybu“, jenÏ byl pozorovateln˘ jako zdánliv˘ pohyb
nebeské klenby. Snad ‰lo o snahu dosáhnout souznûní s vesmírem i s pfií-
rodou, kdy kruhové rozmísÈování menhirÛ mûlo posvátn˘ v˘znam, kopí-
rující nejen Slunce. Kruh byl zároveÀ na jedné stranû symbolem jednoty,
na stranû druhé pak symbolem poãátku i konce ve‰kerého dûní – tedy
i lidského Ïivota. 

Kruh mûl pro pravûkého ãlovûka zfiejmû mnohoznaãn˘ v˘znam a dfie-
vûné i kamenné megalitické kruhové svatynû byly v neolitu velice ãasté.
V âechách to byly napfiíklad tzv. rondely, pfiiãemÏ doba vzniku tûch nej-
star‰ích sahá aÏ k roku 5000 pfi. n. l.! 

BohuÏel se jednalo o dfievûné stavby, takÏe se z nich takfika nic ne-
dochovalo, kromû pfiíkopÛ, jimiÏ byly rondely obehnány. To, Ïe dfievo
v pozdûj‰ích tisíciletích nahradil kámen, kter˘ byl mnohem trvanlivûj‰í,
svûdãí o tom, Ïe tûmto svatyním pfiikládali pravûcí lidé velk˘ v˘znam,

Neolitický památník
u vesnice Avebury �
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a proto si s nimi dali takovou práci a nûkdy je vybudovali v opravdu udi-
vujících obfiích rozmûrech. 

Ale proã to stavitelé dûlali? Moderní vûda stále zkoumá moÏnost, Ïe
mohutné kameny v sobû hromadí pfiirozenou energii Zemû, coÏ potvrzují
i mûfiicí pfiístroje. Pravûcí lidé Ïili v souladu s pfiírodou a nepochybnû byli
vnímavûj‰í vÛãi jemn˘m energetick˘m vlivÛm linoucím se ze zemského
nitra. ·lo o schopnost, kterou vût‰ina z nás jiÏ ztratila. 

Kromlech v Avebury tak mohl b˘t jakousi prehistorickou „elektrár-
nou“, kde se pfii posvátn˘ch obfiadech a tancích lidé snaÏili „dobíjet“ touto
zemskou energií. Tato hypotéza je velice zajímavá, neboÈ energetick˘ vliv
menhirÛ postaven˘ch do kruhu byl mûfiicími pfiístroji dávno prokázán.
Jak toto energetické vlnûní pÛsobilo na mozek a mysl prehistorického
ãlovûka, je v‰ak otázka, na kterou uÏ asi odpovûì nenajdeme. 
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5. Bazilika svatého Petra 

Tato stavba je nejvût‰ím chrámem kfiesÈanstva v nejmen‰ím mûst-
ském státû na svûtû – Vatikánu. Bazilika svatého Petra pojme do

sv˘ch prostor aÏ 60 000 lidí a je proslulá pfiedev‰ím jako duchovní cent-
rum fiímskokatolické církve, neboÈ stojí v místû domnûlého hrobu apo‰-
tola Petra, jednoho z nejbliÏ‰ích Kristov˘ch uãedníkÛ, jenÏ je povaÏován
za prvního papeÏe v dûjinách. 

Petr byl v ¤ímû za vlády fiímského panovníka Nerona (37–68) nûkdy
mezi léty 64–67 ukfiiÏován a pohfiben v blízk˘ch císafisk˘ch zahradách.
Stalo se tak brzy po velkém poÏáru ¤íma, z nûhoÏ Nero obvinil právû kfies-
Èany, a tak podnítil jejich první masové pronásledování. 

Na místû Petrova hrobu byla kolem roku 155 postavena svatynû, ale
první historicky doloÏen˘ kostel tam byl vybudován aÏ v letech 324–329
z pfiíkazu tehdej‰ího papeÏe Silvestra I., kdy fiímskému impériu vládl
císafi Konstantin Velik˘ (272–337). Tato pÛvodní bazilika s orientací
v˘chod–západ tu stála bez úhony aÏ do roku 1451, kdy byly z podnûtu
papeÏe Mikulá‰e V. zahájeny pfiípravy k vybudování nové baziliky, neboÈ
pÛvodní PetrÛv svatostánek zaãínal podléhat zkáze. Tehdy sice byla zahá-
jena stavba chóru a pfiíãného kfiídla, ale v pracích se pak nepokraãovalo. 

Zcela zbourána byla pÛvodní bazilika aÏ v roce 1505 na pfiíkaz papeÏe
Julia II. Ale uplynulo témûfi dal‰ích 200 let, neÏ byl nov˘ chrám dokonãen.
Na jeho v˘stavbû se podíleli nejv˘znaãnûj‰í architekti a umûlci, z nichÏ
kaÏd˘ do této impozantní stavby vná‰el své vlastní pfiedstavy a plány. 

Projekt nového chrámu pÛvodnû vypracoval Bernardo Rosselini
(1409–1464). Jako jeho stfied urãil hrob svatého Petra a tato dispozice
byla zachována ve v‰ech pozdûj‰ích architektonick˘ch úpravách. Ale tento
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projekt se nepodafiilo uskuteãnit, a proto bylo pozdûji nutné provést jeho
zásadní úpravy, jeÏ mûly z nové baziliky uãinit skvost kfiesÈanské sakrální
architektury. 

První takovou úpravu prosadil italsk˘ stavitel a architekt Donato di
Angelo Bramante z povûfiení papeÏe Julia II. a v roce 1506 zaãal novou
baziliku stavût ve tvaru fieckého kfiíÏe. Centrální stavbu chrámu urãil Bra-
mante pfiesnû do míst, kde do roku 1505 stávala pÛvodní starokfiesÈanská
bazilika svatého Petra. 

Záhy se v‰ak zjistilo, Ïe je tfieba dal‰ích zmûn. Mezi Bramantov˘mi
pokraãovateli lze jmenovat Fru Gioconda nebo Giuliana Antonia da San-
galla. Právû Giuliano Sangallo pÛvodní BramantÛv plán zmûnil a navrhl
stavût chrám do tvaru latinského kfiíÏe. 

Tato koncepce nakonec zvítûzila, a kdyÏ se k ní kolem roku 1605 vrátil
dal‰í stavitel Carlo Maderna (1556–1629), byl to právû on, kdo v barok-
ním stylu roz‰ífiil chrám do dne‰ních rozmûrÛ. Maderna doplnil dispozici
baziliky ze stran dvûma podéln˘mi kaplemi a stfiední ãást prodlouÏil dal‰í
pfiístavbou, ãímÏ v chrámu vytvofiil jeho podélnou dispozici. Pfied takto
prodlouÏenou stavbu pak nechal vybudovat mohutn˘ vstupní portikus. 

Za zmínku urãitû stojí i pfiínos stavitele a sochafie Michelangela Buo-
narrotiho (1475–1564), jenÏ se v roce 1547 pustil do stavby obrovité ko-
pule s mohutn˘mi podpûrn˘mi sloupy. V té dobû mu uÏ bylo dvaasedm-

Bazilika svatého Petra,
pohled od Andělského
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Mramorové sousoší 
Pieta

desát let a ‰lo o dal‰í velkolepé dílo tohoto génia. Ale dokonãení kopule
se Michelangelo uÏ nedoãkal, k zaklenutí jejího ústfiedního prostoru do-
spûli aÏ jeho pokraãovatelé, mezi které patfiili pfiedev‰ím Giacomo della
Porta a Domenico Fontana. Kopule baziliky svatého Petra byla dokon-
ãena v roce 1590 a men‰í kopule nad Klementinskou kaplí pak byla vy-
budována dal‰ím Michelangelov˘m pokraãovatelem, stavitelem Giaco-
mem da Vignolou. 

Michelangelo v‰ak v novû budované bazilice zanechal i dal‰í své geniální
dílo. Je jím proslavená Pieta z roku 1499. Toto nádherné mramorové
souso‰í zobrazuje Pannu Marii, jak se zármutkem drÏí na klínû svého
mrtvého syna – JeÏí‰e Krista. V tomto souso‰í se Michelangelovi podafiilo
mistrovsky spojit vzpfiímenou sedící Mariinu postavu s napfiíã leÏícím
JeÏí‰em, pod nímÏ je dokonale vypodobnûno bohatû zfiasené roucho
truchlící Matky BoÏí. 

Dal‰ím v˘znamn˘m umûlcem, kter˘ se podílel na vnitfiní v˘zdobû
baziliky, byl pozdûji Gianlorenzo Bernini (1598–1680), jenÏ vybudoval
náhrobek papeÏe Urbana VIII. s jeho sedící postavou a byl i autorem
bronzového oltáfiního barokního baldach˘nu tohoto papeÏe. Po pravé
stranû prostfiední chrámové lodi u pilífie svatého Longina stojí za pov‰im-
nutí i socha svatého Petra ze 13. století, dílo Arnolfa di Cambia. Poutníci
pfiicházející k hrobu svatého Petra se u této sochy zastavují a políbením
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jeho nataÏené nohy mu prokazují svou úctu. V bazilice se nacházejí i dal‰í
nádherné papeÏské náhrobky – napfiíklad renesanãních papeÏÛ Sixta IV.
a Inocence VIII., pocházející z konce 15. století.

Prostory baziliky jsou obrovité, bylo zde dosaÏeno dokonalé rovnováhy
hmoty a kaÏdého ohromí i její skvostná barokní v˘zdoba. Základem pÛ-
dorysu je kfiíÏ s apsidami na konci ramen a v koutech kfiíÏe byly vloÏeny
men‰í centrální prostory, které v zásadû kopírovaly ústfiední prostor bazi-
liky. V˘‰ka k hlavní fiímse baziliky je pfies 52 metrÛ a v˘‰ka od podlahy ke
kopuli je pfiibliÏnû 100 metrÛ. Kopule má prÛmûr 42 metrÛ a ãtyfii obfií
podpûrné pûtihranné pilífie. ·estnáct oken zaji‰Èuje uvnitfi kopule vynik-
nutí prostoru prozáfieného dopadajícím svûtlem, které zv˘razÀuje pozla-
cené mozaiky, pfiedstavující království nebeské s postavou Boha Otce, Krista,
Marie, apo‰tolÛ a svûtcÛ. Kopule navíc cel˘ chrámov˘ prostor sjednocuje. 

Pod vatikánskou bazilikou svatého Petra je pohfibena takfika stovka
papeÏÛ. Prokazatelnû v‰ak lze urãit jen ty od 16. století do souãasnosti.
Hrob svatého Petra leÏí pod hlavním oltáfiem (zároveÀ i pod kopulí)
a bylo archeologicky potvrzeno, Ïe skuteãnû pochází z 1. století. Ale kro-
mû papeÏÛ se tu nachází i hrob nûmeckého císafie Oty II. (955–983),
hrob posledního katolického krále Anglie Jakuba II. (1633–1701) nebo
‰védské královny Krist˘ny (1626–1689), která nakonec opustila svÛj
protestantsk˘ trÛn, aby v ¤ímû doÏila, konvertovala ke katolicismu a pfii-
jala zde i kfiest. 

S bazilikou svatého Petra sousedí sídlo papeÏÛ – Apo‰tolsk˘ palác, kde
se napfiíklad nachází svûtoznámá Sixtinská kaple ãi podzemní archivy,
jejichÏ chodby mûfií dlouhé desítky kilometrÛ a táhnou se pod cel˘m
Vatikánem. Jsou v nich uloÏené dokumenty, o jejichÏ obsahu se dodnes
pfiíli‰ mnoho neví, dosud jich byla odtajnûna jen malá ãást. Zde jsou ulo-
Ïeny dokumenty o templáfiích, o ãarodûjnick˘ch procesech i o církevních
soudech s kacífii. Jsou tu i spisy samotn˘ch papeÏÛ, spisy o ãerné a bílé
magii, mariánsk˘ch zjeveních a dal‰í dokumenty obsahující mnohá ta-
jemství – vãetnû záznamÛ o zloãinech církve ãi o skandálech a zloãinném
poãínání nûkter˘ch papeÏÛ. Jedná se o tajemství, na která jako by se vzta-
hovala klauzule o utajení v zájmu „státní bezpeãnosti“. 

KaÏdopádnû jde o nejvût‰í archiv kfiesÈanstva, v nûmÏ nechybûjí ani
zakázané knihy, které byly Vatikánem v minulosti dávány na index jako
kacífiské. Mluví se o tom, Ïe se v tamních archivech skr˘vají i texty, které
je‰tû ani dnes nesmûjí b˘t odhaleny, mezi jin˘mi existují domnûnky, Ïe
jsou tam uloÏeny zlomky evangelií dal‰ích Kristov˘ch uãedníkÛ, která
z ideov˘ch a moÏná i dal‰ích dÛvodÛ nebyla zahrnuta do novozákonního
kánonu fiímskokatolické církve. Vatikán v‰echna tato tajemství dál peãlivû
stfieÏí, neboÈ informace zde uloÏené pr˘ mají stále sílu h˘bat dûjinami
i souãasností. 
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