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Mapa súčasného ëaleko za obzorom gréckych dejín
Turecka a Blízkeho leÏí rí‰a Chetitov, najtajomnej‰ia rí‰a
východu staroveku, m⁄tva dávno predt˘m, neÏ

sa zrodil ná‰ kalendár. A nielen m⁄tva,
donedávna aj celkom zabudnutá –
viac ako bájoslovná Atlantída!
Táto kniha je históriou jej objavenia. Jej hrdinovia sú nev‰ední muÏi:
cestovatelia, ktorí prenikajú neprebádan˘mi krajmi do miest, ão nie sú
zaznamenané na Ïiadnej mape,
archeológovia, ktorí zostupujú do
hæbok tisícroãí a vyná‰ajú na svetlo
dÀa pamiatky kultúry, o ktorej nema-
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lo ºudstvo tu‰enia, uãenci v tich˘ch
pracovniach univerzít, ão rie‰ia problémy, proti ktor˘m sú najspletitej‰ie
záhady detektívok detskou hraãkou:
ako sa ãítajú neznáme písma
v neznámych reãiach… Budeme ich
sledovaÈ pri ich v˘skumn˘ch v˘pravách i pri poradách s vlastn˘m rozumom, pri blúdení v hú‰tinách omylov
i neºahkom stúpaní na vrchol úspechu, z ktorého sa im naskytol najprekvapivej‰í pohºad na doslovne nov˘
star˘ svet – pohºad tak˘ neoãakávan˘, Ïe sami neverili vlastn˘m oãiam.

a usporiadanie do dramatického sledu,
v ktorom spl˘va bádateºská práca so
Ïivotn˘mi príbehmi uãencov v jednotn˘ celok. Prínos jednotliv˘ch vedcov sa
snaÏím hodnotiÈ objektívne, a ak venujem viac miesta Bedﬁichovi Hroznému,
zodpovedá to jeho v˘znamu v dejinách
chetitológie a tomu, Ïe táto kniha je
súãasne jeho Ïivotopisom.

Je pre nás osobitn˘m pote‰ením –
a neváhame povedaÈ: oprávnen˘m
zdrojom hrdosti – Ïe na veºkom diele
objavenia Chetitov, na ktorom sa
zúãastnili bádatelia a uãenci mnoh˘ch
národov, má leví podiel ãeskoslovenská veda. Práve ãesk˘ uãenec
Bedﬁich Hrozn˘ strhol rúcho tajomstva
z ich reãi, rozlú‰til ju – a t˘m umoÏnil
vysvetliÈ ich pôvod, ich dejiny, hospodárske a politické zriadenie, literárne
pamiatky. VeºkosÈ a zásluÏnosÈ jeho
priekopníckeho ãinu bezv˘hradne
uznávajú vedci v‰etk˘ch svetadielov
a svetonázorov. UÏ to by bolo iste
dostatoãn˘m dôvodom, aby sme si pri-
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Ak je v tejto práci pomerne mnoho
citátov, je to úmyselné. V‰ade, kde
môÏem, nechávam hovoriÈ priamo
muÏov, ktorí veºk˘ román o objavení
Chetitov a vzkriesení ich reãi svojím
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pomenuli jeho Ïivot a dielo – aj keby
nás k tomu nelákalo to, Ïe patril medzi
muÏov, ktorí svojou prácou napísali
jedno z najvzru‰ujúcej‰ích dobrodruÏstiev na ceste ºudského poznania.
Ak majú dejiny objavenia Chetitov
a osudy ich objaviteºov priam románov˘ charakter, nemám na tom ako autor
tejto knihy nijakú zásluhu. Niã si v nej
nevym˘‰ºam: je prácou opisujúcou
fakty a jej románové prvky vytvoril sám
Ïivot. Obmedzujem sa len na ich v˘ber
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Ïivotn˘m dielom napísali. Robím tak
nielen preto, Ïe sú najkompetentnej‰í,
ale i preto, Ïe ich slová sú zvyãajne
poukr˘vané v ÈaÏko prístupn˘ch
odborn˘ch publikáciách. Pritom sa
v‰ak nevyh˘bam vlastnému stanovisku a ãitateº vÏdy bezpeãne pozná, kde
ide o v‰eobecne uznávané poznatky
vedy, kde o osobné názory jednotliv˘ch uãencov, a za ão nesiem zodpovednosÈ sám.
Pri písaní tejto knihy som nemal
vedecké ambície: nie je knihou pre
vedcov, ale pre ãitateºov. Napriek

Mapa starovekej
Chetitskej ríše
s vyznačenými
sférami vplyvu
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Hlava chetitskej bohyne z Karchemiša. Neskorochetitské obdobie (1180 – 700 pred n. l.)

tomu, Ïe nemá presahovaÈ rámec
oddychového ãítania – aj keì miestami nároãnej‰ieho – je knihou vedecky
podloÏenou. Ak v nej nie sú podstatné vecné chyby, ìakujem za to predov‰etk˘m dvom vedeck˘m pracovníkom, ktorí zdedili pracovÀu Bedﬁicha
Hrozného na Filozofickej fakulte
Karlovej univerzity: prof. Dr. Luborovi Matou‰ovi, ktor˘ pokraãoval
v Hrozného as˘riologick˘ch ‰túdiách,
a doc. Dr. Vladimírovi Souãkovi, ktor˘
sa venoval otázkam chetitologick˘m.
Obidvaja mi poskytli cenné rady,
pomohli mi pri zaobstarávaní literatúry a preãítali mi rukopis. Za zhodnotenie Ïivotného diela Bedﬁicha Hrozného
z hºadiska nov‰ích pokrokov chetitológie ìakujem prof. Dr. H. Th. Bossertovi z univerzity v Istanbule, ktor˘ mi
veºmi ochotne vy‰iel v ústrety pri v‰etk˘ch mojich otázkach. Poìakovanie
musím vysloviÈ i C. W. Ceramovi
z Woodstocku N. Y., pretoÏe mi zaslaním svojej práce o v˘skumoch v rí‰i
Chetitov poskytol informácie, ku ktor˘m som ináã nemal prístup. Vìakou
som zaviazan˘ aj dcéram profesora
Hrozného, Vlaste ·estákovej-Hroznej
a Olge Hroznej, lebo mi dali k dispozícii rodinnú kore‰pondenciu, fotogra-

fick˘ materiál, rukopisnú pozostalosÈ
atì. a upozornili ma na mnohé detaily zo Ïivota Bedﬁicha Hrozného, známe iba im.
Prvé slovenské vydanie tejto knihy
vy‰lo roku 1963. Od t˘ch ãias nedo‰lo síce v chetitológii k prevratn˘m
objavom, no jej poznatky predsa len
pokroãili. Na‰li sa nové tabuºky, iné
vy‰li v nov˘ch prekladoch, upresnili sa
niektoré dátumy; pokroãili aj príbuzné
vedné odbory. Text knihy som preto
pre druhé vydanie roku 1974 zrevidoval a miestami upravil. Men‰ie zmeny som urobil aj pri v˘bere ilustrácií
a doplnil som prehºad literatúry.
Po tridsiatich rokoch, ktoré uplynuli od
druhého vydania tejto knihy, sa v nej
tieÏ nemuselo niã podstatné meniÈ
alebo upravovaÈ. Staãili men‰ie
korektúry a doplnky, roz‰írenie prehºadu literatúry a doplnenie nov˘mi
fotografiami a príÈaÏliv˘m dizajnom,
ktor˘ nesporne pridal tejto cennej knihe na zaujímavosti a trvalej hodnote.
August 2003

V. Z.

VOJTECH
ZAMAROVSK¯
ZA TAJOMSTVOM
RÍ·E CHETITOV

Skalná svätyňa Yazilikaya. Vpravo kultová nádoba z Kültepe (1800 – 1730 pred n. l.)

I.

NÁROD
V PREPADLISKU
DEJÍN
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1.

OBJAVENIE
CHETITOV

Keì na jeseÀ 1880 predniesol oxfordsk˘ profesor Archibald Henry Sayce
v lond˘nskej Biblickej spoloãnosti
predná‰ku Chetiti v Malej Ázii, vzbudil senzáciu prvej triedy. Netvrdil v nej
totiÏ niã men‰ie, ako Ïe na území
dne‰ného Turecka a severnej S˘rie
existoval pred tridsiatimi ãi ‰tyridsiatimi storoãiami veºk˘ a mocn˘ národ,
na ktor˘ historici akosi zabudli. Nielen
moderní – dokonca uÏ grécki a rímski!
Seriózna i menej seriózna tlaã
o tak˘chto predná‰kach zvyãajne
nereferuje, zrazu v‰ak prirovnávala
Saycea k Layardovi, ktor˘ vykopal
spod nánosu tisícroãí Ninive, biblick˘
„pelech lotrovsk˘“ a súãasne „najhonosnej‰ie medzi kráºovstvami“, alebo
k Schliemannovi, ktor˘ vykopal pred
oãami uÏasnut˘ch súãasníkov homéAustin Layard, objaviteľ rovskú Tróju. Ba kládla ho nad nich:
biblického mesta Ninive tu predsa ne‰lo len o jedno mesto, aj
keì hocako slávne, tu i‰lo o objavenie celého národa!
Senzácia sa v‰ak ãoskoro zmenila
na pochybnosti a pochybnosti na
posmech. Nedá sa presne zistiÈ, kto
prv˘ poctil Saycea málo lichotiv˘m
titulom „vynálezca Chetitov“. Ale
o niekoºko rokov neskôr stálo o Àom
v Britskej encyklopédii, ktorá sa
o Ïiv˘ch vyjadruje zásadne zdrÏanlivo: „Jeho zásluhy o vedeckú orientalistiku nemoÏno p r e c e n i È.“
Titul „vynálezca Chetitov“ – ak je
vôbec oprávnen˘ – mal v‰ak skôr
dostaÈ írsky misionár William Wright,
ktor˘ uverejnil uÏ dva roky pred Sayceovou predná‰kou ãlánok s podobn˘mi tézami v revue Britskej a zahraniãnej evanjelickej spoloãnosti a roku
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1884 knihu s priam bombastick˘m
názvom The Empire of Hittites.
Bombastick˘m sa zdalo totiÏ uÏ
samo oznaãenie chetitského ‰tátu za
rí‰u, impérium. Nieãím tak˘m bola
v oãiach normálneho Angliãana jedine Britská rí‰a a prípadne cárske Rusko; v histórii azda e‰te Napoleonovo
Francúzsko, potom habsburská rí‰a,
„nad ktorou slnko nezapadalo“,
a pln˘m právom iste Rímska rí‰a. Ale
oznaãovaÈ za impérium ‰tátny útvar
národa, ktor˘ zmizol z pamäti ºudstva
– ba hádam ani neexistoval – to bolo
viac, ako si vedec mohol dovoliÈ.
Sayce a Wright mali v‰ak pre svoje tvrdenie dobré dôvody. IsteÏe sa
v mnohom m˘lili, ale jedna z ich ch˘b
sa neskôr ukázala zvlá‰È závaÏnou:
v˘znam a úlohu Chetitskej rí‰e p o d c e n i l i!
Aby sme pochopili, preão Chetiti vyvolali koncom devätnásteho storoãia
v Anglicku – a nielen v Anglicku – takú
senzáciu a preão sa o ich objaviteºoch
písalo raz ako o vysoko váÏen˘ch
uãencoch a inokedy ako o ‰arlatánoch, musíme si sprítomniÈ, ão sa vtedy o Chetitoch vlastne vedelo.
Vedelo sa o nich, samozrejme! Nie
síce z kníh historikov ani z uãebníc
dejepisu, ale – z najroz‰írenej‰ej knihy „kresÈanského sveta“, z Biblie. A je
práve také paradoxné, Ïe zatiaº ão
mnohí brali iné miesta z tejto „knihy
kníh“ váÏne, jej zmienky o Chetitoch
si takmer nev‰imli.
Nebolo to totiÏ ÈaÏké. V Biblii sa
hovorí o Chetitoch poväã‰ine jedn˘m

dychom s celkom bezv˘znamn˘mi
národmi ãi kmeÀmi. Prvá zmienka
o nich je v prvej knihe MojÏi‰ovej (15,
18 – 21) v súvislosti so „zmluvou
medzi Hospodinom a Abrahámom“,
ão samo osebe nevzbudzuje u kritického historika príli‰nú dôveru. „Tvojmu potomstvu dám túto krajinu od
Egyptskej rieky aÏ po veºkú rieku
Eufrat; Kenejcov, Kenezejcov, Kadmoncov, Hetejcov, Ferezejcov a Refaimovcov; Amonitov Kanaánãanov,
Gergezejãanov a Jebuzejcov.“ Podobne hovorí i kniha Jozue (3, 10): „Po
tomto poznáte, Ïe je Ïiv˘ Boh medzi
vami a Ïe zniãí pred vami Kanaánãa-

nov, H e t e j c o v, Hevejcov, Ferezejcov, Gergezejãanov, Amorejãanov
a Jebuzejcov.“
(Malá poznámka: v hebrejskom origináli stojí Hittim, ão jej prekladatelia do
slovenãiny preloÏili ako Hetejci; Kralická Biblia pouÏíva v˘raz Hetej‰tí,
evanjelick˘ preklad znie Chetejci.
Bedﬁich Hrozn˘ zaviedol do ãe‰tiny
v˘raz Hethité; z toho vznikla i slovenská forma Hetiti. Dnes pouÏívame –
v súlade s nov‰ími v˘sledkami filozofického bádania – v slovenãine v˘raz
Chetiti, v ãe‰tine Chetité. V nemãine sa
pouÏíva – podºa Lutherovho prekladu
Biblie – v˘raz Hethiter, vo francúz‰tine
v náboÏensk˘ch textoch Héthéens a vo
vedeck˘ch Hittites, v angliãtine Hittites.)
V Biblii je okrem toho niekoºko
ìal‰ích zmienok o Chetitoch – napríklad, Ïe kráº Dávid zviedol manÏelku

Chetita Uriá‰a (ktorého dal potom
OBJAVENIE
zákerne pripraviÈ o Ïivot) a Ïe mal
CHETITOV
s Àou syna, ktor˘m nebol nikto in˘ neÏ
slávny ·alamún; tento poloviãn˘ Chetit tieÏ trpel na chetitské dámy, lebo
Biblia spomína, Ïe medzi jeho sedemsto Ïenami a tristo súloÏnicami bolo
„mnoho Ïien hetejsk˘ch“. Dve správy
sú v‰ak zvlá‰È pozoruhodné:
„Roku druhého po odchode z krajiny egyptskej,“ pí‰e sa v ‰tvrtej knihe
MojÏi‰ovej (13, 18 – 30), vyslal MojÏi‰
na Hospodinov pokyn rozviedku, ktorá mala oznámiÈ ºudu na pú‰ti Fárane, ako vyzerá tá slávna zasºúbená
zem Ïidovská. Po ‰tyridsiatich dÀoch
vrátili sa prieskumníci so situaãnou
správou, Ïe „krajina naozaj opl˘va
mliekom a medom“ a Ïe „ºud, ão v krajine b˘va, je mocn˘. Mestá sú opevnené a veºmi veºké. V Negebe b˘vajú
Amalekiti, na vrchoch sídlia Hetejci,
Jebuzejci a Amorejãania. Pri mori
a brehoch Jordánu b˘vajú zasa
Kanaánãania.“ Podºa biblickej tradície
moÏno túto správu datovaÈ do druhej
polovice 13. storoãia pred n. l., lebo
„vyslobodenie zo zajatia egyptského“
sa spravidla kladie do ãias Ramesseho II. (asi 1290 – 1226 pred n. l.), na
ktorého dvore Ïil vraj MojÏi‰ a najrôznej‰ími kúzlami, ktoré Biblia podrobne opisuje, dokázal prevahu svojho
Boha nad bohmi faraóna, takÏe t˘m
H. Schliemann,
získal pre svoj národ slobodu.
objaviteľ homérskej
Z tejto správy moÏno vyvodzovaÈ Tróje a Mykén
dve veci: Chetiti b˘vali na sever od
„zasºúbenej krajiny“ Îidov, t. j. zhruba
dne‰ného Izraela, a okrem toho b˘vali tam uÏ pred príchodom Îidov
z „egyptského zajatia“. Ale druhá správa, biblickou tradíciou oznaãovaná za
star‰iu (je v‰ak asi zo 6. storoãia pred
n. l.), vedie nás do „histórie“ omnoho
hlb‰ie, a tieÏ jej „geografické údaje“ sú
presnej‰ie. V prvej knihe MojÏi‰ovej,
pri opise pohrebu Abrahámovej
manÏelky Sáry, sa v˘slovne uvádza,
Ïe Îidia boli „hostia a pri‰elci“ u Chetitov a Ïe krajina, kde sa praotec Abrahám usadil, patrila od nepamäti, takreãeno od „potopy sveta“ Chetitom;
praotec Het bol pritom synom Kanaánov˘m, ktorého meno si táto krajina
zachovala aÏ do historickej doby.
Citujme v‰ak doslovne (23, 1 – 20):
„Dní Sárinho Ïivota bolo stodvadsaÈsedem rokov. Toºko Ïila Sára.
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Sára zomrela v Arbe, ãiÏe v Hebrone, v krajine Kanaán. I ‰iel Abrahám,
aby ju oÏelel a oplakal. Potom Abrahám vstal od svojej m⁄tvej a hovoril
Hetejcom: Ja som len pri‰elec a hosÈ
u vás. PrepusÈte mi u vás miesto na
dediãné pohrebisko, aby som mohol
pochovaÈ svoju m⁄tvu. Hetejci mu
v‰ak odpovedali: Poãúvaj, pane! Ty si
ako BoÏie knieÏa medzi nami.
V najlep‰om na‰om hrobe môÏe‰
pochovaÈ svoju m⁄tvu.“ Ale Abrahám
chcel samostatn˘ hrob, „vstal, hlboko
sa poklonil pred obyvateºmi krajiny,
pred Hetejcami“ a poÏiadal Hetejca
Efrona, aby mu predal „jaskyÀu v
Makpele, ktorá je jeho a je na konci
jeho pozemku“, ão on tieÏ urobil,
a „tak Abrahám odváÏil Efronovi toºko striebra, koºko on pred Hetejcami
spomenul: ‰tyristo ‰ekelov striebra
podºa beÏnej váhy“.
To v‰etko je iste zaujímavé, ale pripú‰Èa to – ak chceme veriÈ Biblii „ako
Písmu svätému“ – iba existenciu Chetitov. Nie v‰ak smelú tézu o chetitskej
veºmoci.
LenÏe Sayce a Wright poznali príli‰ dobre Bibliu, uÏ zo svojho povolania, aby nezabudli na to najdôleÏitej‰ie. V 7. kapitole Druhej knihy
kráºov sa uvádza historka o ‰tyroch
malomocn˘ch, ktor˘ch Îidia nepustili do mesta Samárie, obliehaného s˘rskym vojskom, lebo tam bol tak˘ hlad,
Ïe „‰tvrÈ kabu holubieho trusu bolo po
päÈ strieborn˘ch“ a matky jedli svoje
deti a vôbec ºudoÏrútstvo bolo na dennom poriadku; títo ‰tyria chudáci
nemali teda inej voºby, neÏ zahynúÈ
pred hradbami, alebo odobraÈ sa do
s˘rskeho tábora a vyÏobraÈ si tam trochu jedla. Veãer sa tam teda odkradli: „A keì pri‰li k okraju aramejského
tábora, zbadali, Ïe tam niet nikoho.
Pán totiÏ spôsobil, Ïe tábor Aramejãanov poãul hrkot vozov, dupot
koní a huãanie vojska a hovorili si:
»Izraelsk˘ kráº dozaista najal proti
nám hetejsk˘ch kráºov a egyptsk˘ch
kráºov a chce nás napadnúÈ.«“
Tu sa uÏ nehovorí o Chetitoch
v súvislosti s bezv˘znamn˘mi kmeÀmi, ale v jednej vete s EgypÈanmi, najmocnej‰ím národom t˘chto ãias. Ba
presne povedané, chetitskí králi sa
uvádzajú dokonca pred kráºmi egyptsk˘mi, ão je argument iba pre duchov-

n˘ch, ak˘mi sú Sayce a Wright, ktorí
musia ex professo veriÈ slovám Biblie, odpovedali kritici.
IsteÏe je to námietka odôvodnená,
lebo Biblia sa ako historick˘ prameÀ
vÏdy príli‰ neosvedãuje. (Napríklad
o „egyptskom zajatí“ Îidov nie je ani na
jednom zo státisícov egyptsk˘ch nápisov a papyrusov, ão egyptológovia preãítali, najnepatrnej‰ia zmienka; faraón
Ramesse II., ktor˘ sa mal podºa Biblie
utopiÈ pri prenasledovaní Îidov v âervenom mori, zomrel po 66-roãnej vláde prirodzenou smrÈou a jeho mumifikované telo sa na‰lo koncom
devätnásteho storoãia v neporu‰enom
stave neìaleko „Údolia kráºov“.)
LenÏe citáty z Biblie mali v Sayceov˘ch a Wrightov˘ch prácach vlastne
len druhorad˘ v˘znam. Obidvaja títo
kÀazi sa opierali predov‰etk˘m o fakty a v˘vody z faktov dokazujúcich, Ïe
v Prednej Ázii existovala popri egyptskej a as˘rsko-babylonskej rí‰i tretia
veºmoc – Chetiti.
Teraz by hádam ãitateºa zaujímali tieto fakty, a najmä cesta, ktorou k nim
Sayce a Wright dospeli.
Prvenstvo vo vedeckom objavení
Chetitov má teda Wright, a nech to znie
hocako ãudne, objavil ich raz na jednej ceste. Lep‰ie povedané, na jednom
neobyãajnom míºniku pri ceste.
William Wright sa dostal ako obeÈ
svojho povolania z veãne zahmlen˘ch
brehov severného Írska do slneãného
Damasku, ãarovnej oázy veãnej zelene na brehoch piesoãného mora S˘rskej pú‰te. (Takej ãarovnej, Ïe Mohamed nechcel kedysi do nej vstúpiÈ,
pretoÏe ju povaÏoval za raj, a keìÏe
nemôÏu byÈ dva raje, nechcel sa
zriecÈ nebeského v prospech pozemského.) Tam sa zaoberal obracaním
prav˘ch veriacich na pravú vieru,
cestoval po okolí a v‰ímal si folklór,
‰tudoval Ïivé a m⁄tve reãi, hral poker
a podobné bohumilé veci, aké misionár robí. V novembri 1872 ho pozval
Kirby Green, britsk˘ konzul v Damasku, na mal˘ v˘let do Hamy (starovekého Hamatu), okresného mesta
v tureckom vilajete S˘rii, Ïe sa vraj
pozrú na „onen kameÀ“.
Wright pozvanie rád prijal, a to nielen preto, Ïe táto cesta sºubovala roz-

pt˘lenie. „Onen kameÀ“ bol totiÏ
nesmierne zaujímav˘; uÏ sa o Àom
mnoho písalo a pred niekoºk˘mi rokmi dvaja Ameriãania, konzul Johnson
a konkurenãn˘ misionár Jessup,
neváhali riskovaÈ svoju koÏu, aby si
ho prezreli. Ale zatiaº ão Johnson
a Jessup museli utiecÈ pred kameÀmi domorodcov, Green a Wright mali
zaistenú bezpeãnú cestu. AspoÀ si to
mysleli.
Do roku 1872 spravoval túto oblasÈ
neobyãajne pravovern˘ a zaostal˘
pa‰a, ktor˘ nemal nijak˘ zmysel pre
európskych misionárov, obchodníkov,
vyzvedaãov, archeológov, pa‰erákov
zbraní a in˘ch nositeºov západnej kultúry. Ale jeho nástupca Subhi pa‰a bol
ãlovek pokrokov˘ a voãi európskym
uãencom prejavoval osvietenú liberálnosÈ. Pozval svojich anglick˘ch priateºov do Hamy, a keìÏe bol dokonale
informovan˘ o nálade obyvateºstva,
pripojil k pozvaniu oddiel vojska. Pod
jeho ochranou sa dostali k „onomu
kameÀu“ a na‰li ‰tyri ìal‰ie; tri boli
zamurované do mal˘ch domãekov
uprostred malebnej bazárovej ‰tvrte
a ‰tvrt˘ stál voºne pri ceste. Tento
posledn˘ bol obyvateºom zvlá‰È drah˘, lieãil totiÏ reumatizmus. Staãilo sa
naÀ poloÏiÈ a o úãinkoch nebolo
potom najmen‰ích pochybností.
Wright si prezrel kamene: boli
pokryté podivn˘mi ornamentmi, na
prv˘ pohºad veºmi starobyl˘mi – nie,
neboli to ornamenty, bolo to písmo!
Podobalo sa egyptsk˘m hieroglyfom, ale napriek tomu sa od nich
odli‰ovalo. Nikde nebol lev, nikde
u‰atá zmija, nikde ºudská ruka – zato
v‰ak i tu boli vtáky, ºudské postavy,
ãudné trojuholníky, do rôznych obrazcov zoskupené ‰tvorce a záhadné
symboly… Obyvatelia Hamy sa,
pravda, ihneì dovtípili, preão títo
dvaja Frankovia s oddielom vojska
pri‰li: chceli zázraãn˘ kameÀ ukradnúÈ, aby potom lieãili na Àom svojich
krajanov sami. A ich podozrenie sa
premenilo na istotu, keì „bej s tvrd˘m ãiernym turbanom“ rozkázal
vojakom kamene vylomiÈ.
Ne‰lo to bez ÈaÏkostí, ale vojaci
mali pu‰ky, a tak veãer dÀa 25.
novembra 1872 boli v‰etky ‰tyri
kamene, i so zázraãn˘m, v pa‰ovej
in‰pekãnej rezidencii. Len ão ich zaãal

Wright vo svetle lojov˘ch svieãok
skúmaÈ, pribehol jeden z nosiãov so
správou, Ïe fanatici chcú vziaÈ dom
útokom a kamene rad‰ej rozbiÈ, neÏ
nechaÈ v rukách neveriacich. ëal‰ia
správa potom hlásila, Ïe ãasÈ polície
sa pridala k povstalcom. Green ako
diplomat Ïiadal vojensk˘ zákrok
a Subhi pa‰a ako vojensk˘ veliteº sa
rozhodol diplomaticky vyjednávaÈ.
„Zajtra ráno kamene zaplatím.“
„Bola to bezsenná noc,“ poznamenal si do denníka Wright. Po uliciach
sa valili pobúrené masy a na nebi sa
objavili zlovestné znamenia. Dervi‰i
behali po meste a presvedãovali kaÏ-
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dého, kto na to nepri‰iel uÏ sám, Ïe
je to varovanie boÏie. Ráno dosiahla
kríza vrchol, lebo k nespokojencom sa
priklonila i ãasÈ vojska. K Subhi pa‰ovi sa dostavila delegácia obyvateºstva,
vedená veºmi rozhorãen˘m starostom, a domáhala sa, aby kamene vrátili na pôvodné miesto. Osvieten˘
pa‰a povaÏoval za bezúãelné vysvetºovaÈ, Ïe dáÏì meteoritov sa v noci
spustil ãistou náhodou a bez príãinnej
súvislosti s odnesením zázraãného
kameÀa. Sadol si a dlho prem˘‰ºal.
„U‰kodil ohniv˘ dáÏì z neba nejakému ãloveku, Ïene alebo zvieraÈu?“
sp˘tal sa napokon. „Nie,“ priznával
starosta, „ale…“ – „Ale Ïelá si teda
prav˘ veriaci e‰te jasnej‰ie znamenie,
Ïe nebo s odnesením kameÀov
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súhlasí?“ K tomuto ‰alamúnskemu
v˘roku pripojil potom me‰ec strieborn˘ch a delegácia bola splnením sºubu
zo strany vrchnosti taká prekvapená,
Ïe sa nezmohla na slovo.
Kamene potom putovali do Carihradu a sú tam dodnes (v dolnom trakte Archeologického múzea). Wright si
v‰ak z nich dal vyhotoviÈ sadrové
odliatky a poslal ich do Britského
múzea.
T˘m boli tajomné znaãky na hamatsk˘ch kameÀoch sprístupnené európskym uãencom. Ale ani Wright sa uÏ
neprestal vecou zaoberaÈ. Onedlho
sa na‰iel podobn˘ kameÀ v aleppskej
me‰ite (tam zase lieãil oãné choroby),
potom sa objavovali drobné hlinené
a kovové peãate s tak˘mi ist˘mi znakmi nielen v S˘rii, ale i v Kilíkii, Kappadokii, na brehoch horného Eufratu,
a v‰etky dokazovali príslu‰nosÈ k jednej kultúre, azda i jednej rí‰i. Aká to
v‰ak bola kultúra, aká to bola rí‰a?
A Wrightovi, ktor˘ po cel˘ Ïivot ãítal
Bibliu, neraz napadlo, Ïe by to celkom
dobre mohla byÈ rí‰a „Hetejcov“.
Netrvalo dlho a bol si v tom ist˘.
Medzit˘m sa v Britskom múzeu zastavovali pri hamatskom kameni náv‰tevníci a krãili plecami. Jeden z nich
bol v‰ak od samého zaãiatku presvedãen˘, práve tak ako Wright, Ïe znaky na Àom nie sú ornamenty, leÏ písmo. Ba navy‰e zistil – a ako sa neskôr
ukázalo, správne – ktor˘m smerom sa
má toto písmo ãítaÈ!
Na V˘chode nie je totiÏ samozrejmé, Ïe sa pí‰e zºava doprava. Îidia
a Arabi pí‰u sprava doºava. âíÀania
zhora nadol a star˘m EgypÈanom
bolo vôbec jedno, ãi vytesávajú svoje
hieroglyfické nápisy sprava doºava,
alebo zºava doprava. Ako v‰ak poznal
gramotn˘ EgypÈan (asi tak kaÏd˘ tisíci obyvateº faraónovej rí‰e), ktor˘m
smerom sa má nápis ãítaÈ? ªahko –
aj keì potom Európanom trvalo vy‰e
2 000 rokov, k˘m na to pri‰li: text sa
ãíta opaãn˘m smerom, neÏ kam je
napríklad zobrazená sova (znak pre
m), trstina (znak pre j ), natiahnutá
ruka (znak pre hrdeln˘ zvuk) obrátená. Na hamatskom kameni sa v‰ak
dívali zobrazené zvieratá v jednom
riadku doºava, v druhom doprava – kto
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sa v tom má vyznaÈ? „Tento text sa
musí ãítaÈ bustrofedon, t. j. ako orie
vôl!“ In˘mi slovami: prv˘ riadok zºava
doprava, druh˘ sprava doºava atì.,
takÏe pisár alebo ãitateº sa nemusel
zbytoãne vracaÈ.
Znie to jednoducho – ale v‰etky
geniálne objavy sú jednoduché (aj
keì v‰etky jednoduché nie sú hneì
geniálne).
Archibald Henry Sayce (1845 aÏ
1933), ktor˘ túto jedineãnú zvlá‰tnosÈ písma na hamatskom kameni
objavil, bol Angliãan (aj keì o sebe
vÏdy tvrdil, Ïe je Walesan), potomok
starej ‰ºachtickej rodiny a neobyãajn˘ talent na reãi. DesaÈroãn˘ ãítal
Homéra po grécky a Vergília po latinsky, ‰trnásÈroãn˘ Bibliu v hebrejãine
a aramejãine, osemnásÈroãn˘ si
mohol zapísaÈ do rubriky „znalosÈ
jazykov“ okrem francúz‰tiny, nemãiny
a talianãiny staroegyptãinu, perz‰tinu
a sanskrit (a neskôr i as˘rãinu a niekoºko polynézskych reãí ãi náreãí).
DvadsaÈroãn˘ pri‰iel ‰tudovaÈ na
Oxfordskú univerzitu, tridsaÈroãn˘ bol
uÏ profesorom na tamoj‰ej Queen’s
College a vy‰e ‰esÈdesiat rokov tam
b˘val ako svetoznámy uãenec v tom
istom skromnom byte, ktor˘ si prenajal ako ‰tudent.
Tento byt bol v‰ak skôr len akousi
jeho základÀou a odpoãivárÀou, pretoÏe väã‰inu Ïivota strávil na cestách.
(Predná‰ky na oxfordskej univerzite
sa nikdy nebrali veºmi prísne.) A tak
bolo moÏné stretnúÈ „pána s lastoviãím chvostom“ (ako ho prezvali
arabskí robotníci, lebo nikdy neodkladal frak anglikánskeho duchovného)
raz v Egypte, kde si overoval správnosÈ jedného – celkom urãitého –
nápisu na chráme Ramesseho II.
v Karnaku, inokedy v Jeruzaleme, kde
kopíroval – po pás vo vode – nápis na
stene nejakého kanála, a zase na
skalách v juhoarabskej pú‰ti, kde
obkresºoval sgrafitá neznámeho pôvodu, potom zas v rozvalinách staroslávneho Efezu a v okolí Smyrny,
neskôr i na Celebese, Sumatre
a nespoãetn˘ch ostrovoch Tichého
oceánu. V kajutách hojdajúcich sa lodí
a v tichu oxfordskej pracovne písal
potom svoje knihy: o náboÏenstve primitívov na Guinei, o japonskom
budhizme, o „zavedení kresÈanstva

do âíny nestoriáncami“ a, samozrejme, i svoje uãené rozpravy z porovnávacej jazykovedy a as˘riológie, ão
súviselo s t˘m, Ïe bol profesorom
t˘chto disciplín.
K objavu, ktor˘m smerom sa ãíta
hamatsk˘ nápis, dospel uÏ roku 1876
a o roz‰írení písma tohto charakteru
po takmer celej Prednej Ázii sa presvedãil jednak osobne na svojich cestách a jednak z nálezov, ktoré prichádzali do Britského múzea. A na
základe t˘chto zistení a interpretácie
egyptsk˘ch a as˘rsko-babylonsk˘ch
pamiatok, v ktor˘ch sa viac neÏ pol
tisícroãia hovorilo o mocnej – hoci
vÏdy „víÈazne porazenej“ – rí‰i Ht (starí
EgypÈania, rovnako ako dne‰ní, nepísali samohlásky) ãi Hatti alebo Chatti (ako ju naz˘vali As˘rãania a Babylonãania), dospel k tomu istému
záveru ako Wright.
Nebolo poch˘b: vo svojej predná‰ke podal dôkazy. Presvedãivé, vedecky podloÏené dôkazy. Bol predsa
váÏen˘ uãenec a na túto predná‰ku,
„ktorej dátum znamená pre star˘ svet
Chetitov to isté, ão 12. október 1492
pre Ameriku“, sa roky pripravoval. Ale
tá mocná hnacia sila vedeckého
(a nielen vedeckého) pokroku, ktorá
sa naz˘va kritika, ho prinútila, aby i‰iel
ìalej. Aby sa pokúsil o nieão ìaleko
ÈaÏ‰ie, neÏ bolo objavenie jedného
národa v prepadlisku dejín.
Úplne nevyvrátiteºné dôkazy, pred
ktor˘mi by museli kapitulovaÈ v‰etci
odporcovia a pochybovaãi, mu mohli
poskytnúÈ jedine sami Chetiti. Presnej‰ie povedané: ich písomné pamiatky. To v‰ak vyÏadovalo rozlú‰tiÈ
ich písmo a reã. Neznáme písmo
v neznámej reãi!
Táto úloha znie v reãi matematikov:
vyrie‰te rovnicu s dvoma neznámymi!
E‰te sa k nej vrátime, na tomto mieste len toºko: ‰Èastná náhoda doÏiãila
Sayceovi, Ïe dostal do rúk dokument,
ktor˘ je vytúÏen˘m snom v‰etk˘ch
lú‰titeºov – bilingvu, dvojjazyãn˘ nápis
s totoÏn˘m textom.
V skutoãnosti to v‰ak nebola len
„‰Èastná náhoda“. Sayce totiÏ sústavne sledoval celú odbornú literatúru (ão
je, pravda, pre kaÏdého vedeckého
i iného pracovníka, ktor˘ chce ísÈ
vpred, nevyhnutné) a robil si o nej
záznamy. A hneì v tom prvom ‰tádiu,

ktorého cieºom je „vedieÈ, ão vedia
ostatní“, na‰iel takmer desaÈ rokov
star˘ ãlánok nemeckého diplomata
a orientalistu A. D. Mordtmanna. Bola
v Àom správa o „peãati s klinov˘m
nápisom“, kde je obraz bojovníka
v nezvyklom v˘stroji, „ktor˘ má po stranách rozliãné symboly“ (úplne zhodné,
ako Sayce podºa ich opisu zistil, so
znakmi na hamatskom kameni) a „text
v klinovom písme… Túto peãaÈ získal
obchodník a zberateº mincí Alexander
Jovanoff v Smyrne a predal ju pravdepodobne Britskému múzeu“.
Mordtmann sa pokúsil klinopisn˘
text preãítaÈ a preloÏiÈ: „Tarkudimi,
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Pečať kráľa Tarkumuvaša,
z ktorej vyšiel Sayce
pri lúštení chetitských
hierolyfov

kráº z Tarsu.“ Sayce si chcel jeho ãítanie preveriÈ a porovnaÈ klinopisné
znaky s hieroglyfick˘mi. Ani na okamih totiÏ nepochyboval, Ïe tu ide
o chetitskú bilingvu.
Obrátil sa na Britské múzeum. „Veºmi ºutujeme, niã také sme nekúpili.“
Písal pánovi Jovanoffovi do Smyrny.
„Adresát neznámy.“ Písal známym
bádateºom, písal v‰etk˘m múzeám,
na ktoré si spomenul; nakoniec sa
obrátil v novinách na verejnosÈ. Ak
dostal nejakú odpoveì, bola záporná.
Kºúã k tajomstvu Chetitov zmizol bez
stopy!
Keì sa uÏ Sayce vzdával poslednej
nádeje, ohlásil sa u neho muÏ, ktor˘
sa predstavil ako star˘ úradník Britského múzea. „Pamätám sa, pane,
roku 1860 nám ktosi takúto peãaÈ
núkal.“ – „A kde je?“ – „Nekúpili sme
ju, pane.“ – „AkoÏe!?“ – „Z opatrnosti,
pane. Vyzerala akosi podozrivo, pane,
úplne cudzo. Odborníci ju povaÏovali
za falo‰nú …“ Sayce stratil dych.
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