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ZNÁME OSUD „BEZEJMENNÉHO“ FARAONA.
Fenomenální úspěch československé egyptologie

Letos

na konci července hostí Káhira VIII.

mezinárodní egyptologické symposium. Za účasti
zástupců nejvýznamnějších světových muzejních,
univerzitních a jiných egyptologických institucí, se
odborní i amatérští badatelé pochlubí nejzajímavějšími
objevy ze země na Nilu za poslední léta.
Československou výpravu vede Dr. Rudolf Navrátil
z Národního muzea.
Právě tento mladý archeolog má široké
mezinárodní veřejnosti představit svůj nedávný
a vpravdě fenomenální objev. Vloni na podzim odkryl
na západním břehu
Rudého moře starověkou sýpku, jejíž
obsah nespatřil denní
světlo více jak 3.500
let. Vedle několika
obyčejných předmětů se na dně skrýše
nacházela legendami
opředená Kniha o životě a skutcích lékaře
Sehetiho.
Po tomto rukopisu z dávnověku
doposud marně pátraly generace badatelů. Mnozí jej už považovali
za mýtus. Seheti v něm údajně podal svědectví o vládě
a osudu dnes již „zapomenutého“ faraona ze 13. dynastie.
Lepší než o zapomnění by bylo hovořit o vymazání!
Onen vládce byl svými současníky za svou krutost
a bezbožnost proklet a jeho jméno odstraněno z dějin.
Nyní se o událostech, které měly být zapomenuty, má
světová i naše veřejnost šanci dozvědět více.
Dr. Navrátil strávil několik měsíců překladem
dochovaných pasáží a právě jejich obsahem hodlá
egyptology z celého světa na konci července ohromit.
S redakcí Pražského Světozoru se podělil o alespoň
náznak toho, co lékař Seheti zaznamenal o osudu
tajemného faraona: „Ze skutků, kterých se dopouštěl dle
lékaře onen bájný faraon, a jehož jsem „pracovně“ nazval

Bezejmenným, mně běhal mráz po zádech. Dá-li se věřit
byť jen polovině, tak si své zapomnění zasloužil.“
Podrobnosti o hrůzovládě Bezejmenného ani
o jeho záhadném svržení mladý archeolog nechtěl
prozrazovat. „Jakožto vědec se zdráhám věřit všem bodům
Sehetiho líčení. Zmiňuje se o magických zaříkadlech,
látkách a artefaktech, zásazích nadpřirozených sil
a rituálech. Životní sílu, osobnost, jakož i celou duchovní
podstatu Bezejmenného prý uzavřel do jakési relikvie. Jeho
tělo bylo totiž vzhledem k lékařské přísaze a „božskému
původu“ faraonů nedotknutelné. Po vysátí duše tak
hrůzovládce prý zůstal
na živu, ovšem v zásadě
jako prázdná nádoba. Té
se prý vystrašení poddaní
rituálně
po egyptském
způsobu zbavili. Sarkofág se „zaživa“ pohřbeným
Bezejmenným
nebyl dosud objeven.
Stejně tak zůstává do
dnešních dní skryta ona
relikvie s jeho duchem.“
Na dotaz redakce,
zda má tušení, kde by se
mohlo tělo, jakož i duše
tohoto Bezejmenného vladaře nacházet, odpovídá dr.
Navrátil krčením ramen. „Nevím, zda se někdy najdou.
Ze Sehetiho rukopisu ale vím, že dávní Egypťané se spojení
těla a duše faraona nesmírně obávali. Věřili, že pak by se
faraon vrátil, chtěl by se mstít a obnovit svou vládu.“
Zprávu o průběhu káhirského symposia našim
čtenářům přineseme v některém z letních vydání.
Československý objev má šanci rozpoutat novou vlnu
zájmu o archeologii. Jak uzavírá mladý badatel: „Jistě se
najdou fantastové, kteří budou chtít stůj co stůj zjistit, co
může být na legendě pravdy. Věřím a doufám, že dříve než
duši Bezejmenného takoví horlivci najdou štíra v botě
nebo zasypanou nevonící jímku (smích). Ačkoli
na nadpřirozeno nevěřím, přeci jen budu klidnější, pokud
relikvie prokletého faraona zůstane skryta.“
-red–

VAŇÁSEK JE GENTLEMAN (dokončení ze strany 1) Právě
s ohledem na skutečnost, že nedošlo k jiné, než mravní újmě,
bylo nakonec vyšetřování na místě „činu“ ještě téhož večera
ukončeno.
V širokém okolí vyhlášená majitelka, paní Anežka Pádivá,
byla pouze kriminalisty z pražské „Čtyřky“ upozorněna, aby
popelníčky ve svém podniku udržovala ve stavu čistém a tím
nezavdávala příčinu k nespokojenosti návštěvníků salonu.
Dotyčná toto přislíbila.
Reportérovi našeho týdeníku na dotaz, zda jí vyšetřování
jakýmkoli způsobem poškodilo, uvedla, že nikoliv. Naopak se
prý nechala slyšet, že „pan rada Vaňásek je gentleman“. -MdSd-
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vyhlašuje čtenářskou soutěž!
- hledejte v příštím čísle heslo „orient“ a napište nám číslo
stránky na adresu redakce
- z řad správně odpověděvších budou vylosovaní šťastlivci
- ti se mohou těšit na patnáct dnů afrického slunce, ubytování
a plnou penzi ve čtyřhvězdičkovém hotelu Bonomi v Káhiře,
vstupenku na egyptologické symposium, projížďku na
velbloudech a mnoho dalších prožitků
- hlavní sponzor soutěže – společnost ČEDOK

