
P O Z O R U H O D N É  F O R M Y  K A T A S T R O F I Z M U  V P O V I E D K E  O S T R O S K O T A N C O V I
Du‰an  Magdo len

„Mnoho v‰elijak˘ch pohrôm pri‰lo a e‰te príde na ºudí, najväã‰ie ohÀom a vodou, iné

krat‰ieho trvania, tisícimi in˘mi príhodami. Lebo to, ão sa aj u vás rozpráva, ako kedysi

Faeton, syn Hélia, zapriahol otcov voz, a pretoÏe ho nevedel udrÏaÈ na otcovej ceste,

spálil ãasÈ zemského povrchu a sám zasiahnut˘ bleskom zahynul, toto sa síce rozpráva

ako báj, ale pravda je v tom, Ïe sa telesá pohybujúce sa po nebi okolo zeme odchyºujú

zo svojej dráhy a Ïe potom po dlh˘ch ãasov˘ch obdobiach siln˘ Ïiar ohÀa v‰etko zniãí

na zemi.“ (Platón, Timaios, 22B–E).

V júli 1994 bola vedecká, ale aj ‰iroká laická verejnosÈ svedkom jedineãnej

udalosti – zráÏky dvoch vesmírnych telies.1 Hlavn˘mi aktérmi tejto koz-

mickej drámy boli najväã‰ia planéta slneãnej sústavy Jupiter a jedna z bez-

poãtu komét známa ako Shoemaker-Levy 9.Táto kométa sa dostala do gra-

vitaãného zajatia planéty, z ktorého nena‰la úniku. Samotná kométa sa

rozpadla na viac ako dvadsaÈ ãastí, z ktor˘ch najväã‰ie podºa odhadu astro-

nómov, dosahovali veºkosÈ okolo dvoch kilometrov. Fragmenty kométy

bombardovali planétu niekoºko dní a stopy po t˘chto dopadoch v podobe

veºk˘ch tmav˘ch ‰kv⁄n v atmosfére Jupitera bolo moÏné pozorovaÈ e‰te

dlho po zráÏke. Udalosti spred necel˘ch desiatich rokov sa stali podnetom

k hlb‰iemu zamysleniu sa a úvahám o pravdepodobnosti zráÏky komét

a asteroidov s planétou Zem a moÏn˘ch následkoch pre Ïivot a ºudstvo na

Zemi. ZároveÀ dali impulz k intenzívnej‰iemu pátraniu po stopách svedãi-

acich o tak˘chto udalostiach v geologick˘ch dobách Zeme a historickej

minulosti ºudstva.Tieto témy sa stali predmetom ‰túdia a diskusie na ve-

deck˘ch konferenciách, seminároch a v odborn˘ch publikáciách. Celkom

prirodzene priÈahujú tieÏ pozornosÈ médií a ‰irokej verejnosti. Do‰lo

vôbec niekedy v minulosti k takejto ãi podobnej zráÏke aj na Zemi a exis-

tujú o tom nejaké stopy ãi záznamy?

Dôkladnej‰ie ‰túdium povrchov najbliÏ‰ích telies slneãnej sústavy a Ze-

me celkom presvedãivo preukázalo, Ïe k zráÏkam asteroidov a komét 

s planétami v dávnych dobách nielenÏe dochádzalo, ale Ïe tieto kolízie bo-

li oveºa ãastej‰ie ako dnes. Stopy po nich dnes nachádzame na rôznych mi-

estach v podobe tzv. impaktn˘ch kráterov a meteoritov. Podºa niektor˘ch

teórií mohli takéto zráÏky dokonca zasiahnuÈ do evoluãného v˘voja na Ze-
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mi.2 Jedna z kolízií sa mala odohraÈ pribliÏne pred 65 miliónmi rokov a ma-

la maÈ za následok vyhynutie celého radu Ïivoãí‰nych druhov vrátane

dinosaurov.3 Vesmírne teleso, ktoré spôsobilo túto katastrofu, malo dopad-

núÈ údajne do oblasti poloostrova Yucatan.Tu bol len pred nedávnom iden-

tifikovan˘ kráter s priemerom pribliÏne 170 km, známy pod názvom Chic-

xulub, ktorého vznik sa pripisuje dopadu veºkého asteroidu.

Dodnes sa na Zemi podarilo vedcom identifikovaÈ okolo 180 impakt-

n˘ch kráterov.4 PrevaÏná väã‰ina z nich vznikla v geologickej minulosti na-

‰ej planéty. Rovnako tak sa za milióny rokov stopy po mnoh˘ch kráteroch

vytratili vplyvom erózie a ìal‰ích prírodn˘ch ãiniteºov. Impaktné krátery

môÏu maÈ rôzne veºkosti. Jeden z najznámej‰ích, Barringerov kráter v Ari-

zone, má priemer asi 1 200 metrov a jeho hæbka dosahuje asi 170 metrov.

Vek tohto impaktného kráteru sa v literatúre uvádza rôzne od 20 000 do

50 000 rokov.Rozmery kráterov sú závislé od tak˘ch veliãín,ako sú veºkosÈ

kozmického telesa, jeho zloÏenie, r˘chlosÈ dopadu, atì. Samotn˘ kráter

vzniká pri premene kinetickej energie dopadajúceho telesa na teplo, pri-

ãom sa uvoºÀuje obrovská energia, ktorej hodnota sa udáva v jouloch, ãas-

tokrát aj v tonách TNT (trinitrotoluén). Energia uvoºnená pri dopadoch je

rádovo niekoºko násobne väã‰ia ako tá, aká vzniká pri v˘buchoch najsil-

nej‰ích jadrov˘ch bômb. Barringerov kráter spôsobil Ïelezn˘ meteorit

s priemerom niekoºko desiatok metrov a uvoºnená energia pri dopade toh-

to telesa sa odhaduje na 20 miliónov ton TNT.

Zo skúseností v‰ak vieme,Ïe,na‰Èastie pre nás,kamene môÏu podaÈ z ne-

ba aj bez opísan˘ch niãiv˘ch prejavov.Meteoroid oznaãuje teleso mal˘ch

rozmerov, ktoré sa nachádza v medziplanetárnom priestore.Ak meteoroid

vnikne do atmosféry Zeme, pri prelete jej horn˘mi vrstvami sa vplyvom

trenia zahrieva a horí.Na oblohe sa takáto udalosÈ prejaví ako svetelná sto-

pa.Tomuto úkazu hovoríme meteor (ºudovo padajúca hviezda).Ak takéto

teleso v atmofére nezhorí celé, zvy‰ok dopadne na zem ako meteorit. Pre-

let atmosférou môÏu sprevádzaÈ nielen optické ale aj akustické efekty v po-

dobe dunenia, burácania, syãania a pod.Tieto telesá v atmosfére strácajú

svoju kozmickú r˘chlosÈ (niekoºko kilometrov aÏ desiatok kilometrov za

sekundu) a po ubrzdení padajú v podstate voºn˘m pádom na Zem.Existujú

správy o tom, ako bola pri dopade po‰kodená strecha domu, automobil

a pod.

Azda najznámej‰ím prípadom kolízie Zeme s kozmick˘m telesom bo-

la udalosÈ z 30. júna 1908, ktorá sa v rann˘ch hodinách odohrala v ob-

lasti povodia rieãky Podkamennaja Tunguzka v sibírskej tajge. Vedci
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2 Becker – Poreda – Hunt – Bunch – Rampino (2001: 1530–1533), Becker (2002: 62–66).
3 Alvarez – Alvarez – Asaro – Michel (1980: 1095–1108).
4 Jeden z najspoºahlivej‰ích internetov˘ch zdrojov s aktuálnymi informáciami o impaktn˘ch

kráteroch na Zemi moÏno nájsÈ na adrese http://www.unb.ca/passc/ImpactDatabase/.



predpokladajú, Ïe v zemskej atmosfére vo v˘‰ke niekoºk˘ch kilometrov

vtedy explodovalo teleso medziplanetárnej hmoty, o ktorom sa predpo-

kladá, Ïe by to mohol byÈ úlomok kométy alebo asteroid. Napriek tomu,

Ïe veºkosÈ tohto telesa sa odhaduje len na niekoºko desiatok metrov,

explózia, ktorá bola asi 2000-krát silnej‰ia ako v˘buch atómovej bomby

nad japonsk˘m mestom Hiro‰ima v roku 1945, zpusto‰ila oblasÈ s prie-

merom niekoºko desiatok kilometrov. Pozoruhodné pritom je, Ïe táto

udalosÈ nezanechala po sebe kráter.V zasiahnutej oblasti bol ale zniãen˘

lesn˘ porast, priãom obhorené kmene stromov zostali leÏaÈ polámané

v radiálnom usporiadaní od centra v˘buchu. Správy svedkov z postih-

nutej oblasti, ktor˘mi boli pastieri sobov, hovoria o tom, ako prudk˘ ná-

raz horúceho vetra zráÏal ºudí na kolená, z ktor˘ch niektorí údajne

upadli do bezvedomia.

V egyptologickej zbierke petrohradskej ErmitáÏe je uloÏen˘ papyrus,

ktor˘ pochádza zo starého Egypta. Na tomto papyre, ktor˘ je v egyptoló-

gii známy ako pPetrohrad ã. 1115, sa nachádza dlh˘ hieratick˘ text.

Papyrus objavil a popísal rusk˘ egyptológ Vladimír Goleni‰ãev.5 Text na

petrohradskom papyre je literárnym dielom, ktoré je známe pod novo-

dob˘m názvom poviedka O stroskotancovi.Vznik tejto literárnej pamiat-

ky sa datuje pribliÏne na zaãiatok Strednej rí‰e (20. storoãie pred Kris-

tom). Poviedka neznámeho autora obsahuje príbeh kráºovského

úradníka, ktor˘ sa vracia domov a je smutn ,̆ pretoÏe sa mu nepodarilo

splniÈ úlohy, ktor˘mi bol poveren .̆6 Jeho spolucestujúci na lodi sa ho

snaÏí ute‰iÈ rozprávaním svojho vlastného osudu, ktor˘ ho v minulosti

postihol.Vo svojom rozprávaní hovorí, Ïe poãas búrky jeho loì strosko-

tala a on sa ocitol na tajuplnom ostrove. Tam sa stretol s jeho jedin˘m

obyvateºom, obrovsk˘m hadom, ktorému vyrozprával, ão v‰etko ho po-

stihlo. Keì si had vypoãul jeho nárek a túÏbu po domove, vyslovil pro-

roctvo, Ïe sa stroskotanec bez ujmy a v zdraví vráti do Egypta k svojej ro-

dine, ão sa napokon aj stalo.

V ãasti svojho rozprávania,ktorého striedanie je charakteristické pre de-

jovú osnovu poviedky, had hovorí o tragickej udalosti, ktorá sa v minulosti

stala. Na ostrove Ïil so svojimi príbuzn˘mi, aÏ jedného dÀa ho postihla ka-

tastrofa, v ohni ktorej na‰li smrÈ ãlenovia jeho rodiny, priãom jeho zachrá-

nila náhoda, pretoÏe vtedy nebol spolu so svojimi príbuzn˘mi.

Táto ãasÈ rozprávania sa nachádza v riadkoch 129 aÏ 132.Hieratick˘ text

(obr. 1) je napísan˘ zprava doºava. Jeho hieroglyfick˘ prepis v nasledujú-

cich riadkoch je konvenãne orientovan˘ zºava doprava:
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5 Golénischeff (1913).
6 K najnov‰iemu prekladu poviedky do ãe‰tiny pozri Vachala (1994: 33–36).



Väã‰ina doteraz publikovan˘ch ‰túdií uvádza preklad t˘chto riadkov v na-

sledovnom v˘zname:7

„A potom spadla hviezda a oni zhoreli v jej plameÀoch. Stalo sa, Ïe som

nezhorel s nimi, pretoÏe som medzi nimi nebol.A potom som kvôli nim

takmer umrel, keì som ich na‰iel ako jednu kopu m⁄tvych tiel.“

Roku 1974 egyptológ Hans Goedicke publikoval vo svojej ‰túdii odli‰nú

verziu prekladu, v ktorej sa neuvádza pád hviezdy majúci za následok

smrÈ.8 Namiesto toho necháva Goedicke v tejto ãasti textu vystupovaÈ Rea,

boha Slnka, ktor˘ vyz˘va hada, aby opustil t˘ch, ktorí zomrú v jeho ohni,

ão sa napokon aj stalo.O ‰tyri roky neskôr rakúsky egyptológ Günther Vitt-

mann vystúpil v krátkom ãlánku proti Goedickeho interpretácii a priklonil

sa k pôvodn˘m variantom prekladu uvádzajúcim pád hviezdy.9 Okrem to-

ho cituje aj niekoºko ìal‰ích egyptsk˘ch textov, ktoré obsahujú zmienky

pripomínajúce podobné úkazy.

Kºúãov˘m slovom, ktoré v uvedenej diskusii do urãitej miery umoÏÀuje 

alternatívne spôsoby ãítania, je v˘raz sbA, ktor˘ slovníky

uvádzajú ako „hviezda“. Treba v‰ak dodaÈ, Ïe ide o celkom ojedinel˘

spôsob písania tohto slova.Toto slovo sa totiÏ v egyptsk˘ch textoch beÏne

vyskytuje v dvoch základn˘ch tvaroch. Jedn˘m z nich je písanie pomocou
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7 Lichtheim (1975: 213), Erman (1906: 16–17), Budge (1914: 211), Erman (1923: 60), Roeder

(1927:20),Vikentiev (1935:31),Lexa (1947:65),Lefèbvre (1949:37),Brunner-Traut (1963:8),

Foster (1988: 95), Burkard (1993: 81).
8 Goedicke (1974: 46), porovnaj tieÏ Vachala (1994: 33–36).
9 Vittmann (1978: 149–152).

Obr. 1 Poviedka O stroskotancovi, r. 129 aÏ 132.
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konzonantov a determinatívu hviezdy, teda v úplnom tvare 

a druh˘m tzv. ideografické písanie v podobe ,prípadne .Ortografia

tohto slova na petrohradskom papyre je jedineãná a v porovnaní s v˘sky-

tom tohto slova v ostatn˘ch egyptsk˘ch textoch moÏno aj jediná.V tejto

súvislosti je v‰ak potrebné zdôrazniÈ, Ïe poviedka O stroskotancovi sa nám

nedochovala v Ïiadnom odpise a teda bádatelia nemajú,Ïiaº,k dispozícii Ïi-

aden komparatívny materiál, na základe ktorého by bolo moÏné okrem in-

ého ‰tudovaÈ aj ortografickú stránku tohto literárneho diela.

V úvodnej ãasti sme si ukázali, Ïe v dávnej‰ej minulosti dochádzalo

k zráÏkam Zeme s asteroidmi ãi kométami, a Ïe tieto udalosti zanechali po

sebe stopy v podobe impaktn˘ch kráterov a úlomkov meteoritov.Vznik im-

paktn˘ch kráterov patrí k zriedkav˘m javom.Naproti tomu,ku stretu Zeme

s men‰ími telesami ãi ãasticami medziplanetárnej hmoty dochádza oveºa

ãastej‰ie.KaÏd˘ z nás pri pohºade na jasnú noãnú oblohu aspoÀ v raz Ïivo-

te videl tzv.padajúcu hviezdu.V takomto prípade ne‰lo o niã iné ako o ma-

lé teliesko medziplanetárnej hmoty, ktoré vniklo do zemskej atmosféry

a v dôsledku trenia s molekulami vzduchu zaãalo vo v˘‰ke niekoºk˘ch de-

siatok kilometrov horieÈ, aÏ sa napokon úplne vyparilo.Podºa Dr.Vladimíra

Porubãana z Astronomického ústavu Slovenskej akadémie vied, ktor˘ sa

‰pecializuje na problematiku medziplanetárnej hmoty, moÏno telesá

spôsobujúce takéto javy rozdeliÈ zhruba do ‰tyroch základn˘ch skupín:

a) prachové ãastice o veºkosti mikromilimetrov

b) telieska spôsobujúce ‰tandardné meteory, ktoré sú viditeºné voºn˘m

okom

c) telesá o veºkosti v priemere desiatok aÏ stoviek centimetrov,ktoré môÏu

dopadnúÈ na Zem, av‰ak ktor˘ch pád nezapríãiÀuje poÏiar

d) impaktné telesá, ktor˘ch dopadová r˘chlosÈ dosahuje niekoºko kilo-

metrov za sekundu. Brzdiaci proces v atmosfére nestaãí spomaliÈ ich koz-

mickú r˘chlosÈ a tieto explodujú v atmosfére alebo dopadajú na Zem, pri-

ãom sa pri premene ich kinetickej energie na teplo uvoºÀuje obrovské

mnoÏstvo energie porovnateºné alebo niekoºkonásobne prevy‰ujúce v˘-

buch jadrovej bomby.Takéto prípady sú sprevádzané niãiv˘mi úãinkami

v podobe svetelného a tepelného Ïiarenia a tlakovej vlny.

Do poslednej z uveden˘ch kategórií patrí aj tunguzská udalosÈ z roku

1908. Doposiaº Ïiadna zo známych zaznamenan˘ch udalostí opisujúcich

pád meteoritu nespomína,Ïe by niekoho padajúci kameÀ usmrtil,hoci exi-

stujú prípady, keì meteorit dopadol do tesnej blízkosti ãloveka, ba dokon-

ca po odraze od blízkych predmetov ãloveka aj zranil.10

10 Tuãek (1981).



Z uveden˘ch príkladov vypl˘va, Ïe jedn˘m zo sprievodn˘ch javov pri

prelete/páde meteoritu sú svetelné efekty.V závislosti od tak˘ch paramet-

rov ako sú veºkosÈ, r˘chlosÈ a zloÏenie telesa, aj intenzita svetelného Ïiare-

nia, ako aj doba jeho trvania môÏe byÈ rôzna.BeÏné meteory na noãnej ob-

lohe dosahujú jasnosÈ porovnateºnú s ostatn˘mi hviezdami. Zriedkavej‰ie

sú prípady, keì jasnosÈ meteoru je porovnateºná, prípadne väã‰ia ako jas-

nosÈ Venu‰e v maxime (–4,3m).V takom prípade sa hovorí o bolidoch. E‰te

v˘nimoãnej‰ie sú prípady, keì ich jasnosÈ je väã‰ia ako jasnosÈ Mesiaca

v splne (–12,5m) alebo dokonca slneãného kotúãa (–26,7m).

Zdá sa, Ïe práve jasnosÈ môÏe byÈ signifikantn˘m vodítkom pri interpre-

tácii slova sbA „hviezda“ v tvare , a celkovom pochopení tex-

tu v riadkoch 129–132 papyru Petrohrad ã. 1115.V uvedenom kontexte je

totiÏ moÏné chápaÈ toto slovo ako „hviezda (jasná ako) Slnko“. Îe by sa

v takomto prípade jednalo o celkom ojedinel˘ jav, je z horeuveden˘ch prí-

kladov viac ako zrejmé.Podºa Porubãanovej klasifikácie by i‰lo veºmi prav-

depodobne o kategóriu d), pri ktorej dochádza k niãiv˘m úãinkom na

prostredie v najbliÏ‰om aj vzdialenej‰om okolí. Z pokraãovania m˘tického

príbehu vypl˘va, Ïe bezprostredn˘m dôsledkom onej udalosti bola smrÈ,

ktorú Ïivé bytosti na‰li v plameÀoch,ão by bolo v zhode s charakteristikou

tohto javu podºa uvedenej kategórie d).V tejto súvislosti v‰ak treba maÈ ne-

ustále na pamäti, Ïe text na pPetrohrad ã. 1115 je literárne dielo a nie his-

torick˘ prameÀ.11

Alternatívny preklad oproti tradiãn˘m prekladom, ktor˘ má v˘znamovo

blízko v horeuvedenej verzii, navrhol aj Prof. Miroslav Verner z âeského

egyptologického ústavu UK v Prahe.12 Podºa jeho názoru by sa v prípade 

v˘razu ,mohlo jednaÈ o dve slová, z ktor˘ch prvé by predsta-

vovalo hviezdu sbA napísanú hieroglyfick˘mi znaãkami pre tri konzonanty

a jeden determinatív , priãom znaãku pre slneãn˘ kotúã 

by bolo treba chápaÈ ako ideogram pre slnko, prípadne deÀ. Preklad tohto

slovného spojenia by potom znel „hviezda (ako) slnko“ alebo „hviezda,

(ktorá zaÏiarila cez) deÀ“, presnej‰ie „hviezda, (ktorá sa objavila a zaÏiarila

cez) deÀ“. Celá fráza by potom bola „A potom spadla hviezda (ako) slnko“

alebo „A potom spadla hviezda, (ktorá sa objavila a zaÏiarila cez) deÀ“.

Znaãku pre slneãn˘ kotúã za ideogram povaÏoval aj Goedicke, priãom

znaãky pred ním gramaticky interpretoval ako slovesn˘ tvar.Hoci Vittmann

odmieta Goedickeho závery a v uvedenej ‰túdii sa prihovára za zachovanie
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11 Simpson (1984: 619–622), Kurth (1987: 167–179), Baines (1990: 55–75), Burkard (1993),

Burkard (2001: 284–285).
12 Osobná a písomná komunikácia, 11. jún a 17. júl 2003.



tradiãnej formy prekladu v podobe „a potom spadla hviezda“, nepú‰Èa sa

do vysvetºovania prítomnosti znaãky v slove sbA vo v˘zname „hviezda“.

My‰lienka, Ïe by mohlo ísÈ pád meteoritu, nie je v egyptológii nová. Roku

1932 s Àou pri‰iel na stránkach britského egyptologického ãasopisu Jour-

nal of Egyptian Archaeology britsk˘ egyptológ Gerald A. Wainwright.13

Av‰ak ani on,podobne ako neskôr Vittmann,nevysvetºuje v˘skyt znaãky 

v slove „hviezda“. Ako je uvedené vy‰‰ie, skupinu znaãiek 

moÏno interpretovaÈ v zhode so ‰tandarn˘m prekladom bez ak˘chkoºvek

rozporov, keì zoberieme do úvahy diskutovan˘ astronomick˘ kontext.

Poviedka O stroskotancovi je produktom ºudskej fantázie opisujúcim

vymyslené bytosti a udalosti. Napriek tomu v‰ak ãasÈ textu v riadkoch

129–132 vyznieva prekvapujúco realisticky. Pozoruhodné napríklad je,

preão neznámy autor tejto poviedky nezvolil prozaickej‰í spôsob ako vy-

jadriÈ ne‰Èastie,ktoré postihlo hadie boÏstvo,napríklad boÏí hnev, in˘ zásah

nadprirodzen˘ch síl alebo niektorú z ãastej‰ích prírodn˘ch pohrôm, ako

by sa to moÏno dalo oãakávaÈ.Azda moÏno kon‰tatovaÈ, Ïe katastrofa,ktorá

postihla ostrov, na ktorom had Ïil so svojími príbuzn˘mi, má v poviedke

ãisto prírodn˘ charakter.Pád hviezdy nie je priamym prejavom boÏej vôle,

aspoÀ v texte sa o tom explicitne nikde nehovorí. V˘razové prostriedky,

aké anonymn˘ autor poviedky v tomto prípade zvolil, sú aÏ mrazivo jed-

noduché. MoÏno pripustiÈ ‰pekulatívnu my‰lienku, Ïe by táto ãasÈ textu

v poviedke bola ak˘msi svedectvom o udalosti, ktorá sa odohrala v niekto-

rej ãasti vtedaj‰ieho sveta pred vznikom poviedky a tradovala sa ústnym/li-

terárnym podaním? Má miesto za hranicami Egypta, na ktorom sa táto ka-

tastrofa v poviedke oãividne odohráva (bájny ostrov),a ktorého lokalizácia

s niektorou zo skutoãn˘ch geografick˘ch oblastí je predmetom odborn˘ch

diskusií, bez pochybností naznaãiÈ ãi zdôrazniÈ, Ïe ide o oblasÈ mimo úze-

mie vlastného Egypta?

V tomto kontexte vystupuje do popredia zaujímavá správa uverejnená

podºa internetov˘ch zdrojov.14 Sharad Master, geológ z Univerzity Witwa-

tersrand v Johannesburgu, analyzoval satelitné snímky juÏného Iraku, na

ktor˘ch ho zaujala kruhová ‰truktúra o priemere asi 3,4 km pripomínajú-

ca impaktn˘ kráter. Jej prítomnosÈ bola lokalizovaná v moãaristej oblasti

známej pod názvom al-Amara,ktorej sedimenty sú relatívne mladé.Vek kru-

hovej ‰truktúry bol predbeÏne odhadnut˘ na 4000 rokov.V tejto súvislosti

sa zaãali diskutovaÈ moÏné implikácie pre civilizaãn˘ v˘voj v oblasti dolnej

Mezopotámie v závere 3., resp. na prelome 3. a 2. tisícroãia pred Kristom.

Podºa Mastera v prípade impaktu by v˘buch predstavoval silu niekoºko
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stokrát väã‰iu ako to bolo v prípade atómovej bomby nad Hiro‰imou.âo je

v‰ak v súvislosti s poviedkou O stroskotancovi zaujímavé, presnej‰ie s jej

datovaním, je odhadovan˘ vek moÏného impaktu, ktor˘ pribliÏne kore‰-

ponduje s datovaním vzniku poviedky. Av‰ak najskôr bude potrebné po-

ãkaÈ si na podrobnej‰í prieskum v uvedenej oblasti Iraku a jeho v˘sledky,

ktoré by mali potvrdiÈ alebo vyvrátiÈ teoretické úvahy a ‰pekulácie o cha-

raktere tohto útvaru, okolnostiach a doby jeho vzniku ako aj moÏn˘ch im-

plikáciách pre v˘voj osídlenia v tejto oblasti.
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