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Obr. 1 Sfinga v Gíze, kterou Arabové naz˘vali doslovnû Otcem dûsu, patrnû v dobû al-Maqrízího vypadala podobnû jako na této grafice
(Description de l’Égypte 1822: pl. 11)

Stﬁedovûk˘ pohled do starovûku.
Komentovan˘ pﬁeklad pasáÏí vûnovan˘ch pyramidám
a Sfinze z OkrskÛ Taqíjuddína al-Maqrízího
Bronislav Ostﬁansk˘
Nedílnou souãást stﬁedovûkého arabského písemnictví pﬁedstavuje nauãná próza, v jejímÏ rámci
pak vynikají rozsáhlá díla encyklopedická. Jejich autoﬁi se pokou‰eli pﬁedloÏit ucelen˘ souhrn tehdej‰ích znalostí, vymezen˘ch jak tematicky (vznikaly pﬁehledy historické, geografické, biografické
aj.), tak teritoriálnû. ShromáÏdit ve‰keré dostupné zprávy o Egyptû se pokusil jeden z nejvût‰ích
(a rovnûÏ nejplodnûj‰ích) uãencÛ a literátÛ mamlúcké epochy, Taqíjuddín Ahmad ibn cAlí ibn
c
Abdalqádir ibn Muhammad al-Maqrízí (dále jen Maqrízí). Narodil se roku 1364 v Káhiﬁe, kde také
proÏil vût‰inu Ïivota a kde se mu dostalo ‰irokého vzdûlání, pﬁedev‰ím v náboÏensk˘ch („tradovan˘ch“) vûdách (culúm naqlíja), jako byly koranická exegeze (tafsír), nauka o hadíthech1 ãi teologie
(cilm al-kalám) a islámské právo (fiqh). V roce 1385 se Maqrízí vydal na pouÈ (hadÏdÏ) do Mekky.
Po návratu pracoval jako sekretáﬁ v dvorsk˘ch sluÏbách
a v roce 1399 byl jmenován na v˘znamn˘ post inspektora
(muhtasib) káhirsk˘ch trÏi‰È i trhÛ v celém Dolním Egyptû.
Této funkce, jeÏ korespondovala s jeho topografick˘mi zá-

jmy, se v‰ak záhy vzdal a stal se kazatelem (chatíb) ve staroslavné me‰itû cAmra ibn al-cÁse ve mûstû Fustátu, v sousedství dne‰ní koptské Káhiry. Pozdûji se stal pﬁedstaven˘m
(imám) Hákimovy me‰ity a zároveÀ uãitelem Tradice
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(Sunna). Roku 1408 odcestoval do Dama‰ku, kde byl jmenován inspektorem a zároveÀ se vûnoval v˘uce. Po návratu do
Káhiry se soustﬁedil na vlastní tvorbu. Roku 1430 se opût vydal (tentokrát s rodinou) na pouÈ do Mekky a na cestách pobyl více neÏ pût let. Po návratu se vrátil k psaní.
Vût‰ina z Maqrízího spisÛ b˘vá povaÏována za precizní
kompilace. Vzhledem k tomu, Ïe zdroje, z nichÏ ãerpal, se
nám ãasto nedochovaly, jeho detaily nabité dílo pﬁedstavuje
nenahraditeln˘ pramen k poznání mamlúck˘ch i fátimovsk˘ch dûjin a zejména stﬁedovûké muslimské spoleãnosti
(Little 1998: 437). S Maqrízího jménem se pojí pﬁedev‰ím
Kitáb al-mawáciz wa¢l-ictibár bi¢dhikr al-chitat wa¢l-áthár fí
Misr wa¢l-Qáhira wa¢n-Níl wa má jatacallaqu bihá min
al-achbár (Kniha pﬁedná‰ek a zamy‰lení, pﬁipomínající
okrsky a památky v Egyptû, Káhiﬁe a údolí Nilu a zprávy, které
se jich t˘kají – dále jen Okrsky), proslulá topografická encyklopedie, z níÏ pocházejí i níÏe uvedené ukázky. Egyptu se
ostatnû vûnuje vût‰ina Maqrízího dûl. Vedle nedokonãené
biografické encyklopedie v˘znamn˘ch EgypÈanÛ sestavil téÏ
ﬁadu men‰ích spisÛ, napﬁ. as-Sulúk li¢macrifat duwal al-mulúk
(Cesty k poznání ﬁí‰í králÛ – historie mamlúkÛ), Itticáz al-hunafá¢ bi¢achbár al-a¢ima al-fátimijín al-chulafá¢ (Pouãení
pravovûrn˘ch prostﬁednictvím zpráv o fátimovsk˘ch chalífech a imámech – dûjiny fátimovské ﬁí‰e), al-Baján wa¢l-icráb cammá bi¢ard Misr min al-Acráb (Prohlá‰ení a vyjádﬁení
o tom, jací vlastnû jsou Arabové v Egyptû – o arabsk˘ch kmenech usazen˘ch v Egyptû) aj. PovaÏovat Maqrízího pouze za
kompilátora by v‰ak nebylo ani zdaleka spravedlivé, neboÈ
vedle uveden˘ch kompendií sepsal také dvû kritické studie,
vûnované aktuální problematice znehodnocování tehdej‰í
mûny a celkovému úpadku hospodáﬁství zemû (na kter˘ ãasto naráÏí i v Okrscích), pﬁi jejichÏ vypracování jej snad inspirovala znalost uãení Ibn Chaldúna o dûjinn˘ch zákonitostech
(Bare‰ – Vesel˘ – Gombár 2009: 346–347).
Maqrízí zemﬁel v rodné Káhiﬁe, dne 19. ramadánu roku
845 hidÏry (tj. 1. února 1442). Byl pochován na hﬁbitovû poblíÏ Brány vítûzství (Báb an-nasr), tj. v lokalitû, kterou zevrubnû vylíãil ve sv˘ch Okrscích, a shodou náhod v místech,
kde mûly o ãtyﬁi staletí pozdûji spoãinout ostatky jiného vynikajícího znalce Orientu, slavného cestovatele Johanna
Ludwiga Burckhardta.
Své Okrsky ‰ajch Maqrízí od poãátku koncipoval jakoÏto
spis encyklopedick˘, ãemuÏ odpovídá formální i obsahová
stránka díla, v bejrútském vydání z roku 1997 (editor Chalíl
c
Umrán al-Mansúr) ãlenûného do ãtyﬁ dílÛ. Po tradiãním
úvodu, v nûmÏ autor kromû slov chvály Bohu a jeho poslu,
Proroku Muhammadovi, systematicky rozebírá vymezení
práce (O osmi bodech), následuje ãást kosmologická (pojednání o systému nebesk˘ch sfér a o tradiãních zemûpásech,
iqlímech), do níÏ teprve zasazuje v‰eobecnou charakteristiku
Egypta, jeho dávnovûku i mravÛ a zvykÛ jeho obyvatel (tyto
pasáÏe, mimochodem, nejsou pro EgypÈany pﬁíli‰ lichotivé).
Poté následuje dominantní topografická ãást (tj. v˘ãet a charakteristiky jednotliv˘ch pamûtihodností zemû), obãas prokládaná struãn˘mi historick˘mi exkurzy. V úvodních pasáÏích se Maqrízí vûnuje mj. etymologii jména Egypt (Misr),
rozebírá jeho pozoruhodnosti (napﬁ. uvádí, Ïe ze tﬁiceti divÛ
svûta se cel˘ch dvacet nachází právû v Egyptû), pozoruje
chování EgypÈanÛ, popisuje Nil, jeho prameny a podivuhodnosti (obzvlá‰È kurióznû pÛsobí jeho vyprávûní o nilské fau-
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nû). V rámci vlastního topografického pﬁehledu zaãíná od
kanálÛ, odvádûjících vodu k zavlaÏování, a poté pﬁechází
k egyptskému starovûku a zmûnám, jeÏ pﬁinesl Egyptu pﬁíchod islámu. Podrobnû rozebírá institucionální stránku státní
správy a majetkové pomûry v zemi, aby se vrátil (stejnû náhle, jako od nûj odboãil) k topografickému v˘kladu. Pﬁes pyramidy pokraãuje popisem kopcÛ v okolí Káhiry a soustﬁedí
se na jednotlivá mûsta, mezi nimiÏ sv˘m rozsahem (nehovoﬁíme-li o Káhiﬁe, jíÏ je vûnována drtivá vût‰ina díla) vyniká
Alexandrie (al-Iskandaríja). Vztahuje-li se k dané lokalitû
zajímavá historka ãi legenda, neopomene nás ‰ajch Maqrízí
s tûmito informacemi obeznámit (v tomto ohledu byl skuteãnû dÛsledn˘, natolik, Ïe se ãastokrát opakuje), coÏ dodává
pomûrnû monotematickému podání jist˘ odlehãující kolorit.
Pozvolna se tak dostáváme aÏ k zaloÏení, osudÛm i pamûtihodnostem Fustátu, první muslimské metropole Egypta.
Maqrízí pokraãuje nástinem historie Káhiry a jednotliv˘mi
souãástmi mûsta.2 Postupuje pﬁitom tak, Ïe nejprve dan˘
„segment“ ãi „kategorii“ (napﬁ. zahrady, paláce, uliãky, me‰ity, láznû, ‰koly, nemocnice atd.) charakterizuje obecnû a potom teprve vypoãítává jednotlivé pamûtihodnosti daného
druhu. Tak je tomu v pﬁípadû káhirsk˘ch bran, me‰it, madras,
trÏi‰È, súfijsk˘ch ﬁádov˘ch domÛ, hﬁbitovÛ, mûstsk˘ch ãtvrtí
aj. Topografick˘ pﬁehled je nejv˘raznûji pﬁeru‰en na tﬁech
místech – pﬁi v˘ãtu a charakteristikách jednotliv˘ch sloÏek
státní správy (funkce palácové administrativy), pﬁi historické
exkurzi, vypoãítávající jednotlivé vládce Egypta (od dynastie FátimovcÛ aÏ k MamlúkÛm), a koneãnû pﬁi popisu svátkÛ a obﬁadÛ, slaven˘ch za vlády dynastie FátimovcÛ.
Okrsky vznikaly postupnû, v prÛbûhu vût‰iny Maqrízího
dlouhého Ïivota, pﬁiãemÏ definitivní redakce byla provedena
aÏ krátce pﬁed jeho smrtí, poté, co dohotovil vût‰inu sv˘ch
men‰ích dûl. Vytváﬁení OkrskÛ, trvající celé dekády, s sebou
pﬁineslo jisté disproporce ve skladbû díla, ov‰em dluÏno dodat, Ïe toto není jedin˘ dÛvod, proã ﬁada v˘znamn˘ch budov
ãi institucí nebyla do této topografické encyklopedie vÛbec
zahrnuta. Jednu z moÏn˘ch pﬁíãin pﬁedstavuje silná rivalita
mezi Maqrízím a jeho dvûma prominentními kolegy, historiky Badruddínem al-cAjním a Ibn HadÏarem al-cAsqaláním,
kteﬁí byli zapojeni do ãinnosti ﬁady tehdej‰ích institucí
(Broadbridge 1999: 90–91). Tyto animozity ostatnû mûly
praktické pﬁíãiny a souvisely s tehdej‰ím klientsk˘m systémem, tj. s vazbami uãencÛ na soudobé mocipány.
Maqrízího psaní inklinuje k vypravûãsk˘m postupÛm
a ignoruje pﬁitom stylistické ornamenty. Pﬁi volbû lexikálních prostﬁedkÛ autor usiloval pﬁedev‰ím o srozumitelnost
a v˘stiÏnost, ãasto i za cenu pouÏívání dialektismÛ, cizích
v˘pujãek nebo nesprávn˘ch slovních spojení. Maqrízího bohaté úﬁednické zku‰enosti se zúroãily v ãastém pouÏívání
kanceláﬁského lexika. PﬁestoÏe se jeho styl vyznaãuje prostotou a postrádá finesy vysoké literatury, na mnoha místech se
pokou‰el své psaní „zu‰lechtit“, coÏ mÛÏeme doloÏit mj. ãetn˘mi ukázkami lexikální synonymie, jeÏ mÛÏe souãasnému
ãtenáﬁi pﬁipadat únavná, leã stﬁedovûkému arabskému uchu
lahodila, nebo prokládáním textu ver‰i, neboÈ poezie b˘vala
pokládána za literaturu par excelence a její zapojení do nauãné prózy mûlo pozvednout úroveÀ celku.
Na mnoha místech OkrskÛ se hovoﬁí o starovûk˘ch památkách3 a Maqrízího pohled do starovûku by jistû vydal na rozsáhlou studii. Maqrízího pozornosti neunikly ani pyramidy
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(al-ahrám) v Gíze, kter˘m vûnoval obsáhlou kapitolu, v níÏ
se zamûﬁil mj. na dÛvody jejich zbudování, postup jejich v˘stavby i rozliãná, více ãi ménû smy‰lená a fantastická, vyprávûní. Obdobné platí pro sfingu v Gíze, arabsky naz˘vanou
Abú¢l-haul („Stra‰ák“, doslovnû „Otec dûsu“).
NíÏe uvedené a komentované struãné ukázky pocházejí
z rozsáhlého pﬁekladu v˘boru z OkrskÛ, kter˘ autor tohoto
pﬁíspûvku pﬁipravil pro nakladatelství Academia pod pracovním názvem Popsání pozoruhodností Egypta. Pﬁeklad se opírá o jedno z nejnovûj‰ích vydání, které pod zkrácen˘m názvem al-Chitat al-maqrízíja (Maqrízího Okrsky) pﬁipravilo
ve tﬁech svazcích káhirské nakladatelství Madbúlí (Zajnuhum – a‰-·arqáwí 1998), pﬁiãemÏ pﬁihlíÏí k nejstar‰ímu
dvousvazkovému vydání z tiskárny v Búláqu (Maqrízí
1854), jeÏ navzdory stáﬁí vyniká precizností.

Ukázky z díla4
Vûz, Ïe pyramidy (ahrám) jsou v Egyptû velmi hojné; mnoho z nich stojí v oblasti Búsíru, nûkteré jsou veliké a jiné zase malé, nûkteré byly zbudovány z hlíny a nepálen˘ch cihel,
ov‰em vût‰ina z kamene, nûkteré jsou stupÀovité, ov‰em vût‰ina byla jehlanovit˘ch, s uhlazen˘m povrchem. Mnoho pyramid stávalo v Gíze,5 ãili naproti Fustátu,6 ov‰em v‰echny
byly malé. Byly rozboﬁeny Qaráqu‰em,7 tedy za ãasÛ sultána
Saláhuddína Júsufa ibn Ajjúb.8 Z materiálu získaného z tûchto pyramid byla postavena káhirská Citadela na Hoﬁe9 i hradby obklopující Káhiru a Fustát a také mosty i hráze v Gíze.
Nejvût‰ími ze v‰ech pyramid je trojice, jeÏ v souãasnosti
stojí naproti Fustátu. Hovoﬁíme-li o dobû jejich v˘stavby,
jménu stavitele nebo pﬁíãinû, proã byly vlastnû zbudovány,
lidé se v názorech na nû obvykle rozcházejí. V tomto smûru
kolují rÛzná stanoviska, z nichÏ v‰ak vût‰ina není pravdivá.
Ze zpráv, t˘kajících se pyramid, ti tedy budu vyprávût pouze
informace spolehlivé a uspokojivé, dá-li tomu Vzne‰en˘
BÛh.
KdyÏ mistr Ibráhím ibn Wasíf ·áh al-Kátib („Písaﬁ“)10
psal o egyptské historii a podivuhodnostech zemû, v záznamu vûnovaném Súrídovi ibn Sahlúq ibn Sirjáq ibn Túmídún
ibn Badrasán ibn Hausál,11 ãili jednomu z pradávn˘ch králÛ
Egypta v ãasech pﬁed potopou svûta (túfán), kteﬁí sídlili ve
mûstû Amsúsu,12 jeÏ bude zmínûno v rámci dal‰ího vyprávûní o egyptsk˘ch mûstech v této knize, uvedl, Ïe právû tento
panovník nechal zbudovat ony dvû obrovské pyramidy. Obû
dvû v‰ak b˘vají tradiãnû pﬁipisovány téÏ ·addádovi ibn
c
Ád;13 av‰ak Koptové dÛraznû popírají, Ïe by takové ne‰Èastné ohavnosti14 vÛbec kdy mohly proniknout do jejich zemû,
neboÈ ãarodûjnické umûní KoptÛ b˘valo vÏdy mocné.
Ony dvû pyramidy byly ve skuteãnosti zbudovány proto,
Ïe tﬁi sta let pﬁed potopou svûta spatﬁil král Súríd ve snu,15
jako by se zemû i s jejími obyvateli celá zaãala otﬁásat, jako
by se lidé rozprchli po jejím povrchu, jako by hvûzdy zaãaly
padat a vzájemnû do sebe naráÏet, a to v‰e za stra‰livého hluku. To krále zarmoutilo a zároveÀ znepokojilo. Nikomu se
v‰ak o tomto snu nezmínil, ale jen on sám dobﬁe vûdûl, Ïe
v budoucnu se má pﬁihodit nûco velkého a v˘znamného.
O pár dní pozdûji vidûl zase ve snu, jako by se hvûzdy stálice snesly na zemi v podobû bíl˘ch ptákÛ, kteﬁí se zmocnili
lidí a shazovali je mezi dvû obrovské hory. Tyto hory jako by
je potom v‰echny zakryly. A pak, jako by ony záﬁící hvûzdy
potemnûly a zhasly. Král se probudil cel˘ vydû‰en˘ a otﬁese-
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n˘. Odebral se do sluneãního chrámu. Tam pokornû pokleknul, tváﬁemi se dot˘kal prachu a rozplakal se. A kdyÏ koneãnû nade‰lo ráno, nechal svolat ve‰keré snopravce a vû‰tce ze
v‰ech koutÛ Egypta; a bylo jich celkem na sto tﬁicet. Uzavﬁel
se s nimi v ústraní a vyprávûl jim, co v‰echno vidûl v tom
prvním i posledním snu. Vû‰tci pak královo snové vidûní vyloÏili jako nûco velmi v˘znamného, co se má na svûtû v budoucnu pﬁihodit.16
Ten nejvût‰í ze v‰ech snopravcÛ, jmenoval se Aqlímún,17
posléze prohlásil: Sny králÛ nekonãí nikdy do ztracena, neboÈ
tûmto panovníkÛm náleÏí v˘znamné postavení i moc. Já tedy
mohu zpravit krále o jiném vidûní, které jsem pﬁed rokem sám
spatﬁil ve snu a dosud jsem jej nikomu nesvûﬁil. Vidûl jsem
totiÏ ve snu, jako bych sedûl po boku krále na vrcholku vûÏe
ve mûstû Amsúsu a jako by pﬁitom nebeská sféra sestoupila ze
své klenby natolik, aÏ se pﬁiblíÏila k na‰im hlavám a nacházela se tak pﬁímo nad námi jakoÏto kopule, jeÏ nás oba obklopovala. A vidûl jsem potom, jak král vztyãil ruce smûrem
k nebesÛm a jejich hvûzdy se na to promûnily do podoby rozliãn˘ch rozpt˘len˘ch útvarÛ. Tehdy to vypadalo, jako by se
v‰ichni lidé najednou vydali ke královskému paláci, hledajíce tam pomoc. Vidûl jsem rovnûÏ, jak král opût pozvednul
ruce, aÏ se dotknul vlastní hlavy, a pﬁikázal mi, abych uãinil
to samé, co udûlal on. Oba dva jsme potom zakou‰eli strach
a hrÛzu, neboÈ jsme náhle spatﬁili na nebesích urãité místo,
kde se klenba rozevﬁela. Skrze nûj pak pro‰lo záﬁící svûtlo
a stejn˘m otvorem pak vy‰lo slunce. I spatﬁil jsem, Ïe oba
jsme se obrátili ke slunci s prosbou o pomoc. To na nás promluvilo, aby nám sdûlilo, Ïe nebesa se vskutku navrátí do své
pÛvodní sféry. I probudil jsem se naplnûn hrÛzou a dûsem.
Potom jsem opût usnul a ve snu jsem spatﬁil, jako by se mûsto Amsús i se sv˘m obyvatelstvem zatﬁáslo a modly popadaly
na hlavy lidí. A vidûl jsem, jako by nûjaké lidské bytosti
sestoupily z nebes na zemi a v rukou drÏely Ïelezné palice, jimiÏ pak zaãaly bít v‰echny ostatní. Zeptal jsem se jich:
„Proãpak tûm lidem ubliÏujete?“ Bytosti odvûtily: „Takto je
trestáme, neboÈ neuvûﬁili v Boha, n˘brÏ ve své vlastní bÛÏky
a modly!“ Já na to pravil: „CoÏpak jim ale nezb˘vá Ïádná
nadûje, Ïe by se mohli spasit?“ Odpovûdûli: „Zajisté! Ten,
kdo chce dosáhnout spásy, nechÈ se pevnû drÏí nûkoho, kdo
vlastní loì!“ I probudil jsem se naplnûn hrÛzou a dûsem!
I pravil král vû‰tcÛm: Sledujte dobﬁe vzestupné pohyby nebesk˘ch tûles! A pozorujte, zda se nûco takového vÛbec dûje!
Vû‰tci a snopravci rozhlásili po celé zemi, Ïe hodlají bedlivû
sledovat ve‰keré zmûny na obloze. Potom krále zpravili
o tom, co by se mûlo t˘kat povodnû a pozdûji téÏ ohnû, kter˘
mûl vycházet ze souhvûzdí Lva a spalovat cel˘ svût. Král,
kdyÏ v‰e vyslechnul, pravil: Sdûlte mi, zda se tato pohroma
má dotknout i na‰í zemû! Mudrcové odvûtili, Ïe ano. A dodali: Pohroma pﬁijde v podobû povodnû, jeÏ zachvátí vût‰í díl
zemû, jíÏ se tak zmocní zkáza trvající ﬁadu let. Král pokraãoval: A sdûlte mi, zda se po povodni zemû opût stane obydlenou, jako byla pﬁed ní, nebo zda zÛstane zaplavená navûky?
Vû‰tci odpovûdûli: Patrnû se zemû opût stane takovou, jaká
b˘vala. Tedy mûla by se zalidnit! Král dále vyzvídal: A co bude pak? Vû‰tci odvûtili: Do této zemû poté zamíﬁí nûjak˘ vladaﬁ, kter˘ nechá pobít tamní obyvatelstvo a zmocní se ve‰kerého majetku. Král se opût ptal: A co potom? Vû‰tci na to:
Z oblasti horstva u pramene Nilu se do Egypta vyhrnou davy
ohavn˘ch lidsk˘ch bytostí a ty ovládnou vût‰í ãást zemû. Ale
král stále pokraãoval: A co má nastat je‰tû pozdûji? Vû‰tci
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koneãnû odvûtili: Právû tehdy se zastaví tok ﬁeky Nilu a lidé
tak pﬁijdou o jeho vodu!
KdyÏ král v‰e vyslechl, naﬁídil, aby byly zbudovány pyramidy.
(…)
Na poãátku stavby pyramid král naﬁídil, aby byly otesány
obrovské sloupy a vyt˘ãeno ohromné nádvoﬁí, a pﬁikázal téÏ,
aby dûlníci vytûÏili dostatek olova ze zemí Maghribu18 a pﬁivezli obrovské balvany z Asuánu. A právû z nich dal postavit
základ tûchto tﬁí pyramid, ãili té v˘chodní, západní i barevné.
Dûlníci pﬁitom mûli u sebe urãité listiny, na nichÏ byly nápisy, a vÏdy, kdyÏ byl odlomen velik˘ kus kamene a bylo dokonãeno jeho opracování, dûlníci na nûj poloÏili ony listy
a poklepali na nûj. A tímto poklepáním jej dokázali pﬁemístit
na vzdálenost sta dostﬁelÛ ‰ípu. Celou zmínûnou proceduru
opakovali stále dokola tak dlouho, aÏ nakonec dorazil kus
kamene aÏ k pyramidám.
Stavitelé pak ploché kameny uloÏili na pﬁíslu‰né místo,
v otvoru uprostﬁed upevnili vertikální Ïeleznou osu a potom na
ni umístili dal‰í kus kamene, kter˘ byl rovnûÏ uprostﬁed provrtan˘, pﬁiãemÏ právû do tohoto otvoru se zasunula Ïelezná osa.
Posléze dûlníci roztavili dovezené olovo a vylili jej na osu, a to
okolo celého kamene, pﬁesnû a pravidelnû, aby bylo v‰e naprosto dokonalé. V pyramidách byly zbudovány dveﬁe, které se
nacházely na ãtyﬁicet loktÛ19 pod povrchem zemsk˘m. Pokud
jde o dveﬁe v˘chodní pyramidy, ty byly umístûny na v˘chodní
stranû, ve vzdálenosti sta loktÛ od stﬁedu stûny pyramidy. Pokud jde o dveﬁe barevné pyramidy, ty byly zase umístûny z jiÏní strany ve vzdálenosti sta loktÛ od stﬁedu její stûny. Kdyby
nûkdo dokázal kopat aÏ tak daleko, mohl by se dostat pﬁímo
k bránû, vystavûné s pﬁekrásn˘m klenutím, a mohl by následnû vstoupit do samotn˘ch dveﬁí pyramidy.
KaÏdá z tûchto pyramid byla vystavûna do v˘‰ky sto loktÛ, a to podle loktÛ královsk˘ch, coÏ znamená v loktech tehdej‰ích stavitelÛ totéÏ, co v na‰ich souãasn˘ch mírách pût set
loktÛ. Délka kaÏdé strany pﬁitom byla stanovena na sto loktÛ
tehdej‰í míry. Posléze byly pyramidy opracovány z kaÏdé
strany, aÏ byl té nejvy‰‰í z nich dán rozmûr osmdesát loktÛ.
V˘stavba pyramid byla zapoãata pod ‰Èastnou hvûzdou, tedy
v ãase, na nûmÏ se v‰ichni shodli a vybrali jej jako obzvlá‰È
pﬁíhodn˘. KdyÏ dûlníci dokonãili vlastní stavbu, pokryli ji
odshora aÏ dolÛ pestrobarevn˘m hedvábn˘m brokátem a pﬁi
této pﬁíleÏitosti pﬁichystali velkolepé oslavy, jichÏ se zúãastnilo ve‰keré obyvatelstvo ﬁí‰e.
Pozdûji dûlníci v západní pyramidû vybudovali tﬁicet skladi‰È z barevné Ïuly a ta byla zaplnûna ãetn˘mi drahocennostmi, nástroji, sochami zhotoven˘mi z drah˘ch kamenÛ, pﬁepychov˘mi Ïelezn˘mi díly v˘zbroje, které nepodléhaly korozi,
sklenûn˘mi v˘robky, jeÏ byly ohebné a nedaly se rozbít, pozoruhodn˘mi talismany, rozliãn˘mi medikamenty a léãivy,
jak tûmi jednoduch˘mi, tak i tûmi sloÏen˘mi, a smrtícími jedy. Ve v˘chodní pyramidû bylo zase zbudováno vûrné zpodobnûní nebesk˘ch sfér i jejich hvûzd. Byly tam uloÏeny poklady, jeÏ si na‰í pﬁedkové vytvoﬁili.
(…)
V barevné pyramidû byla uloÏena tûla veleknûzÛ, pohﬁbená v sarkofázích zhotoven˘ch z ãerné Ïuly. U tûla kaÏdého
veleknûze leÏel svitek, na nûmÏ byly zaznamenány ve‰keré
podivuhodné dovednosti dotyãného zesnulého, skutky, které

PES VIII/2011

45

vykonal, i jeho Ïivotopis. Na svitcích bylo zapsáno v‰e, co
bylo vykonáno za ãasÛ zesnulého, i události, které se staly
a mají se stát, a to od poãátku vûkÛ aÏ do Dne posledního
soudu. Na stûnách pyramidy byly po v‰ech stranách znázornûny modly, jak vlastnoruãnû vykonávají v‰emoÏné dobré
skutky, a to podle sv˘ch hodností i schopností. Byly tam zakresleny i pﬁívlastky a atributy kaÏdého z ﬁemesel, jeho provozování i to, co se s ním pojí. Stranou nebyly ponechány ani
ãinnosti poznávací a nacházely se tam téÏ záznamy a kresby,
které se k poznávání vztahují.
(…)
Abú¢l-Hasan al-Mascúdí20 ve své knize Zprávy ãasÛ a vyprávûní z hlubin jeho vûãnosti (Achbár az-zamán wa min
ábádihi al-hidthán) uvádí, Ïe jakmile chalífa21 cAbdalláh
al-Ma¢mún22 ibn Hárún ar-Ra‰íd23 dorazil do Egypta a pﬁi‰el
k pyramidám, chtûl jednu z nich rozboﬁit, aby se dovûdûl, co
se v ní vlastnû skr˘vá. Bylo mu ﬁeãeno, Ïe to nemÛÏe dokázat, ale on stále trval na svém: Je nutné ji nûjak otevﬁít! A tak
byl na jeho rozkaz prokopán otvor, kter˘ ostatnû existuje dodnes. Dûlníci to dokázali za pomoci ohnû, kter˘ tam zapálili,
a octa, jejÏ v onûch místech rozlévali. Minéﬁi a kováﬁi tam
pracovali velice dlouho, a proto na jejich mzdu musely b˘t
vynaloÏeny ohromné prostﬁedky, aÏ nakonec po zhruba dvaceti loktech v˘kopÛ narazili na pﬁíãnû stojící zeì. A kdyÏ se
pak dostali k dal‰í stûnû, nalezli za ní místnost urãenou
k oãistû, zhotovenou ze zeleného kamene, a v ní bylo uloÏené zlato. Váha kaÏdého dínáru24 ãinila jednu unci.25 Celkové
mnoÏství zlata dosahovalo tisíce dínárÛ.
Chalífa al-Ma¢mún byl zcela ohromen v‰ím tím zlatem
i jeho kvalitou, a tak naﬁídil souhrnnû vyãíslit v‰e, co bylo
vynaloÏeno na prokopání onoho otvoru. Nakonec shledali,
Ïe zlato, jeÏ tímto zpÛsobem získali, nemá vy‰‰í, ale ani niÏ‰í hodnotu, neÏ kolik ãinila ãástka, kterou utratili za úãelem
v˘kopov˘ch prací. Chalífa al-Ma¢mún se pﬁevelice podivoval
nad tím, Ïe jiÏ dávní stavitelé pyramid museli velmi dobﬁe
vûdût, kolik penûz by muselo b˘t vynaloÏeno, aby se nûkomu
vÛbec podaﬁilo proniknout dovnitﬁ pyramidy. Chalífa se rovnûÏ podivoval nad tím, Ïe dávní stavitelé ponechali obnos,
kter˘ se dané ãástce pﬁesnû vyrovnal, na pﬁíslu‰ném místû
pﬁímo v pyramidû. Uvádí se téÏ, Ïe ona um˘várna, v níÏ byly
nalezeny v‰echny uvedené zlaÈáky, byla celá zhotovena
z chryzolitu. Chalífa al-Ma¢mún proto pﬁikázal, aby byla celá tato místnost pﬁevezena do jeho pokladnice. To v‰ak byla
poslední podivuhodná a zázraãná událost, jeÏ kolem pyramid
nastala.26
(…)
Dvacet mladíkÛ se kdysi dohodlo, Ïe se pokusí vstoupit
dovnitﬁ pyramidy, a za tímto úãelem si pﬁipravili v‰e potﬁebné, ãili jídlo, pití, provazy, svíce a tak podobnû, tedy v‰echno, co by mohli tam uvnitﬁ potﬁebovat. Sestoupili aÏ ke skluzavce a na ní spatﬁili sedût netop˘ra, kter˘ byl tak velik˘ jako
orel. Netop˘r je pﬁitom udeﬁil do tváﬁí. Potom za pomocí lan
spustili jednoho z vlastních ﬁad dolÛ, aÏ se ocitl tam, kde
chtûli. Posléze se ho pokou‰eli vytáhnout, av‰ak ono monstrum je pﬁitom zaznamenalo. I zaslechli tak stra‰liv˘ zvuk,
aÏ je vydûsil. Potom se na nû snesly mdloby. Nakonec ale
vstali a vy‰li ven z pyramidy. A zatímco se ti, kdoÏ sedûli
okolo, podivovali nad tím, co v‰echno se jim uvnitﬁ vlastnû
pﬁihodilo, hle, tu zemû vyvrhla pﬁímo pﬁed nimi jejich druha
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Ïivého a zdravého, av‰ak ten na nû promluvil jazykem, kter˘
oni neznali. Pak teprve padnul mrtev k zemi. Mladící se ho
chopili a ubírali se s ním k mûstu. Av‰ak chytili je pﬁi tom
místní hlídaãi, odvedli je k prefektovi a tomu vyprávûli, co se
jim to vlastnû pﬁihodilo. Mladíci se potom vyptávali na ﬁeã,
kterou jejich druh pronesl je‰tû pﬁedtím, neÏli zemﬁel. Dostalo se jim objasnûní: V˘znam v˘roku, kter˘ jste zaslechli, je
tento: „Taková je vûru odplata tomu, kdo by chtûl získat nûco, co mu nepatﬁí!“ Tím, kdo jim vyloÏil smysl onoho cizojazyãného v˘roku, byl nûjak˘ ãlovûk z Horního Egypta.27
(…)
Na povrchu zemském dosud nikdy nebylo zaznamenáno
Ïádné mohutnûj‰í stavby, neÏli jsou právû ony pyramidy, ba
ani nic krásnûj‰ího po stránce architektonické, a ani nic rozlehlej‰ího; av‰ak BÛh to ví vskutku nejlépe.28 Tedy, kdyÏ
chalífa al-Ma¢mún dal vybourat do této pyramidy díru, nalezl uvnitﬁ skluzavku, jeÏ se svaÏovala do veliké hranaté krychlové místnosti. Tam také na její podlaze objevili mramorov˘
náhrobek, kter˘ tam zÛstal aÏ dodnes. Pﬁitom do nûj nikdo
nedokázal vÛbec nic vyr˘t. O tom nás ostatnû zpravil jiÏ Galénos, kdyÏ o pyramidách napsal, Ïe se vlastnû jedná o hrobky. Na konci páté kapitoly svého díla, nazvaného Zaji‰tûní
zdraví (Tadbír as-sihha), uvedl i tato slova: Lidé obvykle naz˘vají toho, kdo dosáhne poÏehnaného vûku, slovem „letit˘“
(harim), coÏ je ve skuteãnosti jméno odvozené právû od pyramid (ahrám, sg. haram), neboÈ vûkem k nim vpravdû smûﬁuje.29 Al-Haukalí zase ve svém popisu Egypta zmínil: A tam
se nacházejí dvû pyramidy, jimÏ není na celé zemi nic rovno,
aÈ jiÏ hovoﬁíme o drÏavách muslimÛ ãi panstvích nevûﬁících.
NemÛÏe se jim rovnat nic z toho, co se kdy postavilo, ani to,
co se teprve buduje.
Jeden z pﬁíslu‰níkÛ rodu cAbbásova30 pﬁeãetl na nûkteré
z onûch pyramid tato slova: Vûru, byl jsem to já, kdo tyto stavby nechal zbudovat. NechÈ tedy ten, kdo bude hlásat, jak˘ Ïe je
mocn˘ panovník, se je pokusí zboﬁit, pﬁiãemÏ niãení b˘vá
vÏdycky snadnûj‰í neÏli budování. Dotyãn˘, aÈ jiÏ to byl chalífa al-Ma¢mún nebo al-Muctasim,31 toto poselství správnû pochopil a zmocnila se jej zlá pﬁedtucha, neboÈ v onûch dobách
totiÏ vybraná v˘‰e charádÏe32 zdaleka nepostaãovala k provedení takové destrukce. Pozemková daÀ odvádûná z Egypta totiÏ za jejich ãasÛ pﬁedstavovala pouhou polovinu ve‰ker˘ch
daÀov˘ch odvodÛ a vládcové zemû se v onûch dobách snaÏili
se sv˘mi poddan˘mi nakládat laskavû a ukládali jim umírnûné
dávky. KdyÏ v˘‰ka hladiny Nilu dosahovala 17 loktÛ a 10 palcÛ, potom celkové odvody pozemkové danû ãinily 4 157 000
dínárÛ,33 coÏ znamenalo pﬁíjem dva dínáry z jednoho feddánu
pÛdy.34 TakÏe, nakonec se vládcové Egypta od zámûru zniãit
pyramidy odvrátili a nadále uÏ o tom nikdy více nepﬁem˘‰leli.
(…)
Tato modla,35 stojící mezi dvûma pyramidami, byla nejprve známa jakoÏto Lahíb,36 av‰ak v souãasnosti ji EgypÈané
zvou Stra‰ákem (Abú al-haul). Al-Qudácí37 uvedl: Modla,
nacházející se poblíÏ dvou pyramid, kterou naz˘vají Balhúba, je obrovská a byla zhotovena z jediného kusu kamene.
Stojí na místû mezi dvûma pyramidami. Ov‰em není z ní vidût
nic jiného neÏli hlava. Prostí lidé ji zvou Stra‰ákem a nûkdy
se jí téÏ ﬁíkává Lahíb. Traduje se rovnûÏ, Ïe se ve skuteãnosti
jedná o obrovsk˘ talisman proti písku, kter˘ mu brání opanovat úrodné ﬁíãní nánosy nacházející se v oblasti Gízy.
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V knize Divy stavitelství (cAdÏá¢ib al-bunján) její autor
uvedl: PoblíÏ pyramid se nachází neobyãejnû obrovská hlava
a krk vyãnívající ze zemû. Prostí lidé je zvou Stra‰ákem. Tvrdí
pﬁitom, Ïe právû jeho mrtvola byla pohﬁbena pod zemí. Její
celkové rozmûry pak odvozují podle velikosti vyãnívající hlavy, pﬁiãemÏ celková délka by mûla ãinit sedmdesát loktÛ
a moÏná i nûco navíc. Tváﬁ Stra‰áka je naãervenalá a v jejím
nátûru se pak odráÏí pÛvab té nejvy‰‰í krásy. Stra‰ák je tedy
pﬁekrásného zevnûj‰ku a je také v‰eobecnû oblíben. Pﬁedstavuje jist˘ dotek krásy i velkoleposti; a jako by se pﬁitom radostnû usmíval.
(…)
V na‰í dobû Ïila byla jedna osoba, známá pod jménem
‰ajch Muhammad Sá¢im ad-Dahr.38 Pocházel ze súfijské
komunity, sdruÏené kolem saláhíjského ﬁádového domu dervi‰Û. Byl to vpravdû ‰Èastn˘ ãlovûk. Okolo roku 780 hidÏry39
se ‰ajch Muhammad rozhodl, Ïe se pustí do nápravy vûcí zapovûzen˘ch.40 Tak se vydal k pyramidám, aby tam zohavil
tváﬁ Stra‰áka a rozcuchal mu vlasy. Takto socha zÛstala aÏ do
souãasnosti. Od onûch ãasÛ jiÏ písek opanoval mnohá území
v Gíze. Místní obyvatelstvo proto soudí, Ïe skuteãnou pﬁíãinou toho, Ïe písek zasypal jejich úrodnou pÛdu, je právû uvedená událost, pﬁi níÏ byla pokﬁivena Stra‰ákova tváﬁ. Ov‰em
jen BÛh je tím prav˘m tvÛrcem ve‰ker˘ch záleÏitostí!
(…)
Traduje se, Ïe Atríb ibn Qibt ibn Misr ibn Bajsar ibn Hám
ibn Núh,41 kdyÏ umíral, naﬁídil svému bratru Sáovi, aby jeho
ostatky nechal naloÏit na loì a dal je pohﬁbít na jednom
ostrovû uprostﬁed moﬁe. Jakmile Atríb zemﬁel, jeho bratr vykonal pﬁesnû to, co si Atríb pﬁál ve své poslední vÛli, aniÏ by
v‰ak o tom vûdûli prostí EgypÈané. Lidé jej proto obvinili
z toho, Ïe právû on Atríba zabil a po devût let pak proti nûmu
vedli boj. Poté, co z této války uplynulo pût let, Sá se spolu
s nimi vydal na cestu a ‰el tak dlouho, aÏ koneãnû v‰ichni dorazili k hrobu Atríbovu. Zaãalo se tam kopat, ale v hrobû nic
nena‰li. Bylo tomu tak proto, Ïe ìáblové jiÏ dﬁíve pﬁenesli
Atríbovy ostatky na místo, kde v souãasnosti stojí Stra‰ák.
Pohﬁbili je právû tam, ãili vedle hrobu jeho prapﬁedka, kde
mohly b˘t nalezeny Bajsarovy ostatky. Podezﬁení lidu se poté je‰tû posílilo. Lidé se navrátili do mûsta Munufu42 a pustili se opût do boje. Tehdy je nav‰tívil ìábel a zavedl je k hrobu Atríbovu, ãili na místo, kam ostatky on sám pﬁenesl.
Lidé tyto ostatky vyzvedli z hrobu a poloÏili je na trÛn. Satan43 pak na nû mluvil svou ﬁeãí44 tak dlouho, aÏ se jím lidé
nechali svést a zaãali se mu klanût. Uctívali ho v podobû rozliãn˘ch model, jimÏ se koﬁili. Lidé posléze zabili Sáa a jeho
ostatky pohﬁbili na bﬁehu Nilu. A pokaÏdé, kdyÏ se hladina
Nilu zvy‰ovala, voda se zastavila pod tímto hrobem a nikdy
jej nezalila. Tímto znamením se ov‰em jistá skupina lidí nechala svést do té míry, Ïe tvrdili: Sá byl vskutku zabit nespravedlivû! I zaãali se klanût tomuto hrobu stejnû, jako se ti
pﬁedchozí klanûli hrobu Atríbovu. Jiní lidé se zase obraceli
ke kusu kamene, z nûhoÏ vytesali A‰múmovu45 podobiznu.
¤íkávali mu Stra‰ák a vztyãili jej pﬁímo mezi dvûma pyramidami, aby se mu tam mohli klanût. Takov˘m zpÛsobem se
EgypÈané nakonec rozdûlili do tﬁí skupin. Ostatnû, sabejci46
dosud Stra‰áka nepﬁestávají velebit. Jako obûtiny mu pﬁiná‰ejí bílé kohouty a okuﬁují jej drah˘m kadidlem.
(…)
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Hadíth – záznam o v˘rocích, ãinech ãi postojích proroka Muhammada
a jeho druhÛ. Sestává ze dvou ãástí, isnádu (podepﬁení, tj. ﬁetûzce tradentÛ) a matnu, tj. vlastní zprávy. Hadíthy tvoﬁí muslimskou Tradici (Sunna).
K mamlúcké Káhiﬁe, jejím dûjinám, urbanistice a pﬁedev‰ím památkám
viz Behrens-Abouseif (2007), v ãe‰tinû pak Macháãek – Nováková – Bene‰ovská (2009: 173–243).
Popsání pozoruhodností Egypta kromû kapitol vûnovan˘ch pyramidám
a Velké sfinze (z nichÏ pocházejí vybrané ukázky) zahrnuje i dal‰í zmínky o starovûk˘ch památkách, konkrétnû v kapitolách O mûstû Alexandrii
(Maqrízí 1998: I/406), O Alexandrijském majáku (Maqrízí 1998: I/436),
O mûstû Dendera (Maqrízí 1998: I/650), O mûstû Achmímu (Maqrízí
1998:I/665), ale pﬁedev‰ím O podivuhodnostech a zázracích, které se
v Egyptû nacházely, jako byly kupﬁíkladu talismany, starovûké chrámy
a tak podobnû (Maqrízí 1998: I/100).
Kapitola o pyramidách (al-ahrám) patﬁí v Okrscích k tûm vÛbec nejdel‰ím (Maqrízí 1998: I/319). V klasickém búláckém vydání zaãíná na
str. 111 prvního svazku. O Velké sfinze pak pojednává následující kapitola, nazvaná O modle, které se ﬁíkává „Stra‰ák“ (Maqrízí 1998: I/347).
K problematice blíÏe viz Graefe (1911) a Eggers (2003).
Gíza (spisovnû al-DÏíza) znamená stranu údolí nebo téÏ bok. V Maqrízího ãasech se jednalo o vût‰í vesnici. Pod názvem Búsír se nejspí‰ skr˘vají dne‰ní lokality Abúsír a Sakkára.
Fustát byl první muslimskou metropolí Egypta. Vznikl v roce 641 na místû vojenského tábora vedle pevnosti Babylonu. PÛvodnû se oznaãoval
Misr al-Fustát, ãili doslova „Mûsto stanÛ“. Slovo misr totiÏ v arab‰tinû
vedle Egypta znamená rovnûÏ velké mûsto ãi metropoli (v souãasnosti se
takto oznaãuje téÏ Káhira).
Emír Qaráqu‰ byl Saladinovou (viz následující pozn.) pravou rukou. Proslul mj. jako stavitel i mistr obléhacích prací.
Saladin, arabsky Saláhuddín Júsuf al-Ajjúbí (1138–1193), slavn˘ bojovník s kﬁiÏáky a zakladatel ajjúbovské ﬁí‰e.
Citadela na Hoﬁe (arabsky Qalcat al-dÏabal) – oficiální název (proto
s velk˘mi písmeny). Rozlehlá pevnost a zároveÀ rezidence vladaﬁe, jeÏ
pÛvodnû stála za mûstem na v˘bûÏku hory Muqattamu; dnes souãást
Káhiry.
Ibráhím ibn Wasíf ·áh – historik a geograf, autor díla Muchtasar
c
adÏá¢ib ad-dunjá (Struãn˘ souhrn divÛ svûta).
Král Súríd – legendární postava, která b˘vá ztotoÏÀována s Cheopsem.
Amsús – metropole Egypta v ãasech pﬁed potopou svûta; patrnû zkomolenina ze jména Memfis (Mennofer).
·addád ibn cÁd byl legendární pﬁedák kmene cÁdovcÛ, kter˘ v bájích vystupuje jako vzor zla, zvÛle a tyranie.
NaráÏka na to, Ïe ·addádovo jméno se pojí s pohanstvím a praktikami
magie, díky níÏ mj. postavil své sídlo.
V intencích stﬁedovûk˘ch pﬁedstav mÛÏe poznání obsaÏené ve snech b˘t
cennûj‰í neÏli to získané intelektem. Snová poselství nebyla v minulosti
úmyslnû marginalizována. Naopak, sen ãasto mohl plnit legitimizaãní
funkci.
Nauka o snech a jejich v˘kladu (oneirokritika, cilm tafsír al-ahlám)
b˘vala v muslimské kultuﬁe oblíbenou disciplínou, jiÏ rozebírá rozsáhlé
písemnictví hlásící se k odkazu pololegendárního mistra Muhammada
ibn Sírín. K této problematice viz Ostﬁansk˘ (2005).
Graefe uvádí jméno Philemon.
Maghrib – území severozápadní Afriky, které dnes tvoﬁí Libye, AlÏírsko,
Tunisko, Maroko a Mauretánie.
Pro Egypt tradiãní jednotku délky pﬁedstavoval loket (dhirác) nilometru
(miqjás an-Níl) na ostrovû Róda (ar-Rawda), pocházející z roku 861
a mûﬁící cca 54 cm. Tomu odpovídá loket zaveden˘ chalífou al-Ma¢múnem, zvan˘ ãern˘ loket (dhirác sawdá¢) nebo obecn˘ loket (dhirác cámma). Star‰ího (patrnû umajjovského) pÛvodu byl tzv. há‰imovsk˘ loket
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(dhirác há‰imíja), jejÏ Maqrízí ve svém díle rovnûÏ uvádí a jehoÏ délka
ãinila cca 66,5 cm.
Abú ¢l-Hasan cAlí al-Mascúdí (cca 890–956 nebo 957) – v˘znamn˘ polyhistor a literát, o jehoÏ Ïivotû mnoho nevíme. Z jeho tvorby se dochoval
jen zlomek, mj. spis R˘Ïovi‰tû zlata a doly drahokamÛ (MurúdÏ adh-dhahab wa macádin al-dÏawhar), encyklopedick˘ souhrn tehdej‰ího vûdûní,
kter˘ byl pﬁeloÏen do ãe‰tiny Ivanem Hrbkem (1983).
Titulu chalífa (poãe‰tûno kalif) se uÏívá pro vÛdce obce vûﬁících (umma),
a to jak ve smyslu svûtském, tak i duchovním.
Chalífa al-Ma¢mún (786–833) – cabbásovsk˘ vladaﬁ, syn Hárúna ar-Ra‰ída, za jehoÏ vlády pokraãovalo období velkého kulturního rozmachu
(zaloÏil akademii Dár al-hikma), byÈ ﬁí‰e se jiÏ ocitla za sv˘m zenitem.
Chalífa Hárún ar-Ra‰íd (763–809) – ãtvrt˘ a nejslavnûj‰í cabbásovsk˘
vládce v dobû, kdy dosáhla ﬁí‰e svého zenitu. Byl nejen obratn˘m politikem, ale téÏ mecená‰em, coÏ se projevilo mj. v kulturním kvasu na jeho
dvoﬁe.
Dínár – zlatá mince vysoké hodnoty.
Úqija (unce) – jednotka váhy (cca 1/4 kg).
Není to pﬁesné, neboÈ zázraãné jevy nalezneme hned v následující ukázce i na ﬁadû dal‰ích míst celé kapitoly.
Horní Egypt (as-Sacíd) se odli‰uje od zbytku zemû i po stránce jazykové
– sv˘m znaãnû odli‰n˘m dialektem.
Wa Alláhu aclam (doslova: „Ale BÛh je nejvíce vûdoucí“) – tradiãní
formule, kterou arabsk˘ pisatel dával najevo svou nejistotu a zároveÀ
pokoru.
Jde tu o etymologickou hﬁíãku, neboÈ slova pyramida i letit˘ (nebo i senilní) se odvozují od koﬁene h-r-m.
c
Abbásovci – dynastie, jeÏ vládla svûtu islámu v letech 750–1258 a pocházela od Prorokova str˘ce al-cAbbáse.
Chalífa al-Muctasim (794–842) – syn Hárúna ar-Ra‰ída, nevlastní bratr
i nástupce al-Ma¢múna, za jehoÏ panování se zaãalo s nákupy turkick˘ch
otrokÛ (ghilmán) do vojska, coÏ se pozdûji stalo cAbbásovcÛm osudné.
CharádÏ – pozemková daÀ.
Podle v˘‰e kaÏdoroãních nilsk˘ch záplav se tradiãnû pﬁedpovídala úroda,
a tedy i v˘‰e daÀov˘ch odvodÛ.
Feddán (faddán, pl. afdina) je tradiãní jednotka plo‰né v˘mûry, jeÏ v souãasném Egyptû ãiní cca 4 200 m2.
Tj. Velká sfinga v Gíze.
Lahíb znamená plamen nebo záﬁi.
Abú cAbdalláh Muhammad al-Qudácí (z. r. 1062) byl v˘znamn˘m historikem, jehoÏ dílo vyniká rozsahem a patﬁí k nûmu mj. dvacetisvazková
koranická exegeze. Historii Egypta se vûnují Egyptské okrsky (Chitat
Misr).
Doslova: ‰ajch Muhammad, kter˘ se postí celou vûãnost.
Tj. r. 1378.
Mezi zapovûzené ãinnosti patﬁí zobrazování Ïiv˘ch bytostí, ãili mj. sochaﬁství. Tento zákaz vycházel z obav, aby se lidé nezaãali klanût nûãemu,
co bylo zhotoveno lidskou rukou, a nedopustili se tak modlosluÏebnictví.
Núh, arabsky Noe, je muslimy pokládán za jednoho z nejv˘znamnûj‰ích
prorokÛ. Jeho synem byl Hám (tj. Chám), mj. praotec KoptÛ. Král Atríb
i jeho bratr Sá patﬁili mezi bájné Noemovy potomky, jejichÏ genealogiemi se stﬁedovûcí muslim‰tí uãenci s oblibou zab˘vali, mj. pﬁi vytváﬁení
schémat, zvan˘ch ‰adÏarat al-anbijá¢ („strom prorokÛ“).
Tj. Mennofer (Memfis), metropole Egypta v období Staré ﬁí‰e.
Satan (·ajtán) a ëábel (Iblís) b˘vají muslimy obvykle vnímáni jako dvû
kategorie; al-Maqrízí je v‰ak pouÏívá synonymicky.
Satan (·ajtán) podle muslimÛ nemÛÏe konat zlo pﬁímo, ale mÛÏe k nûmu
lidi navádût, coÏ odráÏí i jeho tradiãní pﬁívlastek al-Muwa‰wi‰, ãili
„Na‰eptávaã“.
A‰mún byl jedním z bájn˘ch Noemov˘ch potomkÛ, patrnû bratr AtríbÛv.
Jmenuje se podle nûj mûsto v Deltû.
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Sabejci (as-Sábica) se rozumûjí dvû zcela odli‰né náboÏenské komunity,
patﬁící dle Koránu k tzv. lidu Knihy (tj. k tolerovan˘m jinovûrcÛm). Jedná
se o stoupence gnostické sekty hlásící se k Janu Kﬁtiteli a Ïijící pﬁeváÏnû
v jiÏním Iráku (tj. mandejci) a dále o pﬁívrÏence starobyl˘ch astrálních
kultÛ v horní Mezopotámii, v Harránu.
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Abstract:
The Medieval view of Antiquity. A commented
translation of the passages dealing with pyramids
and Sphinx from The Localities by Taqiyudd¥n
al-Maqr¥z¥
The description of Egypt written by sheikh Taqiyudd¥n
Ahmad al-Maqr¥z¥ (1364–1442) – a prolific Mamluk-era
writer, scholar, and historian – undoubtedly belongs to the
most important sources for our understanding of the
Medieval Muslim society. Through al-Maqr¥z¥’s eyes, we
can clearly observe a huge collection of places and sites in
Medieval Egypt (mostly in Cairo), accompanied by
extensive narrative material dealing in detail with particular
items of al-Maqr¥z¥’s topographical account. Al-Maqr¥z¥’s
encyclopaedia, well known under the abbreviated title
al-Khitat (The Localities), encompasses both the
geographical and the historical aspect of description and
also pays great attention to the monuments of Ancient
Egypt. The present article provides selected excerpts from
al-Maqr¥z¥’s description of pyramids (al-ahrÇm) in Giza and
of the Sphinx (Ab al-hawl) as well as engaging narratives
devoted to their origins, meaning and history in commented
Czech translations. It vividly illustrates the way medieval
Egyptian scholars perceived these jewels of their ancient
past.

