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A XUM

Sídlo královny ze Sáby

Na dalekém severu Etiopie se rozkládá starobylé město Axum, místo opředené řadou pověstí.
To byl také jeden z hlavních důvodů naší cesty do této oblasti mýtů a legend, které jsou
spojované s Makebou, královnou ze Sáby, která zde prý žila. Makeba měla se Šalamounem,
mocným králem Židů, syna jménem Menelik. Ten prý uloupil (možná, že dostal) mytickou
Archu úmluvy, která je údajně uložena v aksumské katedrále Panny Marie Siónské.
Dnes je Axum znám hlavně pro své obrovské kamenné obelisky, naleznete zde mnoho
antických památek, ruiny paláců a celé město je pro složitost zdejší architektury záhadou
pro dnešní archeology. Samotné město se nachází v nadmořské výšce 2 100 m n. m., v kraji
Tigray. Historický Axum je na seznamu UNESCO a etiopskými křesťany je nazýván „svaté
město“ a „kolébka etiopské civilizace“. Pár hodin jízdy od Axumu se nachází bývalé hlavní
město Gondar, kterému se díky zachovalému hradnímu komplexu po právu říká Kamelot
Afriky. Tento kousek země stojí určitě za návštěvu.
Ing. Michal Franta
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c Axumské stély nebo axumské obelisky jsou skutečnou záhadou Etiopie, možná i rovnající se záhadám egyptských pyramid. Do dnešního dne není zcela zřejmé, jak bylo možné takové
kolosy vytesané z jednoho kusu kamene vůbec přepravit a hlavně vztyčit. Stély a obelisky jsou rozesety po celém axumském okolí. Západně od města leží menší stélové pole (Gudit) a skály,
odkud se slavné stély získávaly. Jednalo se o ruční práci, kdy do skály byly opatrně navrtány otvory a do nich vloženy dřevěné špalíčky a klínky, které se napouštěly vodou a zvětšováním
svého objemu pak odštíply kámen pro další opracování. Tato technika je na mnoha místech skály dobře vidět. c

ca Axum přitahuje pozornost především díky několika nalezištím stélových polí z 3.–4. století. Ve městě je přes
osm set stél, které dosahují výšky až několika desítek metrů. Největší stély se vyskytují na Severním stélovém poli,
kterému vévodí 24 metrů vysoká monolitická stéla krále Ezana a vedle ní leží ještě mnohem mohutnější 33 metrů
dlouhá stéla, která se však údajně zřítila již při vztyčování a rozpadla se na 3 díly. Před vstupem leží další mohutná
stéla, kdysi ukradená Italy a teprve nedávno vrácená zpět. Bohužel musela být pro převoz (nebo spíše přelet nákladním
letadlem) rozřezána na 3 díly.
d Lomy ve skalách jsou nedaleko od Axumu a dá se k nim dojet za 10 minut pohodlně autobusem. Nad lomy je pak
obrovský známý kámen s obrázkem lvice z Gobedry. Autor ing. Michal Franta (na snímku) absolvoval Ekonomickou
fakultu Mendelovy univerzity v Brně a dvouletý studijní program v oborech psychologie, sociologie, marketing, ekonomika na Univerzitě v Minnesotě v USA. Pracuje jako kouč a trenér v oblasti komunikace. Cestování a fotografování se
věnuje více než 15 let. Podrobnosti a další fotograﬁe z cest naleznete na stránkách www.vzdelavani-provas.cz.
Etiopie má tradiční křesťanskou církev, pro kterou je typické zajímavé propojení starozákonních a novozákonních
příběhů spolu s vlastními mýty. Každý etiopský kostel v sobě obsahuje kopii Archy úmluvy. d
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c Gondar je někdejší císařské hlavní město a křižovatka afrických obchodních cest. Byl hlavním městem země do roku 1855 a dodnes si uchovává atmosféru starobylého šarmu s aurou
tajemna. Jeho stará část Fassil Ghebi (UNESCO) je hradbami obehnané město ze 16. a 17. století, které bylo sídlem etiopského císaře Fasila (Fasilidese) a jeho následovníků. Uprostřed
900 metrů dlouhých hradeb se nachází paláce, kostely, kláštery a unikátní veřejné a soukromé budovy. c

bc Za nejvýznamnější chrám v Gondaru je považován Debre Birham Selassie (Chrám sv. Trojice). Tento svatostánek
založil koncem 17. století císař Jáson (Iyasu) a měl možná sloužit dokonce jako příbytek Archy úmluvy. Jedná se o typickou trojlodní baziliku, malby pochází rovněž z doby jejího vzniku a dosud nebyly nikdy restaurovány. Nejznámější jsou
„nekonečné“ obličeje andělíčků na stropě.

d Bathing Palace císaře Fasilidase (palác, kde se koupal) se každoročně naplňuje při obřadu Timket vodou z blízké řeky Qaha. Je to vlastně veliký bazén, uprostřed kterého stojí královský
letohrádek. V současné době je bazén prázdný, napouští se pouze jedenkrát ročně při příležitosti svátku Timkat, který se koná 19. ledna. Právě v Gondaru bývají jeho oslavy nejvelkolepější.
Stromy v areálu Fasilidových lázní se nikdy nekácí, protože jsou považovány za svaté. Kořeny stromů plazících se po zdech připomínají kambodžský Angkor Vat. d
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c Při slavnostech kněží odhalují velmi staré knihy,
vzácné rukopisy, stříbrné kříže a další náboženské
pomůcky.

c Lidé na tržištích dbají o svůj zevnějšek, jsou usměvaví a skoro
vždy vstřícní k rozhovoru.

c Obdoba našeho hrášku, který je šťavnatější a větší. U místních se těší velké oblibě,
často potkáte našince s keříkem v ruce, který mají jako snack.
d Jedním z nejkrásnějších suvenýrů je ručně pletený talířek pracně opletený, vypletený
a propletený barevnými bavlnkami.

c Mnoho žen z vesnic se nechává tetovat. Jak nám
bylo řečeno, dívky ve městech v tom takovou oblibu
už nemají. Často jsme potkávali ženy s vytetovaným
křížkem na čele, u mužů jsme to nezaznamenali.

c V oblasti Tigrai se nachází několik desítek skalních kostelů, které jsou mnohdy jen
velmi těžce přístupné. Každý kostel má svého klíčníka, kterému se platí nejen vstupné, ale
i za otevření. Nejlépe je si výlet na tyto kostelíky domluvit dopředu s cestovní agenturou,
která zajistí, že klíčník bude na místě a vy se dostanete dovnitř. Jeden z nejkrásnějších
kostelíků v souboru Takatisﬁ cluster Medhame Alen Kesho.

inzerce
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