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Jordan

foto Bohuslava Šenkýřová

Cestu po Jordánsku začínám ve druhém nejnavštěvovanějším místě po Petře, ve městě Jerash a nedalekém okolí, kde byl údajně pokřtěn prorok Elijáš. Úchvatné! Mystická,
svatá země se zvláštní poklidnou atmosférou. Kráčím 600 m dlouhou ulicí a ptám se: Kdo jsme, odkud jsme přišli a kam směřujeme? Místo biblických příběhů se mi však v noci
zdá o záhadném Arabovi. Zahalen do typického oděvu se šátkem na hlavě mi přinesl náruč rudých biblických květů. Ještě se uvidíme, zašeptal. Hledej pouštní paláce. Ráno se
ptám, co to znamená?!
My journey through Jordan begins in the city of Jerash and the surrounding area. It is the second most visited place after Petra. The Prophet Elijah was allegedly christened
there. How fascinating! Jordan is in the ancient mystical Holy Land, and has a distinctly calm atmosphere. Walking down a long street, the questions come flooding: Who are
we, where do we come from and where are we heading? The night, however, puts a twist in the biblical tale. A mysterious Arab wearing typical local attire appeared in my
dream and brought me a bouquet of red biblical flowers. I shall see you again, he whispered. Look for the desert palace. In the morning I asked myself what this could mean.
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Jedeme k pouštním palácům. Qusair Amra byly kdysi lázně. Nádherné mozaiky zdobí klenuté stropy. Kalendárium se souhvězdími a Zvěrokruh chápu, ale co proboha dělá
v islámských lázních ta odhalená žena? Cestou k Al Azraq Fort se objevují ďáblíci z vířícího písku, zvěstovatelé žlutých bouří v poušti. Je to jen náhoda? Pevnost je postavena
z bazaltových kamenů. Procházím rozsáhlými prostory. V jedné místnosti cítím náhle závan větru. Byl jsem tady před sto lety, zní mi v uších. Ani nevíš, jak moc máme společného…
Vítr utichl. Z okna vidím postavu v arabském hávu, jak mizí u vchodu.
We’re heading towards the desert palaces. Qusair Amra used to be baths. Beautiful mosaics decorate its arched ceilings. Maps of star constellations and zodiac signs are
understandable, but what in heavens is a naked woman doing in Islamic baths? On the way to Al Azraq Fort, we came across little sand devils, messengers of yellow storms in
the desert. Is it just a coincidence? The fortress is made of basalt stones. I walk through large expanses. The wind brushes passed me suddenly in one of the rooms. Its sound
whispers in my ears: I was here a hundred years ago. You don’t even know how much we have in common… Then the wind was gone. I caught a glimpse of a man in Arab
clothing exiting the building.
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Ammán je velkoměsto Blízkého východu, jak má být. Proplétám se uličkami, bazary, kostely i mešitami. Lidé jsou srdeční, milí. Všude visí podobizny králů – syna i mrtvého otce.
Cosi mě táhne strmou ulicí na kopec ke zbytkům římského chrámu. Shlížím na město a přemýšlím, jak se svět za posledních tisíc let změnil. I za těch sto, slyším tichý hlas. Ani
mě nepřekvapuje, že zase přišel. Žij v pravdě a nevzdávej se ideálů. Člověk je tím, co žije. Projdi mou cestou a pochopíš… Listuji v průvodci. Kam že mám jít? Jakou cestou?
Amman is a real metropolis of the Middle East. I weave through its narrow streets, bazaars, churches and mosques. The people are very friendly and kind hearted. Portraits of
the kings – the son and his dead father are everywhere. Something’s pulling me towards a steep road up the hill to the remains of a Roman temple. I look down on the city and
wonder how the world’s changed in the last thousand years. The last hundred even, I heard a quiet voice say. It doesn’t surprise me that he’s here again. Live in truth and stick
to your ideals. A person is what the person lives. Walk my path and you will understand… I flick through the guide. Where am I supposed to go? What path?
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Královská cesta vede kolem Mrtvého moře. Je to těžko popsatelný úkaz. Moře více než 400 m pod hladinou moře, bez vln, bez lodí, živočichů i rostlin. Všude jen samá sůl.
Ani plavat se tam nedá. Samozřejmě neodolám a zkouším „ležení na hladině“ na vlastní kůži. Přemýšlím o neznámém muži, který se mi zjevuje. Naposledy včera v noci ve snu.
Drobný, snad pouze metr šedesát, plášť lemovaný zlatem, zlatý opasek se zakřivenou dýkou. Kdo to k sakru může být? Nad hlavou mi krouží dravci. Jako v životě…
The road of the kings leads to the Dead Sea. This phenomenon is hard to describe. The sea is more than 400 m below the sea level. There are no waves, boats, animals or plants.
The salt is everywhere. You can’t even swim there. Obviously, I can’t resist and try to lie on the surface for myself. I think about the stranger that keeps appearing to me. Just
like last night in a dream. A slight man, perhaps just 1.6 meters in height, with a cloak lined in gold and a golden belt with a curved dagger. Who the hell could it be? Birds of
prey circle over my head. Just like in real life…
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Putuji okolím Mrtvého moře. Každý rok se zmenšuje, řeka Jordán přináší stále méně vody. V těchto místech se už i v dávných dobách odehrávaly dramatické příběhy. Například
Lotova žena neposlechla Boží příkaz a proměnila se v solný sloup.
Vegetace je zde poskrovnu. Ale tam, kde vedou minerální prameny, vádí na jaře rozkvetou tisíci květů. Potkávám velbloudy, osly a koně, a také tábořiště beduínů. Jen ON dnes
nepřišel… Marně přemýšlím, co bylo na tom Arabovi divného, a ne a ne na to přijít.
I wander around the Dead Sea. It’s getting smaller every year because the river Jordan contributes less and less water. Centuries ago, this place was witness to many dramatic
events. For example, Lot’s wife did not listen to the word of God and turned into a pillar of salt.
There is very little vegetation. Enriched by the mineral springs, however, the wadi bloom in the spring with thousands of flowers. Camels, donkeys and horses pass me by until
I reach a Bedouin’s camp. Only HE never came today… What was so strange about that Arab? I can’t quite put my finger on it.
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Něco mě táhne jako ptáky k jihu. Nemůžu však minout Madabu a horu Nebo. Historie města je stará přes 4000 let. Mozaikovou mapu Svaté země a okolí zná celý svět. Jak
vidíte, krásné mozaiky jsou i na posvátné hoře. Sem vystoupil Mojžíš a shlížel na Zaslíbenou zem. Zde zemřel a je tu také pohřben. Dívám se na údolí Jordánu, Mrtvé moře
a medituji. V podvečer zapaluji v bazilice svíčku. Hledí na mě přísné oči byzantinských ikon. Černé, temné, zádumčivé oči světců… Venku ho potkávám. Hypnotizuje mě svýma
očima. Konečně mně to dochází – jsou MODRÉ!!
Something pulls me to the South like a bird. I couldn’t miss Madaba and the Nebo Mountain. The city’s history stretches to over 4000 years. The mosaic map of the Holy Land
and its surroundings is known all over the world. As you can see, beautiful mosaics can also be found on the Holy Mountain. This is where Moses came and looked down upon
the Promised Land. Here he died and was buried. I look down on the Jordan valley, the Dead Sea and meditate. I light a candle in the basilica early in the evening. The strict
eyes of Byzantine icons look upon me. Dark, black, contemplative eyes of the Saints… Back outside it’s him again. His eyes are hypnotising me. At last it struck me – they are
BLUE!!
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Na významné obchodní a poutní cestě mezi Damaškem, Mekkou a „nedaleko“ od Jeruzaléma leží Kerak, městečko, o kterém je zmínka i v Bibli. Zbytky stejnojmenného
křižáckého hradu pocházejí z 12. století. Tady sultán Saladin svedl kardinální bitvu, která znamenala konec křižáckých tažení.
Vidím ohromné nádvoří, plné odpočívajících Arabů. V tom kdosi přijíždí na cválajícím velbloudu. S puškou v levici z něho seskakuje do písku a za běhu a za pomoci jediné ruky
zase nasedá! Chlapi řvou nadšením. Tohle dokáže jen Lawrence! Obrací hlavu směrem ke mně a jeho uhrančivé modré oči mě probouzejí…
Kerak lies on an important trade and pilgrim route between Damascus, Mecca and not far from Jerusalem. Even the Bible mentions it. The 12th Century castle remnants of the
same name witnessed sultan Saladin’s famous battle that ended the crusades.
I’m looking at an enormous courtyard full of resting Arabs when a figure approaches on a galloping camel. A rifle on the left side, he dismounts and runs across the sand, then
he jumps back into the saddle using only one hand. The men rage with excitement. Only Lawrence can do this! He turns his head towards me and his piercing blue eyes awake
me…
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Cestou k Petře objevuji jakousi středověkou vesnici. Z dálky vypadá opuštěná. Shlížím do krajiny a přemýšlím o lidech a životě. Přemýšlím i o Lawrencovi. Je-li to on, pak jedu
správným směrem, ale čeká mě ještě dlouhá a těžká cesta.
Slyším rachot blížícího se motocyklu. Tady jsi, říká, jedu za tebou již pět hodin bez přestávky, co to dá! Seskakuje ze závodního motocyklu Synové hromu. Poznala jsem tě,
Lawrenci, říkám mu, a obdivuji tě. Proč? Jsem obyčejným člověkem, hrdinové s nadlidskými schopnostmi neexistují. A pokud ano, pak jsem se dosud se žádným nesetkal, říká
skromně.
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I discovered a medieval village on the road to Petra. From the distance it seemed deserted. I looked down the countryside and contemplated people and life. I think about
Lawrence, too. If it’s him, then I’m heading in the right direction. But a long and hard journey still awaits me.
I hear the sound of an approaching motorcycle. Here you are, he says. I’ve been following you as fast as I could for five hours straight. His Sons of Thunder race motorcycle
gleamed in the desert light. I recognised you, Lawrence, and admire you. Why? I am a simple person. Heroes with superhuman powers don’t exist. And if they do, then I’ve yet
to meet them, he says humbly.
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Petra patří mezi tzv. novodobé divy světa. A není se čemu divit. Obývaná již v době železné, největšího rozkvětu však dosáhla s příchodem Nabatejců. Ve 3. století př. n. l. se
stala hlavním městem jejich království. V té době vznikly amfiteátry, kláštery, chrámy, paláce, domy, hroby a vítězné oblouky s nádhernými sochami, plastikami a freskami.
Nejslavnější budovou je Al-Khazneh (Pokladnice), která je zachovalou hrobkou nabatejského krále.
Necítím tělo. V nohách mám mnoho desítek kilometrů. Sklon k masochismu, překonávání překážek a touze po dobrodružství máme s Lawrencem společné…
Petra belongs to one of the so-called new wonders of the world. It comes as no surprise. Inhabited since the Iron Age, it didn’t blossom until the arrival of the Nabateans. It
became the kingdom’s capital city in the 3rd Century B. C. At that time the city grew with amphitheatres, monasteries, temples, palaces, houses, tombs and triumph arcs with
beautiful statues, sculptures and murals. The most famous building is Al-Khazneh (Treasury) which has the preserved tomb of a Nabatean king.
I can’t feel my body. My legs have walked for miles. Masochistic tendencies, overcoming barriers and an adventurous heart are features we have in common with Lawrence…

09

ZÁŘÍ
SEPTEMBER
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Skalní stěny přírodní stezky Siq – Siq, vedoucí do Petry, tvoří červený pískovec s tmavým žilkováním a bizarními tvary. Místy se zužuje do úzké průrvy široké jen 3 m a stěnami
vysokými až 100 m. Po 1,5 km se náhle rozšíří a vy v úžasu zíráte na Al-Khazneh.
Seděl na kameni určitě několik hodin bez hnutí. To jako špión uměl dobře. Vstoupit nikým nepovšimnut a zase se po chvíli „po anglicku“ vytratit. Posadila jsem se vedle něho.
Čeká tě poslední zkouška – Vádí Rum. Co mně ještě šeptal, zůstane tajemstvím.
The rocky walls of the Siq – Siq nature’s path lead to Petra. It is made of bizarrely shaped, darkly clouded red sandstone. In places, it narrows down to a small crevice only 3 m
wide with walls going up to a 100m height. After almost a mile the path opens up leaving me staring in awe at Al-Khazneh.
He sat on a stone for hours without movement. His spy history taught him well. To enter unnoticed just to vanish into thin air again. I sat down next to him. The last test – Wadi
Rum – awaits you. Whatever else he whispered shall remain a secret.
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Vádí Rum řadím k nejkrásnějším pouštím na světě. Pokud si tam neplánujete cestu, podívejte se alespoň na film Lawrence z Arábie. Místo četných písečných dun najdete
bizarní krajinu s rozeklanými pohořími a kaňony. Na strmých skalních stěnách lze objevit starověké kresby a nápisy. Mezi nejbizarnější patří údajný příbytek Lawrence.
Nedaleko stojí stany z kozí kůže beduínských nomádů. Noc přichází nenadále a černé nebe je poseté neznámými souhvězdími. Pak začne vyprávět, nedokáži si představit nic
romantičtějšího…
I’d rate Wadi Rum among the most beautiful deserts in the world. If you never plan to visit it, at least see the film Lawrence of Arabia. No sand dunes in sight, but a bizarre land
with ragged mountain ranges and valleys. The steep rocky walls boast ancient drawings and messages. Among the most bizarre is the alleged dwelling of Lawrence. Goat skin
tents of the Bedouin nomads stand nearby. The night comes quickly and the black heavens are covered with uncharted constellations. He starts to tell stories. I can’t imagine
anything more romantic…
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Tudy, pouští Vádí Rum, jsem úspěšně vedl Araby v povstání proti Osmanské říši. Tolik jsem si přál, aby získali svobodu. Lawrence se dlouze odmlčel. Od mládí jsem věřil
v dokonalý svět plný cti a pravdy. I ty by sis ho přála, usměje se. Všichni lidé sní, ale každý jinak. Ti, kteří sní v opuštěných koutech své mysli, ráno procitnou a zjistí, že snili marně.
Ti, kteří sní za bílého dne, jsou nebezpeční, protože s otevřenýma očima jednají stejně, jako ve svém snu a tím umožní jeho uskutečnění. Nezapomeň na to. Rozpálené slunce
rozostří jeho siluetu. Zbyla jen vzpomínka…
Here, through the Wadi Rum desert I led a successful Arab uprising against the Osman Empire. I wanted to free them so much. Lawrence’s lips fell silent. As a young man
I believed in a perfect world filled with honour and truth. You too desire it, he said and smiled. Everyone dreams but in a different way. Those who dream in the innermost
corners of their minds will awake in the morning and find they dreamt in vain. Those who dream in broad daylight are dangerous because they act as they do in their dreams
with open eyes, turning it into reality. Don’t forget it. The merciless sun distorts his silhouette. Only a memory remains…
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Jordan

Státní zřízení | Government: Konstituční monarchie | Constitutional monarchy
Hlavní město | Capital city: Ammán | Amman
Rozloha | Area: 92 300 km2
Počet obyvatel | Population: 5 759 732
Hustota zalidnění | Density of population: 62/km2
Časové pásmo | Time zone: GMT +2
Měna | Currency: Dinar (JOD)

Amman
Madaba
karak
Petra
wadi rum
Aqaba

Kalendář Jordánsko 2010 je již čtvrtým v pořadí (Namibii srdcem 2007, Hola Peru 2008, Írán 2009).
Vznikl na podporu stipendijního fondu Vysoké školy finanční a správní.
Stipendijní fond Vysoké školy finanční a správní umožňuje studium vybraným talentovaným studentům se zdravotním nebo sociálním handicapem. Díky jednotlivým stipendiím mohou získat kvalitní vysokoškolské vzdělání a zvýšit tak svoje šance na další uplatnění. VŠFS jako obecně
prospěšná společnost nemá zákonnou možnost, jak podpořit vybrané studenty přímo. Hledá proto ve svém okolí osvícené firmy i jednotlivce, kteří si uvědomují význam vzdělání pro budoucnost mladých talentovaných lidí, kterým osud ztížil životní start. Významnou pomoc projektu
poskytují nejenom velcí donátoři, ale i množství malých dárců, kteří svým rozhodnutím přispět každoročně přinášejí pomoc v celkové výši desetitisíců korun a umožňují studovat nyní již více než deseti studentům. Svým příspěvkem jste i Vy dali šanci dalším! Děkujeme!
Bližší informace získáte na webu autorky www.vsfs.cz/senkyrova nebo na e-mailové adrese tamara.kozuska@vsfs.cz.
Příspěvky zasílejte na číslo účtu: 500 233 003 / 0300. Do zprávy pro příjemce uveďte prosím své jméno a příjmení, případně název organizace.

The Jordan Calendar 2010 is the fourth in a series (To Namibia from the bottom of my heart 2007; Hola Peru 2008; Iran 2009).
It was created to support the University of Finance and Administration scholarship fund.
The University of Finance and Administration (VSFS) scholarship fund makes studies for selected talented students with a health or social handicap possible. Thanks to individual scholarships, participants can gain quality university education and increase their chances in life. As a non-profit
organisation, VSFS cannot legally support selected students directly. It seeks enlightened companies and individuals that realise the importance of education for the future of young talented people whose early life was slowed down by fate. A significant support has been given by not only
large but also a number of small sponsors. Their decision to contribute in tens of thousand of Czech crowns every year provides now more than ten students with a means to study. By contributing, you too have given others a chance! Thank you!
For more information, please visit the author’s website at www.vsfs.cz/senkyrova or write to tamara.kozuska@vsfs.cz.
Please send your contributions to the account no.: 500 233 003 / 0300. Include your name, surname and company name if applicable in the message for the recipient.
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