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tzv. období starých paláců (fáze středně mínojská |B - středně mínojská ||; před 2000 - asi 1800/t750 př. Kr.). AčkoIi z tohoto období by|o
odkryto méně architektury i nálezů (což je způsobeno pozdější výstav-

Historické centrum Chanie se nachází především na vrchu

Kaste||i a v jeho oko|í. Vrch (a stejnojmenná čtvrť)Kaste||i se vypíná
nad starým přístavem a během pravěku i starověku byl centrem města
Kydonia, předchůdce dnešní Chanie. Již ve starověku by| po obvodu
obehnán hradbou, na jejichž zák|adech by|o později vystavěno dodnes

na některých místech dochované byzantské opevnění. Kaste|Ii, starý
přístav a některé sousední čtvrti by|y v novověku - za benátské nad-

v|ády - zahrnuty do obIasti opevněné mohutnou hradbou s příkopem,
která je z veIké čásťveIice dobře dochovaná. obnova tohoto opevnění
d|e moderních standardů památkové péčestá|e pokračuje a výs|edná
revitaIizace některých již hotových úsekůje vysoce oceňována odborníky na péčio ku|turnídědictví.

V samotné čtvrťKaste||i by|o již v 60' |etech 20. stole|í
vyv|astněno někoIik parce|, na kterých je postupně prováděn archeo|ogický výzkum, odha|ujícívíce jak 5000 |et dlouhou historii města'
Největší a nejdů|ežitějšítaková p|ocha se nachází v samotném středu
KasteIli na náměstí Hagia Aikaterini při uIici Kanevaro. od roku 1964 se
zde (s krátkými přestávka mi) probíhaj í spoIečnéřecko-švédsko-dánské
výzkumy. Za řeckou stranu se výzkumu účastní|oká|ní pracoviště řecké
památkové správy (25. eforia prehistorických a k|asických starožitností a Generá|ní ředitelství staroŽitnostr), dá|e Švédskýa Dánský institut
v Athénách. Projekt za řeckou stranu v současnosťvede dr. Maria
Andreadaki.Vlazaki, za partnerské strany prof. Erik Ha||ager (profesor
emeritus univerzity v Aarhus, býva|ý ředite| Dánského institutu V Athénách) a dr. Ann-Louise Scha||in (Švédskýinstitut v Athénách).
osíd|ení na vrchu Kaste|li začínáoko|o roku 3500 př Kr.
(závěrečná fáze neoIitu _ mladší doby kamenné) a pokračuje dosud.
V prehistorickém období doš|o k největšímu rozkvětu v době bronzové (konec 4. _ konec 2. ťsíci|etípř. Kr.)' kdy na Krétě vzkvétala první
evropská civi|izace, mimo jiné užívajícípísemný systém, tzv' minojská
civiIizace. Během doby trvání projektu zde by|a učiněna ce|á řada veImi
významných objevů, které vrhají bIižšísvětlo na různá období historie
města a jsou mnohdy důležitél pro Iepší pochopení dějin ce|é Kréty
či egejské ob|asti. Výkopové sezóny, jejížvýs|edky budou pub|ikovány
v násIedujících Ietech, se zúčastniItaké autor.
Již během nejstarších fází mínojskéciviIizace (raná doba
bronzová/mínojská | - střední doba mínojská |A, tzv. předpa|ácové
období, asi 3300 - 2000 př Kr.) na Kaste||i stá|o významné sídIiště,
jak dok|ádá hustota a peč|ivá konstrukce odkrytých zbytků architektury i množství ná|ezů, mezi nimiž vyniká kvaIitní keramika. PodIahy
domů by|y zbudovány z t|usté vrstvy dobře upěchované h|íny, do níž
byla zapuštěna ohniště, stěny by|y pokryty jednoduchou omítkou tmavě červené barvy, Kontakty s ostatními regiony Kréty i s kyk|adskými
ostrovy dok|ádají některé importy či |oká|ní imitace. V ostatních čás'
tech Kréty doš|o na konci předpa|ácového období k ceIkovému rozvoji
ekonomiky a spo|ečnosti a popu|ačnímu růstu, což se projevi|o budováním tzv. pa|áců - výstavných architektonických komp|exů s mnoha
ekonomickými i náboženskými funkcemi - budovaných během da|šího,
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bou a terénními úpravami na stejném místě) než z předcházejícího,
vědci předpok|ádají,že jeden z pa|áců by| vystavěn i v Chanii na vrchu
Kaste||i. V nás|edujícím tzv. období nových pa|áců na pře|omu střední
a pozdní doby bronzové/mínojské (fáze středně minojská ||| - pozdně minojská |, asi 1800/1750 - asi ].490 př Kr.) zde vzkvétaIo městské
sídIiště s výstavnými domy. VeImi pravděpodobná je rovněž existence
pa|áce, který zde aIe dosud neby| zceIa spo|ehIivě potvrzen. Domy však
vykazují určitéznaky palácové architektury _ např používáníkvaIitního
materiá|u a stavebních technik nebo výstavba tzv. světlíkůči prostorů
s mnoha dveřmived|e sebe místo některých stěn (tzv. po|ythyton ha||)'
Většina odkrytých, zakonzervovaných a dnes viditeIných zbytků staveb
na Náměstí Hagia Aikaterini pochází právě ze závěrečnéfáze (pozdně
mínojská |B) období nových pa|áců. Na ploše asi 600 m, by| v h|oubce zhruba 2 m pod dnešním povrchem odkryt v úpInosti jeden veIký
dům, tzv. Dům | (House |) a čásťtří da|ších.Jednot|ivé budovy jsou od
sebe oddě|eny úzkými uIicemi, které se někde rozšiřujív ma|á náměstí.
Byly vyd|ážděny pIochými kamennými b|oky a dochova|y se v nich také
zbytky sofisťkovaného odtokového systému odvádějícího pomocí trubek srážky i znečištěnou vodu užívanouv domech. Dům I o rozIoze asi
225 m2 mě| (alespoň) dvě podIažía v přízemí se sestává z ce|kem 14
místnosí'HIavnívchod z uIice se nachází na jižnístraně. Přízemí zahrnuje např. místnost s polythyronem, svět|ík, dvojité schodiště a kuchyň
s krbem uprostřed. Da|ší místnost s]oužiIa jako skIadiště, ve kterém se
dochova|y tři kiIogramy spá|ených iuštěnin a také dvě hIiněné iabu|ky popsané tzv. Iineárním písmem A, dosud neroz|uštěným s|abičným
písmem patrně psaným původním mínojským jazykem. Jeden prostor
fungovaI snad jako jakási pokIadnice, protože ukrývaI kamenné i keramické nádoby, mnoho pečeťdel, amuIety i šperky. S|ibný rozkvět novopalácového sídIiště bv| bohužel ukončen mohutnou ohňovou destrukcí
demonstrovanou silnou Vrstvou pope|a, která však pozůstatky sídIiště
dobře přikry|a a uchovaIa nám tak řadu krásných i dů|ežitýchná|ezů.
Významné osídIeníexistova|o na Kaste||i i v nás|edujícím, tzv. závěrečném pa|ácovém a postpa|ácovém období (fáze pozdně minojská || pozdně minojská ||lC, asi 1490 - asi 1050 př. Kr.), kdy obyvate|é nejprve
opravi|i a užíva|iněkteré prostory původníchnovopa|ácových domů.

Teprve o něco později byly pozůstatky starších budov zakryty a na je.

jich místě vystavěno nové sídliště. Ztéto fáze se dochova|y čásťčtyř
domů. Chania-Kaste|li však i V tomto období patři|a mezi nejvýznamnějšícentra Kréty. Tento fakt dok|ádá existence významné keramické
dí|ny (charakterisťické použitou h|ínou i výzdobou), jejížveImi kvaIitní
výrobky jsou na|ézány po ce|ém ostrově, i dok|ady vyspě|é administra.
tivy (pečeťidlaa jejich oťisky a především písmo). V prostoru náměstí
by|o v roce ]-990 v destrukční vrstvě budovy z fáze pozdně minojská
|||^2/|||B1' (asi 1300 př. Kr,) na|ezeny tři hIiněné tabuIky popsané sla.
bičným, tzv. Iineárním písmem B, nejstaršído|oženou formou řečťny.

PrvnítabuIka zmiňuje oběti medu pro svatyni bohů Dia (nejvyššíbůh
v kIasické řecké mytoIogii) a Dionýsa (bůh vína a vese|ív kIasické řecké
mytologii), da|ší vypočítává osoby zabývajícíse produkcí textiIií a uvádí
rovněž dVě toponyma ze západní Kréty (Wa-to a pu-na-so). Pos|ední
tabu|ka dokumentuje deset párů kol od vozu' V průběhu pokroči|ého
postpalácového období doš|o ještě jednou k nové výstavbě budov na
tomto místě'
Také dějiny této |okality v historickém období (doba ŽeIezná)
jsou dosťi pestré. Po skončeníprehistorického období by|o bohužeI
z prvních stoIetí 1. ťsíciIetípř' Kr. odkryto veImi má|o architektury a je
pravděpodobné, že síd|ištěby|o na pře|omu doby bronzové a že|ezné
na kratší dobu opuštěno. od 8. stoIetí př' Kr. však hustota osídIeníi ná.
lezů znovu roste a pokračuje až do dnešních dnů. Jsou zde dobře do|oženy všechny fáze k|asické antiky, více než jedno století dIouhá arabská
okupace i (rané a střední) byzantské období. V roce L252 připadIa Chania Benátské repubIice a V roce 1645 byla dobyta osmanskými Turky.
Nejvýznamnější benátskou památkou čtvrťKaste||i byla katedrá|a Panny Marie (Santa Maria), která stá|a v horníčásti náměstí Hagia Aikaterini a zahrnovaIa v sobě čásťi původníhoraně křesťanského chrámu.
Bohužel by|a značně poškozena při bombardování v roce 1941' a 1e1í
zbytky byly po válce strženy' Cásti jejích zákIadů byIy nicméně odkryty
při řecko-švédsko.dá nských vykopávkách.
Da1šívýznamné archeoIogické památky - zbytky architektury
i movité ná|ezy_ byIy objeveny ina někoIika dalšíchmístech historického centra Chanie, i když možnost provádět zde archeo|ogický výzkum
je omezená' VzhIedem k tomu, že se jedná o hustě obyd|enou čtvrť,
mohou být vykopávky uskutečněny pouze na něko|ika má|o vo|ných či
vyv|astněných parce|ách a samozřejmě také záchranný výzkum před
výstavbou nových budov nebo Ínfrastruktury. To by| případ rozsáh|ého výzkumu na u|ici Daska|oyannis na východním okraji čtvrti Kaste||i.
Na ploše vozovky, chodníků a okraji přiIeh|ých parcel domů (ceIkové
rozměry odkryté pIochy čini|y 74 x B m) byl objeven rozsáh|ý komp|ex
z období nových paláců, který mimo jiné zahrnoval tzv. adyton nebo
téŽ lustraI basin, specifický ku|tovní prostor se zahloubenou podIahou,
na nížse sestupuje po něko|ika schodech' Stěny tohoto prostoru a pi|íř
schodiště byIy zdobeny freskovou maIbou imitující mramorové ob|ožení. VzhIedem k dů|ežitostitohoto objevu by|o adyton zakonzervováno
ve sklepě domu a je viditeIné z uIice přes skIo.
Dalšívýznamnou archeoIogickou |okaIitou v rámci čtvrti Kaste||lje krátká uIice Katre. Pod domem č. 10 byI odkryt rozsáh|ý archiv
záznamÚ v tzv' Iineárním písmu A (skoro sto tabuIek a více než stovka specifických kotoučků, tzv' roundeIs)' Právé tento rozsáh|ý archív
je jednlm z padnych argumentů pro hypotézu o eXistencj mínojského
pa|áce v obIasť Kaste|| ' Dú ežitévýzkumy probíhají v současnédobě
na opačne strane u ice, pobJížanťckých/byzantských hradeb'
Zajímavéa dů|eŽitéarcheoIogické |okality jsou však situovány i mimo historické centrum města. V roce 2004 by| v u|ici |goumenou
GabrieI pob|ížchrámu sV. Petra a PavIa učiněn jeden z nejdůležitějších
objevů pro historii Chanie ice|é Kréty za pos|edních 20 |et. Na p|oše
zhruba 1.680 m, by|o odkryto ceIkem 60 hrobů, z nichž 54 reprezentuje část pohřebiště zfází pozdně mÍnojská || - pozdně mínojská I||B.
V této skupině jsou do|oŽeny dva typy hrobů - tzv. šachtovéhroby (kdy
nebožtíkje u|ožen do svis|é šachty se stěnami obloženými kamenem)
a tzv' šachtové hroby s nikou (kdy je hrobová komora vytvořena na
boku dIouhé stěny šachty). Hroby tohoto typu jsou do|oženépouze na
řecké pevnině (šachtové hroby) a v h|avním mínojském centru Kréty,
Ioka|ítě Knóssos (šachtovéhroby s nikou). Hrobová výbava pohřbených
osob by|a ve|ice bohatá a zahrnuje keramiku, kovové výrobky i šperky. Někteří ze zde pohřbených nebožtíkůby|i vá|ečníky, (možná přímo
přís|ušníkymykénské aristokracie přišlé po pádu mínojských pa|áců
z řecké pevniny?), což dokazují zbraně, pohřbené s nimi, i kosterní pozůstatky se stopami zranění. Toto pohřebiště _ spo|u s některými da|.
šíminá|ezy, především tabu|kami s |ineárním písmem B _ každopádně
bezpečně dok|ádá veIikou dů|ežitost Chanie během závěrečného pa|ácového a postpa|ácového období' Zároveň také dává tušit, že se pod
povrchem města nacházíještě spousta významných nálezů a památek,
které - snad _ budou odkryty v nás|edujících |etech.
PhDr' Tomáš A|ušík' PhD., MifA
(Českécentrum pro středomořskou archeo|ogii)

V
(pamótce Prof. Dr' Koilo Petróčka, 1.926 _ 1987)
Uprostřed lrácké zópadní pouště, součósťípouště Badiat aš-šom,
vystupují z mírně zvlněné krajiny dvě skaliska, jejichž poloha je dána
souřodnicemi 3j"21,01.,19,,s o 40"24,42,24,.V' Jmenují se po vůdci
sekty šícitskýchismócílovců (Karmatech), jehož přívrženci v 9' a začótkem 10, století sÍdlili s beduínským kmenem Kalb v rozlehlé kotlÍně Gocora (dříve Qenna nebo Genna) 20 km severněji a plenili boható města

Tal

An Nasr

- epigram

v Mezopotómii. Abbósovskému chalífovi Al-Muktafímu v Bogdódu roku
906 došlo trpělivost a přikózol svému tureckému vojevůdci Vasifovi,
aby se vydol do pouště Karmoty potrestat' Když se to beduíni kmene
Kalb dozvědělÍ, ve strochu An Nosro na skoliscích sťali o jeho hlavu
Vasifovi poslali. Ten je pak nechal no pokoji (Alois Musil: Arqbia Deser-

ta, New York 1927).

Lokalita byla na orcheologÍcké mapě lróku vyznočena jako ,,skalní monument,: ole datovóní od cholkolitu do doby Sosónovců o ničem nevypovídolo. Roku 1979 češtígeologové našli na plochdch puklin většího
ze skalisek několik palmýrských nópisů, vytepaných ostrým kamenem
do tmavé poťiny výchozu bíléhopÍskovce triosového stóří' Na plochém
vrcholu skaliska byly nolezeny zbytky kamenných valů a vyčištěnó
místa snad pro stony. NóIez byl zveřejněn (Mrózek, Pavel; Petróček,
Karel: Archaeologicol Discoveries in Western Desert - lraq. Annols of the
Naprstek Museum, Praha 1'981, s. 139 _ 150'), ale na epigrafický
výzkum již nezbyl čas.

Nópisy jsou no třech oddělených plochóch, přičemžnópisy na dvou
z nich lze podle velikosti písma, řódkovaní a míry dodotečnépaťinace
vyteponých linek rozděIit no několik panelů pravděpodobně různého
stóří' čtenÍnópisů je obtížné,i když nejsou poškozeny zvětróvóním.
Porovnóním jednotlÍvých znaků s několika vzorníky písem odvozených
z oramejského písma se lze domnívat, že ve stejných řádcích jsou kromě polmýrských písmen i znaky podobajícíse syrskému estrongelu,
čtvercovémupísmu z Ain Fašchy i nobotejskému písmu, což na místech
odlehlých od kulturních center není neobvyklé' Některým sekvencím
všok můžebýt přiřčen význam: Dvakrát se opakuje kmen JRH (aramejsky měsíc), z toho jednou JRHB-? (polmýrský bůh Jarhibol), MLK
(król, vlódnout apod.) o v řódku nad tím WRDN (snad orsakovec Var.
donés, vlódnoucí Parthské říšiv letech 39 ož 47). Jeden panel zabírajÍ
piktogramy a kmenové značky (wusúm), mezi nÍmižje nópadnó pravotočivó svasťíka, zarothuštristÍcký symbol ohně a Mithrovo kola, nebo
thamúdejsképísmeno T.
Nalezené nópisy svědčí,že ve středu lrócké zópadní pouště se protínalo
nejen několik významných starověkých karavonních cest, ole i několik
kultur: polmýrskó, parthskó o snad i nabatejska a židovskó' Nópisy by si
opravd u zosl ouž i ly pod robn ějšíe pig rofi cký výzku m'

RNDI Pavel Mrózek, CSc.
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