TAJEMSTVÍ ÁBLOVY BIBLE

Jednotlivé verze se pon kud liší, ale osa p íb hu je vždy

stejná. Jakýsi mnich se dopustil t žkého h íchu a m l být za to zazd n zaživa. Aby se vyhnul
trestu, navrhl opatovi, že za jedinou noc vytvo í knihu, jakou sv t ješt nevid l. Obrovský
rukopis, do n jž krom jiných d l opíše i celé Písmo svaté. P edstavený pokání p ijal. Slíbil
odsouzenci milost, pokud se mu do rána poda í skon it práci, a nechal mu do cely p inést vše
pot ebné.
Mnich byl zru ný písa , ale záhy poznal, že p ecenil své síly. Nebesa nemohl prosit o milost,
spoluv rci ho p ece poslali na smrt, a tak se obrátil k peklu. ábel jak známo nikdy nespí.
Dostavil se ihned a dílo dokonal. Za odm nu požadoval tradi ní úpis na duši. A pak ješt
mali kost. Cht l, aby ho mnich do knihy namaloval.

OSMÝ DIV
Názory odborník se shodují: áblova bible nemá obdoby. Kodex gigas je nejv tší
rukopisnou knihou sv ta. Je skoro metr vysoká a p es p l metru široká. Má 312
pergamenových fólií, to znamená 624 stran. Váha p esahuje 75 kilogram . Naprosto unikátní
jsou nejen rozm ry, ale p edevším neoby ejn bohatý obsah. Je to vlastn celá knihovna v
jednom svazku. Soubor st edov ké moudrostí zahrnuje náboženské, historické, filozofické a
p írodov dné texty. Už samotný výb r a uspo ádání nazna ují ur itý zám r. Starý a Nový
zákon nejsou azeny po sob , jak bychom o ekávali. Vše jako by bylo pod ízeno plánu, jehož
smysl se nám neda í odhalit.
Nejasné z stává, pro tak obrovská kniha vznikla. Listovat velkými, mnohdy tuhými
koženými stránkami není snadné. etba horních ádk vyžaduje hluboký p edklon. S knihou
se obtížn manipuluje. P enášet ji musí dva muži. Na p ed ítání mnich m, které bývalo v
klášterech zvykem, se ur it nehodila
K emu tedy sloužila? M l to být velkolepý hold moudrosti a vzd lanosti? Svébytný d kaz
neoby ejných schopností písa e? Co ho ale vedlo k tomu, aby své jméno zatajil? Nebo je tak
ohromná z ryze praktických d vod ? Nem la její mohutnost a pevnost být zárukou, že p e ká
nepoškozena dlouhý as? Jestliže ano, pro ?

Aby navždy z staly uchovány tehdejší v domosti lidstva? Nebo m la p etrvat na v ky z
jiného d vodu? Není v ní ukryto poselství pro budoucnost? Proroctví ur ené tomu, kdo
porozumí?
NEZNÁMÝ PÍSA
O autorovi tohoto jedine ného díla neexistuje žádný doklad. Grafologové p iznávají, že písmo
je výjime n vyrovnané a pozoruhodn stejné, jako by jeho pisatel nikdy nebyl hladový a
unavený, nesužovalo ho horko i chlad, neprojevovala se na n m nemoc nebo stá í. I když je
to prakticky nemožné (p epsání tak rozsáhlého textu vyžadovalo minimáln dvacet let), zdá
se, že celý spis vznikl ve velmi krátkém asovém limitu, jako by byl stvo en v jednom
vrcholném okamžiku, jedné tajuplné noci.
NEVIDITELNÁ KOUZLA
Je áblova bible dílem mistra magie? Podivné náznaky a záhadné symboly, které tomu
nasv d ují, jsou zdánliv nahodile roztroušeny na jednotlivých stránkách, a p esto vytvá ejí
Ariadninu nit, která ale nevede k sv tlu poznání, naopak stále více nás vtahuje to temného
labyrintu údivu a zmatku. Mezi texty jsou za azeny i zaklínací formule proti nemocem a
r zným dalším potížím. Za íkávání proti áblu bychom ale hledali marn
Samotné umíst ní zaklínacích formuli je více než výmluvné. Za ínají na zadní stran listu s
namalovanou postavou ábla a najdeme je i na následující stran . Další t i strany z staly
prázdné. Nacházejí se na nich sice hn dé sloupce, ale text chybí. Tvrdí se, že mnich m –
za íkáva m došel dech. Opravdu? Mrhali by takto pergamenem? Cht li další za íkadla
dopsat pozd ji? Nebo tam tajné magické formule zaznamenány jsou, ale my je prost
nevidíme? Co bychom asi spat ili, kdybychom pergamen lehce nah áli nebo pot eli pat i ným
chemickým roztokem? Nejsou tyto nepochopiteln prázdné strany popsány neviditelným
inkoustem, barvou, kterou za normálních podmínek nelze rozpoznat?
TAJEMNÉ STOPY
ábl v stín vrhají i etné další, na první pohled nenápadn a ob as i dob e ukryté znaky a
symboly. Jako by je kdosi zám rn roztrousil po celé knize pro toho, kdo rozumí.
Do n kolika z mnoha iniciál se spirálovitým motivem je vklín na vychrtlá postava
démonického zví ete p ipomínajícího psa i vlka. Do takového monstra bývá vt len satan v
hollywoodských hororech. Jinde se plazí netvor s d sivou tlamou a krátkými p edními
kon etinami. Jeho t lo ale nemá nohy, ukon uje ho dlouhý hadí ocas. Co tím autor zamýšlel,
se lze jen dohadovat. Byl tento detail p ehlédnut, nebo nikoho z badatel neudivuje, že t mito
nestv rami se jen hemží celostránková iniciála L, kterou za íná Nový zákon? Pro práv tak
je vyzdobeno první písmeno listiny o rodu Ježíše Krista?
D ev né desky, do nichž je kniha svázána, jsou potaženy b lavou k ží. Na ozdobném kování
v rozích vidíme dva gryfy. Lví t lo je opat eno k ídly, hlava má orlí zobák
Gryf se objevuje v mnoha starov kých kulturách. V raném k es anství byl symbolem
znovuzrození, pozd ji ale byl zavržen a lí en jako satan v služebník svád jící na scestí lidské
duše. V jedné staré pov sti ábel zap ahá dvojici gryf do káry p i svých cestách ze zem do
pekla

Pokud je áblova bible skute n plodem magie, kdo vykonal pot ebný rituál? Nevíme o
nikom, kdo by u nás n co takového dokázal na po átku 13. století. Na dobu alchymist a
velkých zasv cenc zem Koruny eské teprve ekaly. Uniklo pozornosti historik n jaké
p ísn tajné bratrstvo i osam lý, ovšem naprosto výjime ný, mág, nebo jde o dílo n koho
zven í?
Slavnou áblovu bibli, kterou na sklonku t icetileté války odvezli Švédové jako vále nou
ko ist, mohou vid t obyvatelé a návšt vníci Prahy v t chto dnech až do 6. ledna 2008 v
Klementinu. Kniha bude vystavena ve vitrín v klimatizované a kamerami hlídané trezorové
místnosti. Sou asn se na ni bude moci dívat jen deset lidí maximáln deset minut. Uvidí jen
jedinou stranu, tu, na níž je vyobrazena p lmetrová barevná postava erta. Návšt vníci ale
budou mít možnost listovat celou knihou v digitální podob na t ech po íta ích.

