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CO SIĘ STAŁO Z WIEŻĄ BABEL? 

 

 Przemierzyliśmy Bliski Wschód  

w poszukiwaniu najbardziej niesławnej budowli 

starożytności – wieży Babel! Jeśli nasze podejrzenia 

potwierdzą się, to wkrótce zostaną ogłoszone 

przełomowe informacje na temat tej budowli. Wpierw 

jednak opowiem intrygującą historię naszych 

poszukiwań! 

Jonathan Gray
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CZĘŚĆ PIERWSZA  

 

ZWIĄZEK Z ARKĄ NOEGO  

 

 - „Nie jedź tam” – ostrzegał mnie Allen. – 

„Tam jest zbyt niebezpiecznie. Ludzie tam cały czas 

giną”. Mimo to chciałem pojechać, aby sprawdzić na 

własne oczy, co się tam znajduje. Tak czy inaczej to 

jest kolebka nas wszystkich, wszystkich ludzi na tej 

planecie. Było to dla mnie zbyt ważne, aby posłuchać 

rad Allena. Przecież wszystko właśnie tam się zaczęło. 

Po prostu musiałem tam jechać! 

 W tym czasie, jak wszystkim wiadomo, trwała 

tam wojna pomiędzy Turkami i Kurdami. 

Obcokrajowcy, którzy znaleźli się w tej strefie niczyjej 

ginęli bez śladu, czy też – w najlepszym przypadku – 

byli więzieni. Jednakże mój kolega Trevor Prestige i ja 

postanowiliśmy oddać się w ręce Boga i podjąć się 
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tego ryzyka, gdyż to, co tam było, było warte każdego 

ryzyka  

NAPISY I RUINY 

 Góry Ararat we wschodniej Turcji były 

miejscem, gdzie łączyła się stara cywilizacja – ta 

sprzed Potopu – z tym, co nastało potem. Było to 

miejsce, w którym położono kamień węgielny pod 

fundamenty nowego świata i wszystkich wielkich 

cywilizacji.. Jednocześnie niektóre nazwy pobliskich 

miejsc, miasteczek i wsi noszą do dziś imiona, jakie 

nadano im w czasach biblijnych. Są to nazwy 

związane bezpośrednio z Potopem, lądowaniem arki, 

pierwszym osadnictwem i imionami tych, którzy 

przeżyli Potop. 

 Jednym z pierwszych podróżników i badaczy, 

którzy zwrócili na to uwagę, był półkownik Koor  

z Białej Carskiej Armii. Koor sporządził wiele 

pierwszych map tego regionu i to na tych mapach 

zakreślał różne lokalizacje, dopisując przy nich swoje 

komentarze lub też uwagi w stylu: 'TE TERENY 

POWINNY ZOSTAĆ ZBADANE!' 
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Na tych terenach istnieje przynajmniej 50 miejsc, 

które powinny stać się obiektami bardzo dokładnych 

badań i wykopalisk, których jednak nikt nigdy 

dokładnie nie zbadał. Można by sobie zadać pytanie, 

dlaczego tego dotychczas nie uczyniono? Przecież 

powinno się traktować te miejsca, jako najważniejsze 

na ziemi!!  

Odpowiedź na to pytanie jest stosunkowo prosta. 

Współczesna nauka – czy inaczej to ujmując – 

ewolucjoniści nie chcą, aby wyszły na światło dzienne 

dowody na biblijną wersję historii! 

 

 Jedynie kilku śmiałków podjęło się badań 

tych niezwykłych terenów. Były to jednak zawsze 

osoby prywatne, które same finansowały swoje 

ekspedycje. Jednym z pierwszych podróżników  

i odkrywców tych dzikich i niedostępnych gór był Ron 

Wyatt (http://www.wyattmuseum.com). To on 

prowadzony przez kurdyjskiego przewodnika dotarł 

do oznakowań i prastarych napisów wyrytych  

w kamieniu. Na jednym z tych kamieni była 

wygrawerowana mapka sytuacyjna z górami w tle, 

http://www.wyattmuseum.com/
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które można było z łatwością zidentyfikować. Na tym 

właśnie rysunku widniał wizerunek Arki. Był on 

usytuowany w miejscu, gdzie dokładnie została 

osadzona.  

 

Skamieniałe pozostałości Arki Noego odkrytej przez 

Rona Wyatta. 
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 Więcej zdjęć, włącznie ze zdjęciem tego 

kamienia, znajdziecie w mojej książce pt: „Konspiracja 

Arki”. Poniżej, na dnie tej samej doliny, w pobliżu 

wioski Kazan, odkryto ruiny zabudowań starego 

ołtarza ofiarnego oraz domu, którego mury mają 

grubość prawie metra. Na jednej ze ścian tego domu, 

co zostało nagrane na video, znajdowały się napisy 

oraz rysunki sekwencji różnych scen Potopu. Poza 

domem znajdowały się dwa grobowce, które –sądząc 

po napisach – nie pozostawiały najmniejszych 

wątpliwości, co do tego, kto w nich został pochowany.  
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PIERWSZA CYWILIZACJA 

 W górach Ararat, dokładnie tam, gdzie podaje 

Księga Genezy, znajduje się miejsce, w którym Arka 

została osadzona na twardym lądzie. To jest także 

miejsce przebywania gromadki ludzi, z której 

wskutek rozmnażania i migracji wyłoniła się 

społeczność będąca założycielami wszystkich 

wielkich cywilizacji starożytności. 

Aż do początku XX wieku tereny te zamieszkiwane 

były przez Armeńczyków, na których Turcy dokonali 

straszliwych rzezi. Armeńczycy twierdzą, że zajęty 

przez Turków teren należał wcześniej do nich. 

Zamieszkiwali oni te tereny od początku czasów,  

a ojcem ich rodu był Hiak –syn Targoma (Togarmah) 

– wnuka Noego (Moses Chorenensis, 1.4, sec. 9-11). 

ODKRYCIA ARCHEOLOGICZNE 

 Już niewielka ilość prób badania tych 

terenów zaowocowała wręcz nieprawdopodobnymi 

niespodziankami. 

 W roku 1969, na małym wzgórzu nazywanym 

Korhan, dwaj Amerykanie – Cumming i Hewitt  


