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Včasné biele migrácie 

II. Kanárske ostrovy 
Pri pobreží západnej Afriky ležia Kanárske ostrovy. História tohto vychyteného turistického regiónu 
je spojená s Guanchami, nordickým národom, ktorý sem pricestoval pravdepodobne z Egypta, s 
ktorým zdieľal aj mnohé kultúrne charakteristiky, napríklad mumifikáciu svojich mŕtvych. Ďalšie 
dôkazy naznačujú, že sa im dokonca podarilo prekonať Atlantický oceán a dosiahnuť Strednú a 
Južnú Ameriku, kde mali silný vplyv na tamojšie kultúry. Odhaduje sa, že Guanchovia na Kanárske 
ostrovy dorazili okolo roku 1 300 pnl. 

GUANCHOVIA Z KANÁRSKYCH OSTROVOV 

Pri pobreží západnej Afriky ležia Kanárske ostrovy – tento región sa v dávnych časoch stal 
domovom pre záhadnú skupinu nordikov, ktorí sa stali známymi ako Guanchovia. 

Hoci nie je úplne známe ako prišli na ostrovy, vieme, že zdieľali niekoľko spoločných kultúrnych 
charakteristík so starovekým Egyptom a zdá sa, že ich stavebný štýl bol zreplikovaný v Južnej a 
Strednej Amerike. 

Rovnako ako u keltských Tocharov, najjasnejší dôkaz toho, ako pôvodní nordickí Guanchovia 
vyzerali, je v šťastlivo zachovaných pôvodných guanchských múmiách, ktoré sú dnes verejne 
vystavené v národnom múzeu súostrovia. Odhaduje sa, že mŕtvoly sú 600 až 1 000 rokov staré. 

  
Hore: Guanchské múmie,  s červenými vlasmi a ďalšími nordickými znakmi – 
pôvodní obyvatelia Kanárskych ostrovov. 

Výskum jednej z múmií ukázal, že úpravy tiel prakticky sedeli s tými na egyptských múmiách, hoci 
guanchskí mumifikátormi nedosiahli úroveň egyptských expertov. 

Guanchovia tiež ovládali umenie písania, ale ich písmo ešte nebolo predmetom podrobnejšieho 
výskumu. 

GUANCHSKÉ PYRAMÍDY NA KANÁRSKYCH OSTROVOCH 
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Najzarážajúcejšia spojitosť medzi Guanchami a Egypťanmi však prichádza v podobe stavania 
pyramíd – Guanchovia postavili niekoľko malých stupňovitých pyramíd, používajúc ten istý model, 
akým boli vystavané aj pyramídy v Mezopotámii a Egypte. Pyramídy sú orientované z východu na 
západ, čo znamená, že pravdepodobne mali aj nábožný účel, ktorý mal spojitosť s východom a 
západom slnka. 

Precízne postavené schodiská na západnej strane každej pyramídy vedú na vrchol, kde je plošina 
pokrytá štrkom, ktorá mohla byť používaná na nábožné alebo oslavné účely. 

 
 

Vľavo hore: Jedna z pyramíd na Guimari, Kanárske ostrovy. Vpravo: Mayská pyramída v 
Strednej Amerike (Chichen Itza). Podobnosť je nespochybniteľná. Existujú tiež 
presvedčivé dôkazy, ktoré naznačujú, že bieli použili Kanársky prúd na preplavenie sa cez 
Atlantický oceán, kde mali vplyv na stredoamerické a juhoamerické civilizácie v 
predkolumbovských časoch. 

PYRAMÍDY GUANCHSKÉHO TYPU NÁJDENÉ V MEXIKU 

Slávny dobrodruh, Thor Heyerdahl, ktorý „znovuobjavil“ pyramídy na Kanárskych ostrovoch a dal 
tento fenomén do pozornosti, tvrdil, že pyramídy môžu byť pozostatky po prieskumníkoch, ktorí sa 
preplavili cez Atlantik v dávnych časoch a ktorí mohli teoreticky utvoriť spojenie s 
predkolumbovskými civilizáciami v Amerike. 

Keďže pôvodní obyvatelia Kanárskych ostrovov boli svetlovlasí a bradatí, bolo možné, 
argumentoval Heyerdahl, že dlho pred 15. storočím sa ľudia rovnakého pôvodu ako tí, ktorí sa 
usadili na Kanárskych ostrovoch, tiež preplavili tou istou cestou po Kanárskom prúde, ktorou sa 
neskôr do Ameriky doplavil aj Krištof Kolumbus. 

Táto teória bola sformovaná na základe slávnej Heyerdahlovej expedície „Ra“, v ktorej dokázal, že 
bolo možné preplávať Atlantik na egyptských trstinových lodiach. 

V skutočnosti boli Kolumbovým východzím bodom Kanárske ostrovy – na ostrove Gomera (ostrov 
vedľa Tenerife) získal zásoby jedla a vody. Guanchovia na Tenerife v roku 1492 nedovolili 
Kolumbovi vylodiť sa na ich ostrove – nezapôsobil na nich fyzický vzhľad bradatých Európanov, 
ktorí vyzerali ako Guanchovia samotní. 

Keď Kolumbus a Európania, ktorí ho nasledovali, pristáli v Amerike, boli vítaní a spočiatku aj 
uctievaní ako bohovia, keďže bezbradí Indiáni, na ktorých narazili, verili, že Španieli patrili 
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k rovnakému rodu ako legendárni zakladatelia ich civilizácie, bradatí muži spoza Atlantického 
oceánu. 

Vzhľadom na aztécke a olmécke (stredoamerickí Indiáni) mýty a legendy, ich boh – Quetzalcoatl – 
vykazoval nordické črty (farba očí, vlasov a brada). Tento boh prišiel spoza mora a naučil Indiánov 
pestovať kukuricu a stavať budovy. 

Skutočne je zaznamenaná podobnosť medzi stupňovitými pyramídami nájdenými na Kanárskych 
ostrovoch a tými v Strednej a Južnej Amerike, ktorá silne naznačuje, že išlo o ďalšiu veľkú stratenú 
bielu migráciu – tentokrát do Strednej a Južnej Ameriky, možno dokonca ešte tisíc rokov pred 
Kolumbom. 

 
Hore: Pozícia Kanárskych ostrovov a trasa 
Kanárskeho prúdu do a späť z Ameriky. 
Existencia červenovlasých Guanchov na 
Kanárskych ostrovoch, daná do súvisu 
s predkolumbovskými červenovlasými múmiami 
nájdenými v Južnej Amerike a podobnosťou 
stavebného štýlu pyramíd naznačuje, že bieli 
pravdepodobne použili Kanársky prúd na 
prekonanie Atlantiku, zrejme medzi rokmi 2 000 – 
500 pnl. Kolumbus sám použil Kanársky prúd, 
keď vyrážal z Kanárskych ostrovov pri svojej 
prvej ceste cez Atlantik. 

Existujú tiež jasné dôkazy z Mexickej strany Atlantického oceánu, že bieli – bieli s blond vlasmi – 
dosiahli tú časť sveta dlho pred španielskymi prieskumami na konci 15. stor. 

Dole je predkolumbovská nástenná maľba, ktorá je v Chráme bojovníkov, Chichen Itza, na 
východnom pobreží Mexika. Prvý obrázok ukazuje bielych väzňov po zajatí domorodcami s tmavou 
kožou a druhý ukazuje obetovanie bieleho muža s dlhými blond vlasmi niebielymi. Je dôležité si 
uvedomiť, že tieto maľby boli vyhotovené PREDTÝM, ako sa Krištof Kolumbus doplavil do Ameriky 
v roku 1492. 
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Nástenná maľba hore bola zrekonštruovaná ako skutočná scéna (fotka nižšie) a je 
vystavená v Parque Etnografico, múzeu založenom na Kanárskych ostrovoch pri 
pyramídach, ktoré je tiež otvorené pre verejnosť. 
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ZMIZNUTIE GUANCHOV 

Guanchské artefakty ako jaskynné maľby, hrobky, hradby z kameňa a malty, rozbitá keramika a iné 
predmety dennej spotreby sa na ostrove vyskytujú v hojnom počte. Podobné nálezy boli objavené 
aj na africkom kontinente – obzvlášť v Maroku, čo naznačuje, že v istom období sa Guanchovia 
dostali aj cez more do Afriky. 

Tam sa začali miešať s arabskými a inými nebielymi rasovými typmi. Tento proces má zrejme  za 
následok ojedinelé záblesky blond vlasov a svetlých očí medzi berberským obyvateľstvom 
severozápadnej Afriky, ktoré sú znateľné až dodnes. 

Pyramídy a iné budovy na ostrovoch boli podľa všetkého postavené vyspelým ľudom – do času 
španielskej invázie však Guanchovia zjavne stratili väčšinu svojho civilizovaného vzhľadu a 
v španielskych záznamoch stojí, že boli napadnutí nahými kmeňmi, ktoré im niekedy spôsobili 
vážne vojenské porážky. Až v roku 1496 Španieli nakoniec porazili posledných Guanchov. 

Príchod bielych Španielov v polovici 14. storočia zavŕšil pohltenie zvyšných nordických Guanchov 
do populácie nových usadlíkov. Zvyšky vysokých, modrookých ľudí s blond vlasmi sa sčasti 
zachovali a stále môžu byť spozorované u mnohých jednotlivcov na ostrove. Čo sa týka kultúry, 
guanchská civilizácia úplne zanikla pod náporom importovanej európskej kontinentálnej kultúry, 
takže Kanárske ostrovy ostávajú španielskym územím až dodnes. 

 

Všetok materiál (c) copyright Ostara Publications, 1999. 
Použitie na komerčné účely výslovne zakázané. 
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