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Abstrakt 
 
Tato práce se zabývá rozborem staroegyptského pojetí člověka v kontextu nebezpečí, která 
jsou popsaná v tzv. Knize mrtvých, což je i její primární pramen. Teprve v liminální části 
přechodu mezi životem a smrtí se artikulovaly pojmy, které označovaly buď složku člověka, 
nebo projev lidského bytí. Těmito pojmy byly: kȝ, bȝ, ȝḫ, stín, jméno, srdce a tělo.  Pro 
definici liminality a pro porozumění postupu skrze zásvětí byly zvoleny teorie Mary Douglas 
a Arnolda van Gennepa. Cílem práce je definovat, který z projevů mohl být Egypťany chápán 
jako složka člověka a který jako projev jeho existence. 
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Abstract  
 
This paper deals with the analysis of the ancient egyptian concept of the human being in the 
context of dangers which are described in the Book of the Dead, in its primary source. Only in 
the liminal space between life and death is possible to find articulated concepts of 
manifestation of existence or parts of the human being. Those terms were: kȝ, bȝ, ȝḫ, the 
shadow, the name,the heart and the body. For definition of liminaly space we will use theories 
of Arnold van Gennep and for the understanding of the path through the underworld we will 
use the work of Mary Douglas. The goal of this paper is to define which of the terms were 
used for manifestation of existence and which for the parts of the human.  
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1. Úvod 
 
Cílem této práce je zkoumat mytická nebezpečí, která podle starých Egypťanů byla spojena se 
stavem smrti, z čehož bychom měli být schopni udělat si rámcovou představu o egyptském 
pojetí člověka. Konkrétněji se budeme věnovat nebezpečím, která hrozila člověku ve fázi 
přechodu mezi smrtí a pokračující posmrtnou existenci. Pro určení definice a kontextu 
přechodového období a s ním spjatými náležitostmi nám bude pomáhat antropologická teorie 
Arnolda van Gennepa a Mary Douglas.  
 Tato nebezpečí lze rozdělit podle jejich působnosti na určité složky či projevy, které podle 
egyptského myšlení každý člověk obsahoval. Volbou přechodové fáze pak získáme náhled na 
projevy lidského bytí, které se za jiných okolností nevyskytují, nebo není potřeba o nich 
mluvit. Primárním zdrojem o povaze těchto ohrožení nám bude sbírka funerálních zaklínadel 
nazvaná Kniha mrtvých. 
 Naše dělení lidské bytosti dualisticky na princip fyzického těla a nehmotné duše se velmi 
liší od konceptu, který používali Egypťané. Vyhneme se proto záměrně interpretačnímu 
překladu a v této práci termín „duše“ nebudeme používat.  
 Člověk se podle tohoto starověkého smýšlení skládal z tzv. aspektů.1 Těmi byly: jméno 
(rn), stín (šwt), srdce (jb), tělo a složky kȝ, bȝ a ȝḫ. Není ovšem pravdou, že by lidská bytost 
vznikala tak, že se všechny zmiňované komponenty jednoduše spojí.2 Každý z aspektů byl 
součástí člověka a zároveň představoval i jeho celou existenci v jiné formě,3 což ukazuje na 
pravděpodobný způsob egyptského myšlení, které nahlíželo totéž z více úhlů a výsledné 
pojmy používalo současně.4 Smrt do této jednoty vnesla chaos, narušení řádu nazvaného 
maat.5 Bylo proto nutné v rámci mumifikace roztříštěné složky znovu spojit a zvrátit tím to, 
co způsobila smrt.6 Neznamenalo to však, že by Egypťané odmítali skutečnost smrti, spíše se 
dá v jejich počínání nalézt snaha zvrátit negativa, která s sebou přinášela.7 Více o smrti si 
řekneme v dalších částech. 
 V této práci se budeme zabývat právě nebezpečími, která byla spojena s těmito 
rekonstruovanými složkami a projevy lidské bytosti. Podíváme se, jestli je vůbec tato 
rekonstrukce obhajitelná v kontextu původního textového pramene a který z aspektů bychom 
spíše zařadili do kategorie složek, a který lze popsat jako projev existence.  
 
 
 

                                                 
1 John H. Taylor. Death and the Afterlife in Ancient Egypt. London: British Museum Press, 2001, s. 16. 
2 Jiří Janák. Staroegyptská Kniha mrtvých – kapitola 105. Brno: L. Marek, 2003, s. 21. 
3 Ibid. 
4 Ibid. 
5 Jan Assmann. Death and Salvation in Ancient Egypt. Ithaca: Cornell University Press, 2005, s. 26. 
6 Ibid., s. 18. 
7 Ibid., s. 19. 
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2. Rešerše 
 
Pro zkoumání Knihy mrtvých je dobrým zdrojem kniha Stephena Quirka,8 která se snaží 
zkompletovat všechna její zaklinadla. Přečetl jsem ale i Aniho papyrus od Budge,9 především 
proto, že obsahuje hieroglyfický přepis a některé verze kapitol, které Quirke nemá.  
 Pro širší kontext funerálních a dalších reálií mi poslouží kniha od Salimy Ikram10 a knihy 
od Johna H. Taylora11 a řada odborných článků. Určitým odrazovým můstek mi bude i kniha 
Jiřího Janáka.12 Nakonec pro antropologický přesah mé práce využiji knihy Arnolda van 
Gennepa13 a Mary Douglas.14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

                                                 
8 Stephen Quirke. Going Out in Daylight: prt m hrw: The Ancient Egyptian Book of the Dead: Translation, 
Sources, Meaning. London: Golden House Publications, 2013. 
9 E. A. W Budge. The Egyptian Book of the Dead.  New York: Dover Publications, 1967. 
10 Salima Ikram. Death and Burial in Ancient Egypt. Cairo: The American University in Cairo Press, 2015. 
11 Taylor. Death and the Afterlife, 2001; John. H. Taylor. Spells for Eternity: The Ancient Egyptian Book of the 
Dead. London: British Museum Press, 2010; John H. Taylor.  Journey through the Afterlife: the Ancient 
Egyptian Book of the Dead. London: British Museum, 2010. 
12 Janák. Staroegyptská Kniha mrtvých, 2003. 
13 Arnold van Gennep. P echodové rituály: Systematické studium rituálů. Praha: Nakladatelství lidové noviny, 
1997. 
14 Mary Douglas. Purity and Danger: An Analysis of Concept of Pollution and Taboo. London: Routledge, 1966, 
1993. 
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3. Přehled projevů člověka 

3.1 Jméno (rn) 
 
Pro Egypťany bylo jméno hlavním nositelem identity člověka samotného, pro jeho potomky a 
pro interakci ve společnosti.15 Jeho ztráta, vymazaní či zapomenutí pak představovaly pro 
Egypťany jednu z největších obav, neboť se tím vlastně ztrácela jakákoli zmínka o člověku16 
a nastávalo popření jeho celé existence, což byl jeden z nejhorších osudů.17 Proto zachovat 
jméno bylo jednou z  priorit zádušního kultu. Jméno majitele hrobky se psalo na stěny a na 
sochy, a během mumifikace i na obinadla.18  
 Jména měla pro Egypťany velký význam i v běžném životě. A sice takový, že znát něčí 
jméno dávalo nad danou osobou moc. Proto například bohové měli více jmen, jedno „krásné“, 
které všichni znali a používali, a to pravé, tajné.19 Dokladem tohoto přesvědčení jsou 
dochované mytologické příběhy z Metternichovy stély,20 v nichž Eset vyléčí Hora díky své 
znalosti jmen,21 a ozdravná zaklínadla z papyru Turin 1993,22 v nichž se Eset snaží zjistit 
pravé jméno slunečního boha Rea.23 
 Význam jmen se projevoval v kletbách a v další magii. Objevují se také případy, kdy byly 
z monumentů a soch odstraňována jména předchozích panovníků a nahrazena jménem 
současného faraona.24 Většinou šlo o zcela běžnou praxi, která měla zvýšit prestiž právě 
vládnoucího faraona – například Ramesse II. toto praktikoval bez závažnějšího důvodu.25 
Ovšem některé přepisy jmen byly spojeny s damnatio memoriae,26 neboli zatracení 
památky.27 Tento osud potkal například královnu Hatšepsut, jejíž jméno nechal Thutmose III. 
nahradit jménem vlastním.28 Stejný osud potkal boha Amona v tzv. Amarnském období a po 
jeho skončení se totéž stalo i amarnskému vládci Achnatonovi a jeho protěžovanému bohu 
Atonovi.29 Pravdou ale zůstává, že se někdy dost těžko odlišuje, co přesně bylo záměrem pro 
nahrazení jmen předchůdců. 

                                                 
15 Taylor. Death and the Afterlife, s. 22. 
16 Ibid. 
17 Ibid. 
18 Ibid., s. 24. 
19 Janák. Staroegyptská Kniha mrtvých, s. 23. 
20 MMA 50.85. 
21 Ve stručnosti je hlavním motivem příběhu snaha ukrýt mladého Hora před Sutechem, v čemž Esetě pomáhá 
sedm škorpionů. Bohužel jeden bodne Hora, ale Eset jej snadno vyléčí díky své znalosti jmen těchto sedmi 
škorpionů a donutí jed opustit tělo. 
22 A. MacDowell. Village Life in Ancient Egypt: Laundry Lists and Love Songs. Oxford and New York: 
 Clarendon Press, 1999, s. 118–120. 
23 V dochovaných fragmentech zaklínání se vyskytuje stejný motiv Hora ohroženého jedem škorpiona. Přibylo 
však vyprávění, jak Eset z Reových slin a prachu stvořila hada, který Rea uštknul. Aby slunečního boha vyléčila, 
potřebovala zjistit jeho tajné jméno, které jí nakonec řekl. Díky tomu vyléčila jak Rea, tak i svého syna Hora. 
24 Peter Brand. Usurpation of Monuments. [online] Release date: September 30, 2010 [cit. 24. 1. 2018]. 
Dostupné z: https://escholarship.org/uc/item/5gj996k5    
25 Ibid. 
26 Ibid. 
27 Václav Bahník. Slovník antické kultury. Praha: Svoboda, 1974, s. 140. 
28 Více o Královně Hatšepsut a Thutmosem III například v: Florence Maruéjol. Thoutmosis III et la corégence 
avec Hatchepsout. Paris: Pygmalion, 2014. 479 s. 
29 K Amarnskému období viz například: Olivia Jeanette Zorn. Unter Atons Strahlen: Echnaton und Nofretete: 
Ausgewählte Werke aus der Amarna-Zeit im Neuen Museum Berlin. Berlin: Michael Haase, 2010. 77 s. 

https://escholarship.org/uc/item/5gj996k5
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 Tato snaha o zachování jména a strach z jeho zapomenutí vedly k tomu, že nedílnou 
součástí zádušního kultu bylo nahlas vyslovit jméno zemřelého, čímž se jeho identita 
zpřítomnila,30 spolu s obětní formulí známou jako ḥtp dj nswt „oběť, kterou dává král/dává se 
králi…“,31 aby zesnulý v zásvětí prosperoval.32 
 

3.2 Stín (šwt) 
 
Vzhledem ke klimatu Egypta byl stín vnímán jako symbol bezpečí a ochrany.33 Stín byl 
neoddělitelnou částí člověka, která byla brána jako božský projev, a stejně jako ostatní složky 
se vázal na tělo. Na vyobrazeních často nacházíme faraona zastíněného péřovými vějíři – 
pštrosí pero bylo atributem bohyně Maat, bohyně řádu a pravdy.34 Stejně jako lidé i bohové 
měli svůj stín, kterým mohli ochránit faraona, případně jimi vyvolený chrám.35 Stín byl 
pochopitelně spojován se sluncem a s jeho znovuzrozením, protože stejně jako slunce v noci 
mizel a ráno se znovu objevoval.36 Téhož chtěli dosáhnout zemřelí v zásvětí, proto bylo nutné 
stín v zásvětí ochránit. 
 

3.3 Srdce (jb) 
 
Stejně jako je v našem evropském diskursu centrem vědomí, vědění a myšlení mozek, pro 
Egypťany tuto funkci zastávalo srdce.37 Jako takové neslo srdce zodpovědnost za uplynulý 
lidský život a vše dobré či zlé, co člověk učinil. To se posuzovalo v Síni dvou pravd u 
posmrtného soudu, kdy bylo srdce dáno na váhy proti pírku maat. Kleslo-li srdce, bylo 
pohlceno Požíračkou a zemřelému nebyl umožněn vstup do zásvětí.38  
 Na důležitost srdce poukazuje i běžná praxe jeho ponechání v mumifikovaném těle.39 
Časté pak bylo dávat zesnulému do hrobky nebo do bandáží tzv. srdečního skaraba40 – 
amulet, který zastupoval srdce. Často se na srdečních skarabech nalezla zaklínání z Knih 
mrtvých, a sice ta z Kapitol 30A41, 30B42 a Kapitoly 26.43 Záměrem bylo, jak se dočteme ve 
zmiňovaných kapitolách, aby srdce nevypovídalo křivě proti souzenému. Zároveň se z 
jejich vinět, což byly ilustrace k jednotlivým kapitolám, dozvídáme detailnější informace o 

                                                 
30 Janák. Staroegyptská Kniha mrtvých, s. 23. 
31 Dalo by se říci až notoricky známý nápis, vyskytující se na obětních stélách, rakvích, nepravých dveřích a 
další pohřební výbavě. Překlad jedné ze stovek verzí zní: „Oběť, kterou dává král Usirovi, vládci Busiridy, 
velkému vládci, pánovi Abydu. Kéž dá invokační oběť chleba, piva, býků, ptáků, alabastru a všech dobrých věcí, 
z nichž žije bůh… atd.“  
32 Ikram. Death and Burial in Ancient Egypt, s. 140. 
33 Janák. Staroegyptská Kniha mrtvých, s. 26. 
34 Ikram. Death and Burial in Ancient Egypt, s. 26. 
35 Janák. Staroegyptská Kniha mrtvých, s. 26. 
36 Ikram. Death and Burial in Ancient Egypt, s. 26. 
37 Taylor. Death and the Afterlife, s. 17. 
38 Ikram. Death and Burial in Ancient Egypt, s. 24. 
39 Ibid. 
40 Carol Andrews. Amulets of Ancient Egypt. London: British Museum Press, 1994, s. 57. 
41 BD 30A in Quirke. Going Out in Daylight, s. 97–98. 
42BD 30B in Quirke. Going Out in Daylight, s. 99–100. 
43 BD 26 in Quirke. Going Out in Daylight, s. 89–90. 
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samotném přelíčení, protože doklady o podobě posmrtného soudu jsou ve Staré a Střední říši 
jen kusé.44  
 Účastníky soudu jsou kromě zemřelého šakalí bůh Anup, který souzeného přivádí do Síně 
dvou pravd a umisťuje pírko bohyně Maat na váhy. Jako protiváha slouží srdce zemřelého, 
případně srdeční skarab. Bůh Thovt zapisuje celý průběh soudu. Pokud je srdce zatíženo 
nepravostmi, klesne a je pozřeno Ammut – Požíračkou.45 Tato příšera je stvořena z částí těla 
hrocha, lva a krokodýla, tedy zvířaty, která byla nebezpečná pro člověka i za života.46 
Nešťastníka, který přišel o srdce, čekala druhá a tentokrát definitivní smrt. 
 Zemřelý měl při soudu pronášet tzv. negativní zpověď, tedy výčet věcí, které byly proti 
řádu maat a které neučinil.47 Podle toho si můžeme vzdáleně udělat představu, co vše bylo 
považováno za nepřípustné chování. Ubezpečení o plnění všeho, co je maat pak mnohdy 
zajišťovaly i výjevy na zdech hrobky.48 Negativní zpověď se objevuje v Kapitole 12549 Knihy 
mrtvých. Kategorizovat by se daly do podskupin sdružujících etické přestupky, násilné 
zločiny a vraždy, sexuální násilí, zločiny proti bohům, dále hospodářské přestupky a 
blokování postupu záplav. 
 Rozhodlo-li se o zemřelého nevinně, předstoupil před vládce zásvětí Usira, kterého 
doprovázely jeho sestry Eset a Nebthet. Někdy zde může být i více postav, například čtyři 
synové Horovi, jejichž hlavy se objevují na kanopách, dále zde může být mnohočetná porota 
a například bůh Re. Usir pak prohlásí zemřelého za ospravedlněného (mȝʿ ḫrw) a je mu 
umožněno vstoupit do blažené existence. Jsou mu vráceny oči, srdce a ústa, díky kterým se 
může podílet na obětech a žít z nich.50 
 

3.4 Tělo 
 
Pro tělo existovalo hned několik termínů,51 vždy záleželo, v jakém stavu se tělo nachází. Živé 
tělo neslo název ẖt,52 zatímco mrtvé tělo bylo nazýváno jako ẖȝ.t.53 O mumifikovaném těle 
bylo referováno jako o sʿḥ.54 Tělo bylo stejně důležité jako všechny ostatní složky, možná o 
trochu víc, protože právě v těle se všechny scházely a tvořily člověka.55 Ovšem po smrti tělo 
pochopitelně podléhá zkáze, a tak bylo nutné přijít se způsobem, jak jej zachovat. 
 Tímto způsobem byly mumifikace a rituály zachování těla, které měly odvrátit rozklad.56 
Tak se z těla zesnulého stal spíše jeho obraz nebo socha.57 Tento obraz (tw.t) měl stejné 

                                                 
44 Taylor. Death and the Afterlife, s. 17. 
45 Ikram. Death and Burial in Ancient Egypt, s. 24. 
46 Taylor. Death and the Afterlife, s. 38. 
47 Ibid., s. 37. 
48 Ibid.  
49 BD 125 in Quirke. Going Out in Daylight, s. 269–276. 
50 Janák. Staroegyptská Kniha mrtvých, s. 79. 
51 Ikram. Death and Burial in Ancient Egypt, s. 24. 
52 Ibid. 
53 Ibid. 
54 Ibid. 
55 Taylor. Death and the Afterlife, s. 16. 
56 Ibid. 
57 Ikram. Death and Burial in Ancient Egypt, s. 23. 
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schopnosti a potřeby jako pozemské zpodobnění bohů. Potřeboval pravidelnou výživu,58 které 
se mu dostávalo v rámci zádušního kultu a kterou si skrze něj a své bȝ přebíral zemřelý, aby 
se mu nevedlo zle v zásvětí. 
 

3.5 Bȝ  
 
Hlavním úkolem bȝ bylo zajišťovat výživu mrtvému v zádušním kultu. Především tedy proto, 
že ze všech složek bylo bȝ po smrti nejpohyblivější.59 Zřejmě pro to bylo zobrazováno jako 
pták s lidskou hlavou, někdy i s rukama.60 Vedle cesty skrze šachtu k obětnímu místu, odkud 
bralo energii z obětí a předávalo ji mrtvému, dokázalo bȝ navštěvovat vzdálená místa kdekoli 
na světě, případně procházet podsvětím a plout na bárce spolu se slunečním bohem.61 Bȝ mělo 
být dokonce schopno pohybovat se nezávisle na těle v době, kdy člověk spal,62 což je stav 
velmi podobný smrti.63 
 Co do podoby, bylo bȝ zobrazováno jako pták s lidskou hlavou, a stejně jako člověk, 
dokázalo si bȝ užívat pozemských věcí i po smrti. Bylo schopno jíst, pít a cestovat, jak jsme si 
řekli v předchozím odstavci, a k tomu mělo být schopno mluvit. Každopádně aby byl 
zachován život zesnulého, muselo se každý večer vrátit do mumifikovaného těla.64 
 Ovšem o bȝ se dalo hovořit i dříve než po smrti, ačkoli teprve po smrti přicházelo bȝ 
k plnému životu. Být něčí bȝ, znamenalo dotyčnému sloužit,65 ať už se jednalo o boha či 
faraona. Avšak nejenom bohově měli svá bȝ.w (plurál), mohla je mít i města, kde se jednalo o 
bȝ.w předešlých králů, kteří se starali o svá města i nástupce.66 O bozích se také vědělo, že 
disponují více bȝ.w. Být něčí bȝ mohlo také znamenat být dotyčnému podřízený. Například 
Re měl mít sedm bȝ.w67 a bohyně noční oblohy Nut měla být nazývána „Ta s tisíci bȝ.w“,68 
což může poukazovat na blízkost s termínem ȝḫ, jak si dále ukážeme. 
 Důležitá zmínka o bȝ se také zachovala ve středoříšském Dialogu muže s jeho bȝ.69 
V tomto mudroslovném literárním díle muž rozmlouvá se svým bȝ a běduje nad strastmi 
života a vyzdvihuje přednosti posmrtného života, kdežto bȝ je mu oponentem a přesvědčuje 
ho, aby tolik nespěchal.70 
 

3.6 Kȝ 
 

                                                 
58 Ibid. 
59 Ibid., s. 28. 
60 Ibid.  
61 Ibid. 
62 Ibid. 
63 Jan Zandee. Death as an Enemy: According to Ancient Egyptian Conceptions. Leiden: Brill, c1960, s. 81–85. 
64 Taylor. Spells for Eternity, s. 13. 
65 Janák. Staroegyptská Kniha mrtvých, s. 24. 
66 Ibid., s. 25. 
67 Ibid. 
68 PT 535, PT 434, PT 710A in The Ancient Egyptian Pyramid Texts. 2nd ed. Atlanta: SBL Press, 2015, s. 102, s. 
104, s. 137. 
69 P. Berlin 3024 
70 Ibid. 
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Další lidský projev měl být stvořen bohem Chnumem současně s tělem.71 Po celou dobu 
života i po životě fungovalo jako dvojník či dvojče. Tato lidská esence byla plodivou silou a 
byla zodpovědná za pohyb.72 Právě v okamžiku smrti, kdy se složky rozdělily, ustal i veškerý 
pohyb. Ten se v ideálním případě znovu vrátil po mumifikaci v hrobce po té, co se kȝ spojilo s 
tělem. Tedy za předpokladu, že se mumifikace povedla a zesnulý v pořádku prošel zásvětím a 
uspěl u zkoušky vážení srdce. Určitě je dobré poznamenat, že hrobkám se říkalo „dům kȝ“.73 
 Hieroglyfem pro zápis kȝ jsou zvednuté ruce.74 Ty mohou představovat ruce objímající 
v ochranném gestu, nebo ruce objímající v sexuálním kontextu, případně ruce nabízející, nebo 
ruce očekávající obdržení potravy.75 Kȝ bylo hlavním příjemcem výživy ze zádušního kultu, 
kterou k tělu nosilo bȝ.76 Po smrti kȝ žilo dál, ale muselo se spojit s tělem, aby společně 
přežily a mohly se společně přesunout na věčnost.77 Bez kȝ totiž není život. Přítomnost nebo 
nepřítomnost kȝ rozhoduje o žití.78 
 Tím se znovu dostáváme k otázce plodnosti a síly, kterou kȝ také představovalo. Z hlediska 
patrilinearity se otcovo kȝ projevilo v jeho prvorozeném synovi.79 Lépe řečeno u primogeneta 
se na tento jev více upozorňovalo především kvůli následnictví, byť ostatní děti byly nesporně 
taktéž projevem kȝ.w svých rodičů. Prvorozený byl důležitý i kvůli konceptu boha otce – 
Usira a boha syna – Hora, kdy vládnoucí faraon přebíral úlohu Hora a získával tak božské kȝ 
vládce podsvětí Usira.80 A podobné je to s emanací kȝ stvořitelského božstva, která začala 
všechen život a stále pokračuje, stejně jako život sám.81 
 

3.7 ȝḫ 

 
ȝḫ je jedním z nejkomplikovanějších prvků. Jeho vznik může být výsledkem spojení prvků kȝ 
a bȝ.82 Teoreticky je tedy přítomen i zaživa, ale ten pravý význam nastává až po smrti. ȝḫ je 
zesnulý transformovaný do podoby věčné bytosti spojené se světlem a hvězdami.83 Jedná se o 
ideální stav bytí, o který se měly starat veškeré funerální přípravy a obřady. Ovšem ne každý 
se mohl na tento vytoužený cíl těšit – pouze ten, kdo žil v souladu s maat.84 
 Ten, kdo se stal blaženým zesnulým ȝḫ, dokázal překonat smrt.85 Již se o něm nemluvilo 
jako o mrtvém, ale jako o tom, kdo pokračuje v žití v jiné formě. Leitmotivem egyptského 
zádušního kultu bylo slunce, které každou noc umíralo a každé ráno se znovu zrodilo. Totéž si 

                                                 
71 Ikram. Death and Burial in Ancient Egypt, s. 26. 
72 Ibid. 
73 Ibid., s. 27. 

74  
75 Ikram. Death and Burial in Ancient Egypt, s. 27. 
76 Ibid. 
77 Ibid. 
78 Janák. Staroegyptská Kniha mrtvých, s. 31. 
79 Ibid. 
80 Ibid. 
81 Ibid., s. 32 
82 Ikram. Death and Burial in Ancient Egypt, s. 30. 
83 Ibid. 
84 Ibid., s. 31. 
85 Taylor. Death and the Afterlife, s. 31. 
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přáli i lidé, nejlépe zdokumentované jsou tyto touhy u králů, královen a dalších členů vyšších 
vrstev. Tito se ve formě ȝḫ identifikovali se sluncem, slunečními božstvy a s božstvy, která 
měla ve své kompetenci či vlastnostech regeneraci, jako byl např. Usir, Horus, atd.86 Po 
dosažení kýženého stavu ȝḫ se králové stávali mocnými bytostmi, které byly ztotožňovány s 
cirkumpolárními hvězdami87 – tedy těmi, které byly pozorovatelné po celý rok. 
 ȝḫ mohl pozůstalým pomoci v jejich každodenních starostech, i je mohl způsobit, pokud 
při dohlížení na svůj záhrobní kult shledal nějaké nedostatky. Z těchto situací se nám 
dochovaly tzv. dopisy zemřelým.88 Mrtví mohli také řešit neštěstí seslaná na jejich rodinu 
jiným zemřelým. Aby se vše dozvěděli, musela jim rodina dát vědět skrze dopisy, které jsou 
jediným dochovaným dokladem, že tato komunikace skutečně probíhala.89 Ty se nejčastěji 
psaly na nádoby s obětinami, aby bylo jisté, že je předci nepřehlédnou a žadatelům 
pomohou,90 ačkoli frekventovanějším způsobem takovéto komunikace bylo zřejmě mluvené 
slovo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
86 Ibid., s. 32. 
87 Janák. Staroegyptská Kniha mrtvých, s. 28. 
88 O dopisech zemřelým viz Alan Henderson Gardiner a Kurt Heinrich Sethe. Egyptian Letters to the Dead 
Mainly from the Old and Midle Kingdoms. London: Egypt Exploration Society, 1928. 32 s 
89 Taylor. Death and the Afterlife, s. 42–43. 
90 Emily Teeter. Religion and Ritual in Ancient Egypt. Cambridge: Cambridge University Press, 2011, s. 154. 
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4. Smrt člověka 
 
Výše jsme se jen mimoděk zabývali smrtí, nyní je tedy čas se jí věnovat o něco podrobněji. 
Smrt nebyla nahlížena jako konec života, spíše jako jeho přerušení, které se s dostatečnou 
péčí dalo překonat a mrtvý mohl přejít do dalšího a mnohem lepšího života. Egypťané vnímali 
život jako sled změn a smrt nebyla koncem, jen dalším stupněm života.91 Smrt je někdy 
přirovnávána k lodi navrátivší se do přístavu, jak to najdeme dochované například ve 
středoříšské literatuře, konkrétněji v Rozhovoru muže se svým bȝ: „Západ, nevyhnutelný cíl, 
je p ístav“.92 Dále v Povídce o Sinuhetovi nacházíme od této představ odvozený eufemismus 
pro smrt: „…den zakotvení.“93  
 Skrze další eufemismy je smrt podobná noci, den životu.94 Velkou roli měly v tomto 
rozdělení solární cyklus i obyčejná každodenní zkušenost. Ve dne je člověk aktivní, pohybuje 
se, mluví, jí, kdežto v noci se nachází v neaktivním stavu podobnému smrti. Ve spánku mohl 
například živý člověk nahlédnout skrze sny zásvětí, a slovo pro spánek má jako determinativ 
užit symbol ležící mumie.95 
 Se solárním cyklem a každodenní zkušeností souvisí i jistota, že slunce po své smrti na 
západě opět vyjde, a tedy se znovuzrodí. V totéž bylo doufáno i pro zesnulé. Odtud originální 
egyptský název Knihy mrtvých, o níž si povíme víc později, který zní „Vycházení do 
dne/světla“ (prt m hrw). Smrt je v ní popsána jako „noc vycházení do světla“.96 
 Egyptský předobraz vnímání pohřebních a posmrtných náležitostí můžeme spatřovat 
v mýtu o Usirovi.97 Z dochovaných textů (například Texty pyramid, 98 Texty rakví, 99 různé 
fragmenty papyrů) se dá jeho příběh jen útržkovitě zrekonstruovat. Jedním z mála zdrojů 
uceleného textu je kupříkladu novoříšská stéla Louvre C 286, dále řecký autor Plútarchos,100 u 
nějž není jisté, nakolik se držel egyptských zdrojů, a jestli si příběh neupravil nebo 
nedomyslel po svém. 
 Každopádně tento přepsaný příběh vypráví o vraždě Usira, kterého zabil jeho bratr Sutech. 
Nejprve svého bratra lstí nalákal do rakve, kterou zapečetil a hodil do Nilu. Usir se buď 
udusil, nebo utopil, každopádně ve své rakvi doplul až do města Byblos, kde jeho rakev 
                                                 
91 Ibid., s. 12. 
92 Ibid., s. 156. 
93 Richard Parkinson. The Tale of Sinuhe and Other Ancient Egyptian Poems 1940–1640 BC. New York: Oxford 
University Press, 2009, s. 43. 
94 Taylor. Death and the Afterlife, s. 12. 
95 Zandee. Death as an Enemy, s. 81–85.  
96 Taylor. Death and the Afterlife, s. 12. 
97 Pro podrobnější informace o Usirovském mýtu a Sporu Hora se Sutechem viz John Gwyn Griffiths. The 
Conflict of Horus and Seth from Egyptian and Classical Sources: A Study in Ancient Mythology. Liverpool 
Monographs in Archaeology and Oriental Studies. Liverpool: Liverpool University Press, 1960. 182 s. 
98 Pro kritické vydání těchto textů z pyramidových hrobek králů a královen z období páté, šesté a částečně i osmé 
dynastie viz James P. Allen. The Ancient Egyptian Pyramid Texts. Second edition. Atlanta: SBL Press, 2015. 
381 s. 
99 Například Raymond O. Faulkner. The Ancient Egyptian Coffin Texts: Spells 1–1185 and Indexes. Oxford: Aris 
& Phillips, 2004. 204 s. 
100 Plutarchos a J. Gwyn Griffiths. Plutarch's De Iside et Osiride. Cardiff: University of Wales Press, 1970. 648 
s. 
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vrostla do stromu, z nějž si lokální vládce poručil vytesat sloup do svého paláce. Tam ho našla 
jeho sestra a družka Eset a dopravila rakev i s tělem zpět do Egypta. Sutech pak bratrovo tělo 
ukradl, rozsekal a rozházel po Egyptě. Z nepřímých zdrojů jako jsou názvy chrámů, apod. 
víme, že byl Usir rozsekán na několik částí. Tyto části jeho sestry Eset s Nebthetou posbíraly 
(až na penis, který Usirovi stvořila Eset nový), spojily je dohromady a ovinuly plátnem, čímž 
vytvořily první mumii. Následně Usira Eset svou magií oživila na tak dlouho, aby s ním 
zplodila boha Hora. Usir tak byl sice oživen, ale zůstal v říši mrtvých jako její vládce, kdežto 
pohrobek Hor vládl živým. To bylo důležité i při nástupnictví reálných vládců. Zesnulý faraon 
byl Usir, jeho nástupce byl Hor. 
 Důležitým aspektem Usirova mýtu vzhledem k fyzické smrti je nespravedlnost. Usir byl 
neprávem zavražděn bratrem a i díky tomu se dokázal smrti vzepřít a žít dál v zásvětí. A 
podobný proces a odškodnění za smrt si přáli i ostatní Egypťané.101 
 

4.1 Zádušní kult 
 
Pokud zesnulý úspěšně prošel všemi nástrahami a byl ospravedlněn u soudu, mohl se odebrat 
do posmrtného života. Tam měl život pokračovat téměř stejně jako ve světě živých, pouze bez 
všech záporných věcí, jako jsou nemoci či neúroda.102 Zesnulí pak měli pracovat na polích 
bohů a zajišťovat jim živobytí, stejně jako tak za života činili pro faraona. Lidé, kteří se chtěli 
od této práce oprostit, si pořídili do své hrobky figurky vešebty (wšbty).103 Tyto drobné 
figurky se v podobě pracujících lidí objevily už v páté a šesté dynastii,104 později ve Střední 
říši byly nejčastěji vyráběny v podobě mumifikovaných lidí105 a jejich důležitost dokládá 
výskyt vešebtů v hrobkách napříč sociálními vrstvami.106 Vešebty měly zastoupit člověka při 
práci v zásvětí – každá figurka na jeden den v roce.107 
 Středobodem zádušního kultu byla hrobka. Ta byla esenciálním prvkem v celé egyptské 
snaze ochránit zesnulého a zabezpečit jej na věčnost. Vybudovat hrobku bylo téměř stejně 
důležité, ne-li důležitější, jako postavit dům a založit rodinu.108 O tom, že příbytky ve světě 
živých byly jen dočasnou záležitostí, svědčí i použití různých materiálů. Zatímco domy a 
některé části chrámů se stavěly z hliněných cihel, rákosu a dřeva, hrobky měly být postaveny 
z kamene, aby vytrvaly navěky.109 
 Protože navěky mělo ideálně vydržet i tělo, byla dalším charakteristickým úkonem 
mumifikace.110 Ta předznamenávala zádušní kult, jelikož byla kruciálním elementem pro 
zajištění pokračování života v zásvětí. Samotný termín „mumie“ a z něj odvozené 

                                                 
101 Taylor. Death and the Afterlife, s. 27. 
102 Ibid, s. 13–15. 
103 Miroslav Verner, Ladislav Bareš a Břetislav Vachala. Encyklopedie starověkého Egypta. Praha: Libri, 2007, 
s. 496. 
104 Ikram. Death and Burial in Ancient Egypt, s. 128. 
105 Ibid., s. 129. 
106 Ibid. 
107 Ibid., s. 130. 
108 Ibid., s. 139. 
109 Taylor. Death and the Afterlife, s. 10. 
110 Ibid., s. 46. 
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„mumifikace“, pochází z perského slova pro živici (mummia),111 což je vazká tekutina černé 
barvy, o níž se domnívali, že byla použita pro konzervaci těl. Ovšem černá barva ostatků je 
zřejmě způsobena použitím pryskyřice, živice se prokazatelně používala až v Pozdní době.112 
 Spolu s ochranou před fyzickým rozkladem, které bylo dosaženo vyjmutím vnitřních 
orgánů, vysušením těla natronem a jeho následným ovinutím pruhy plátna, byly mumie 
vybaveny i ochranou magickou. Tou byly amulety, buď vkládané mezi bandáže,113 nebo do 
rakve na hotovou mumii,114 případně uložené oběma způsoby. Nejběžnějším amuletem byl 
zmiňovaný srdeční skarab, a další se znovuzrozením spojené předměty jako například Horovo 
oko (wḏȝt).115  
 I přes ničím ohroženou úrodu v zásvětí, potřebovali mít zesnulí zajištěn pravidelný přísun 
potravy ze světa živých.116 Proto se hrobka zpravidla sestávala z podzemní části s uloženým 
tělem a z části nadzemní, která sloužila pro oběti.117 Zádušní kulty pro vládce či jinak 
významné osoby byly velmi nákladné, jak dokládají dochované seznamy štědrých obětin a 
výplat pro náboženské specialisty.118 To se ovšem pravidelně dělo jen po dobu odpovídající 
jedné generaci, navíc se jídlo mohlo předávat z blízkého chrámu,119 z jehož obětin nežili jen 
bohové a mrtví. Tento systém přerozdělování prostředků dokázal uživit celou řadu lidí a činil 
tak z chrámů významná ekonomická centra.120 
 Zajištění výživy však vždy nemuselo nutně znamenat obětování skutečného jídla. To se 
nahrazovalo například malbami na stěnách hrobky či kamennými modely, případně se 
v hrobkách našly figurky představující muže a ženy při výrobě jídla.121 Tím se zajistil 
nebožtíkův dostatek i v době, kdy se rodinné finance musely směřovat někam jinam, případně 
když se rodina odstěhovala, nebo po několika generacích na svého předka zapomněla.122 
 Přinášet oběti bylo naprosto zásadní. Jednak se při nich pronášelo jméno zemřelého, 
čímž se zpřítomňoval na zemi i v zásvětí, jednak zesnulý nemusel v zásvětí hladovět a jíst 
„moč a výkaly“.123 Takto zanedbaný předek se mohl živým mstít různorodými způsoby, stejně 
jako se spokojený předek mohl svým potomkům odměňovat. Svět mrtvých a živých byl tedy 
úzce propojen systémem vzájemné pomoci. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
111 Ibid., s. 47. 
112 Ibid. 
113 Ibid., s. 202. 
114 Ibid., s. 205. 
115 Ibid., s. 48. 
116 Ibid., s. 15. 
117 Ibid., s. 139. 
118Teeter. Religion and Ritual, s. 129. 
119 Ibid., s. 130. 
120 Ibid., s. 52–53.  
121 Ibid. 
122 Ibid, s. 128. 
123 BD 53 in Quirke. Going Out in Daylight, s. 134. 
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5. Knihy mrtvých 
 
Naším primárním zdrojem je tzv. Kniha mrtvých. Tradice funerálních textů je však daleko 
starší a širší. Kniha mrtvých je dědictvím předchozích tradic, kterými byly Texty pyramid a 
Texty rakví. Ve všech případech jsou texty určeny pro bezpečný postup do dalšího života a 
jeho zachování navěky, proto se jim souhrnně říkalo sȝḫu, tedy „stávání se ȝḫem“124. Byť jsou 
svým obsahem odlišné, obsahují zádušní knihy některé společné texty z předchozích Textů 
pyramid i z Textů rakví. 
 Termínem „Kniha mrtvých“ se občas označuje více zádušních textů, ačkoli to není 
původní název ani jednoho z nich. Poprvé tento termín použil K. R. Lepsius (z jehož číslování 
kapitol bude tato práce vycházet), když v roce 1842 publikoval Iufanchovu Knihu mrtvých,125 
vlastním názvem prt m hrw, tedy „Vycházení do dne“. Původní název odkazuje na solární 
cyklus a paralelu mezi dnem a životem. 
 Poprvé se Kniha mrtvých objevuje na rakvi královny Mentuhotep z Théb, která se datuje 
pravděpodobně do období třinácté dynastie.126 Vyskytovala se tedy simultánně s Texty rakví, 
s nimiž má několik stejných zaklínadel, některá zaklínadla jsou Texty rakví inspirována, ale 
většina jejích zaklínadel je zcela originálních.127 Těchto zaříkání je téměř dvě stě. 
 Užívání zádušních knih je masivněji doloženo z dob sedmnácté dynastie na konci Druhého 
přechodného období. Ve větší míře se jich začalo používat až v Nové říši, tedy od osmnácté 
dynastie dál,128 s výjimkou Amarnského období. Další zádušní texty vedle Vycházení do dne 
jsou tzv. Podsvětní knihy, Nebeské knihy, Litaniea na Rea, Kniha nebeské krávy a Kniha o 
putování věčností.129 
 Ač se vžilo používání termínu „kniha“, nejednalo se o knihu v pravém slova smyslu.  
Nejranější praxí bylo, že zaklínadla byla zapisována na lněné bandáže, kterými se tělo 
omotávalo v rámci mumifikačního procesu,130 aby měl zemřelý mocná zaklínadla ihned 
k dispozici, bylo-li by jich zapotřebí. Až v pozdější praxi byly texty psány na zdi hrobky, tělo 
rakve i na samostatné papyry vkládané do hrobek s dalším pohřebním vybavením. 
 Obliba používání papyru pro psaní zaklínadel Knih mrtvých vzrostla za vlády královny 
Hatšepsut a Thutmose III. Na začátku Nové říše se totiž přešlo k užívání antropomorfických 
rakví, na nichž oproti těm klasickým ve tvaru obdélníku nebyl dostatek místa pro zápis všech 
zaklínadel.131 V této době zřejmě došlo k přijetí praxe zapsat nová zaklínadla na roli papyru a 
vložit jí zemřelému do rakve, aby ji měl po ruce ze stejného důvodu, jako předtím v případě 
popsaných bandáží. Nicméně nebylo žádné kanonizované pořadí zaklínadel či kapitol, 
                                                 
124 Taylor. Death and the Afterlife, s. 10. 
125Karl Richard Lepsius.  Das Todtenbuch der Ägypter nach dem hieroglyphischen Papyrus in Turin. 
Leipzig: Wigand, 1842. 165 s. 
126 Taylor. Journey through the Afterlife, s. 55. 
127 Ibid. 
128 Janák. Staroegyptská Kniha mrtvých, s. 55. 
129 Erik Hornung. The Ancient Egyptian Books of the Afterlife. Ithaca: Cornell University Press, 1999. 188 s. 
130 Taylor. Journey through the Afterlife, s. 55. 
131 Ibid. 
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dokonce ani nebylo standardizováno, která zaklínadla použít,132 tudíž každý svitek je, někdy i 
dvacet metrů dlouhým, unikátem,133 který vznikal podle přání jeho budoucího uživatele. I 
přesto existovaly jisté tematické okruhy, které měla Kniha mrtvých obsahovat, protože byly 
klíčové pro přežití v zásvětí.134 Dalším nestandardizovaným doplňkem Knih mrtvých jsou 
ilustrace jednotlivých zaklínadel, tzv. viněty. Ty měly sloužit k zobrazení situace popisované 
v zaklínadle, a tím přispět k jeho síle135 a stejně jako v případě zaklínadel nesou viněty 
několik společných rysů, které pak zhotovitel podle přání zadavatele doplnil o detaily, 
dozdobil, atp. 
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133 Ibid., s. 56. 
134 Ibid. 
135 Ibid., s. 57. 
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6. Přechodové rituály 
 
Odbočme nyní od egyptských reálií k antropologické teorii. V předchozích částech jsme se 
seznámili se složkami člověka, s primárními zdroji a základním kontextem vzniku a aplikace 
funerálních textů. Nyní se zaměříme na antropologický pohled na pohřební rituály jako celek, 
který se budou hodit k dalšímu zkoumání Knihy mrtvých a v ní popsaných nebezpečí a obran 
proti nim. 
  Pohřeb můžeme klasifikovat označením přechodový rituál. Přechodový rituál by měl být 
úkon, který nějakým způsobem ošetřuje přesun jedince z původního stavu do stavu dalšího. 
Na otázku, proč je nutné nějakým způsobem tyto přesuny řešit, nám odpovídá Mary Douglas 
ve své knize Purity and Danger. Tento stav je svou nezařazeností a nezařaditelností 
chaotickým, a tedy nebezpečným, prvkem pro všechny v něm i pro jeho okolí.136 
 Tyto přesuny se mohou uskutečňovat například v případě narození, dospívání, sňatku, 
otcovství, třídního postupu, pracovní specializace a pohřbu, nebo při prostém přesunu 
z jednoho místa na druhé.137 Ve zjednodušeném schématu je tak obsaženo nejprve vystoupení 
z původní společenské role, liminální období a nakonec vstoupení do role nové.138 Ne ve 
všech kulturách se tyto fáze těší stejné závažnosti, nebo mohou vzájemně splývat, stejně jako 
celé kategorie přechodových rituálů, kdy například ve sňatku je obsažen přechod do 
dospělosti. Stejně tak ne všechny rituály spojené s narozením nebo povýšením jsou nutně 
přechodové.139 
 Antropologicky nejzajímavější je právě liminální období, v němž iniciovaný na čas nepatří 
do žádné z kategorií a jeho pozice je velmi výjimečná. Neplatí obvyklá pravidla a naopak se 
vytyčují nová (například potravinová tabu),140 především pak proto, že liminalita má v sobě 
nebezpečí a s tím spojenou moc.141 Nejnebezpečnějším obdobím přechodu je pak doba 
segregace od celé společnosti. Touto dobou může a nemusí provázet inicianty ambivalentní 
postava, která celý proces spouští, a pro kterou neplatí obvyklé struktury, tudíž je schopná je 
narušit a pomoci tak utvořit nové.142 
 Často se v liminální období spojují inicianti s podobně nebezpečnými stavy, například se 
smrtí. Inicianti jsou považováni za mrtvé, nesmí se například hýbat, jsou nazí a jsou si všichni 
rovni.143 V liminalitě také dochází k různým formám fyzického násilí, případně pouze 
nepohodlí, někdy se přistupuje k intoxikaci s cílem reálnějšího navození stavu smrti.144 Cílem 
této fáze je zničit staré iniciantovo zařazení, očistit ho od sociálních vazeb, aby mohl přijmout 

                                                 
136 Douglas. Purity and Danger, s. 95. 
137 Gennep. P echodové rituály, s. 13. 
138 Ibid., s. 27. 
139 Ibid., s. 20. 
140 Ibid., s. 76. 
141 Douglas. Purity and Danger, s. 96. 
142 Ibid. 
143 Gennep. P echodové rituály, s. 77–78. 
144 Ibid., s. 81. 
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vazby nové. Nejsou to však pouze iniciovaní, kdo je nebezpečný svému okolí, liminální fáze 
je velmi nebezpečná i pro přímé účastníky rituálů.145 
 Fyzické utrpení a konečné oddělení od starého příjem nového bývá zpečetěno nějakým 
fyzickým zmrzačením, které nelze vzít zpět a zvrátit tak proces přechodu,146 z nichž asi 
nejznámější je obřízka.147 Může se však jednat o tetování, skarifikaci, proražení nosní 
přepážky či panenské blány, atd. Současně s odříznutím se od předešlého stavu slouží 
zmrzačení i jako doklad příslušnosti ke společenství ve stavu novém a nemusí se tak vázat na 
přechodový rituál dospělosti, ale například narození nebo konverze. S přijetím do nové 
skupiny se může pojit ritualizované vzkříšení společensky mrtvých, po němž následuje 
poučení o způsobech nového života, který je ale jiný než ten předchozí.148 Tím není myšlen 
pouze společenský řád, ale i esenciální úkony jako je dýchání, chození, mluvení, atd.149 
 Jak jsme již řekli, vydělení, liminální fázi a začlenění obsahují různorodé přechodové 
rituály, nás však budou nejvíce zajímat pohřební rituály, respektive jejich pozůstatky, které se 
podařilo z doby starého Egypta nalézt. 
 U pohřebních rituálů najdeme podobné schéma jako u ostatních přechodových rituálů. Je 
zde vystoupení, které ale není vždy nějak složitěji ošetřováno,150 především proto, že smrt je 
dostatečným oddělením sama o sobě. Pomezní období bývá vyplněno přípravami na pohřeb. 
Přijímání do světa zemřelých může mít nejrůznější podoby zvláště v mytologickém rozměru. 
Co se Egypťanů týče, věnovali právě přijetí nesmírnou péči, především proto, že se jednalo o 
přijetí do věčného a lepšího života. 
 I běžný, nemytický zesnulý měl podobnou cestu jako bůh Usir. Smrtí byl vydělen 
z dosavadního života a na liminální fázi záleželo, zda bude přijat do posmrtného života. 
V liminalitě byl ohrožen hned dvakrát. Jeho fyzické tělo ohrožovala hniloba, zatímco jeho 
nehmotné já ohrožovaly nástrahy zásvětí. O tělo se starali balzamovači nebo pouštní písek, o 
bezpečný průchod přes různé překážky se musel zesnulý postarat sám s pomocí zaříkání 
například z Knihy mrtvých a dalších náležitostí, jimž se budeme dále věnovat. 
 

6.1 Poslední cesta mrtvého 
 
Z dochovaných textů z období osmnácté dynastie můžeme v záplavě variant vybrat několik 
základních pilířů funerálních příprav.151 Prvním z nich byl převoz zemřelého, který byl 
identifikován coby Usir, po Nilu do nekropole. Zemřelý tak symbolicky přecházel z východu 
na západ, který, jak jsme si již řekli, byl díky slunečnímu cyklu asociován s říší mrtvých.152 
Na cestě jej doprovázeli kněží, kteří zastupovali určitá božstva. Dvě ženy, plačky, převzaly 
role Esety s Nebthetou, jeden z kněží měl na starost porážku býka, ztotožněného se 

                                                 
145 Více o liminalitě v rituálu viz též Victor Turner. Průběh rituálu. Brno: Computer Press, 2004. 194 s. 
146 Ibid., s. 76. 
147 Ibid., s. 73. 
148 Ibid., s. 77. 
149 Ibid. 
150 Ibid., s. 136. 
151 Harold M. Hays. „Funerary Rituals (Pharaonic Period).“ In Jacco Dieleman, Willeke Wendrich 
(eds.), UCLA Encyclopedia of Egyptology, Los Angeles, 2010, s. 1–14. 
152 Ibid. 
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Sutechem.153 Ta se konala ihned po zakotvení. Dalšími zosobněnými bohy byli Hor a 
Thovt.154 
 Po zakotvení byl zemřelý přenesen do stanu, který byl vztyčován pouze pro potřeby 
mumifikace. Tento prostor byl spojen s bohem pohřebišť Anupem, a odehrávalo se v něm 
očištění těla.155 
 Samotná mumifikace, která mohla trvat až sedmdesát dní, byla prováděna v jiném stanu, 
nazvaného „čisté místo“ (wʿbt).156 Poté následovala řada nočních vigilií držených u mumie157 
a procesí k hrobce. Mumie k ní byla dopravena na saních. Hrobka samotná představovala 
zásvětí a personifikovanou západní poušť, která měla mrtvého přijmout do své náruče.158 
 U hrobky se před uložením těla prováděl rituál nazvaný otevírání úst.159 Tento rituál měl 
obnovit všechny smysly, tělesné pochody a rozpohybovat končetiny mumie, aby se zemřelý 
dokázal u zásvětního soudu sám obhajovat160 a mohl se z něj stát ȝḫ.161 Při provádění 
otevírání úst se používala sada nástrojů, které primárně figurovaly při porodu, čímž se rituálně 
zvýraznil motiv znovuzrození.162 Symbolické otevření úst se pak uskutečnilo přiložením 
nástroje ve tvaru teslice k ústům mumie, které uskutečnil buď syn zemřelého, nebo kněz, 
v roli boha Hora. 
 Po uložení mumie pokračoval v nadzemní části hrobky zádušní kult, prováděný rodinnými 
příslušníky, v mnohých případech i klérem a podílet se mohli i úplní cizinci, kteří přišli 
hrobku jen navštívit.163 
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7. Liminální nebezpečí při putování v zásvětí 
 

7.1 Nebezpečí a jména 
 
Pro jméno coby nositele identity hrozilo zásadní nebezpečí v jeho zapomenutí. Nejprve se 
budeme věnovat zaklínání, jež se staralo o zachování jména, které je součástí kapitoly 25 
nazvané „Zaklínadlo pro dávání paměti.“164 V němž se přímo říká: „Mé jméno je mi dáno ve 
svatyni chrámu, mé jméno je mi p ipomenuto ve svatyni Domu ohně…“165 
 Dalším nebezpečím, které bylo spojeno se jménem, bylo jeho pošpinění. Tomu mělo 
zabránit zaklínadlo 42, v němž se píše: „Mé jméno odnáší samo sebe od všeho zlého.“166 Dále 
se zemřelý v zaklínadle 125, které je sérií tzv. negativních zpovědí před Usirem, zpovídá 
z toho, že „mé jméno nikdy nedosáhlo ú adu intendanta sloužících.“167 Co přesně to však 
znamená, je otázkou, kterou nám možná může zodpovědět Povídka o Sinuhetovi, v níž 
protagonista vysvětluje svůj útěk, který způsobily pohnutky jeho srdce, nikoli oficiální 
nemilost, což dokazuje slovy: „…mé jméno nezaznělo z heroldových úst…“168 Rozhodně je 
však jisté, že tato situace byla nějak nepřístojná a bylo dobré ji před Usirem popřít. V 
šedesátém zaklínadle se také vyslovuje žádost: „…nedopusť, aby mé jméno páchlo…“169 
Zápach byl poznávacím znamením těch, kteří nebyli hodni vstoupit do blažené existence, 
navíc bohové tento odér nedokázali vystát a zatraceného od sebe odháněli.170 
 Pravou váhu toho, že znalost nejenom vlastního jména byla naprosto nezbytnou, 
nacházíme v částech Knihy mrtvých, v nichž musí zemřelý překonávat nějaké překážky. 
V zaklínadle 17, které je nazváno „Formule pro povznesení a p eměnu…“,171 zjišťujeme, že 
v sekci 26 zemřelý identifikuje nebezpečí takto: „Jeho jméno je Ten, který spolykal 
miliony…“172 V sekci 24 je zemřelým vysloveně prohlášeno: „Jejich nože nade mnou nemají 
žádnou moc, (…) nespadnu do jejich kotlů, protože znám jejich jména.“173 
 Důležitá byla znalost jmen bran a jejich strážců. Zaklínadlo 144 obsahuje sedm míst 
označených jako brány (ʿrryt).174 U každé z nich popisuje zemřelý podobu a funkci jejich 
strážců, kdy vždy dodává: „[jméno] je jméno jejího herolda.“175 Na konci části s branami se 
ještě dodá: „[Zem elý] je ten, kdo zná vás i vaše jména.“176 Potřeba projít branami 
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pokračovala v zaklínadle 145. V něm je popsáno buď 14, nebo 21 bran, u nichž je nutné znát 
jméno jejího strážce: „Znám jméno boha, který tě stráží,“177 případně samotné brány: „Stvo  
pro mne cestu, znám tebe a znám tvé jméno.“178 Kapitola 146 obsahuje zaklínání pro průchod 
„…tajnými branami domu Usira.“179 Těch bylo jedenáct až patnáct, oproti předchozí kapitole 
se forma liší tím, že zesnulý zde v každém úseku promlouvá přímo k branám a adresuje je 
coby „dámy“ nebo „paní.“ Na konci každého úseku je pak řečeno: „Jméno tvého dve níka je 
[jméno].“180 Následující kapitola 147 popisuje bran pouze šest, ale jmen je k nim potřeba znát 
více: „Jméno tvého dve níka je [jméno], jméno tvého strážce je [jméno], jméno tvého herolda 
je [jméno]…“181 
 Znát správná jména bylo nutné například i pro zajištění výživy pro povznesenou bytost ȝḫ: 
„…ospravedlněný, zná tebe i tvé jméno, zná i jména tvých sedmi krav a jejich býka.“182 Také 
se s tímto požadavkem setkáváme v zaklínání pro umístění tepla pod hlavu zemřelého,183 
v němž se ztotožňuje s Nebeskou krávou, která říká: „Tvé jméno je v mých ústech…“184 což 
doprovází recitací několika jmen.  
 Znalost jmen měla, jak jsme si již výše popsali, rozhodující vliv na zažehnání nebezpečí. 
Před vstupem do Síně dvou pravd zemřelý prosí, aby mu v ní nebylo učiněno žádné zlo, 
jelikož: „…znám vás i vaše jména. Znám všech čty icet dva bohů…“185 Zemřelý v zaklínadle 
172 chce využít jmen těch: „…co jsou na Západě,“186 aby jej zachránili od „…hadů, jež žijí 
(…) na tělech lidí a polykají jejich krev.“187 Svůj nárok na tuto ochranu pak ještě podporuje 
slovy: „…protože znám je i jejich jména…“188 Velmi naléhavá je znalost jmen v kapitolách 
153 a 153B, v nichž pomáhají zemřelému dostat se z nalíčené sítě a pokračovat dál v cestě: 
„…Já znám jména provazů v tomto uzlu…“189 
 Slovní obrat „znám vás i vaše jména“ se vyskytuje i v zaklínadlech nesouvisejících 
s nebezpečím, jako je tomu v zaklínadlech 71,190 72,191 79,192 165,193 168194 a 172,195 kdy se 
zesnulý domáhá výhod, nebo dokazuje, že patří mezi bohy. 
 V některých případech se znalost jmen prolíná se získáním určité moci. V zaklínadle 57, 
které mělo dát zemřelému moc nad vodou, se nilská záplava zaříkává: „…v tomto tvém jménu 
Sekyra Nebes, uděl mi moc nad vodou, jako [má] Sechmet…“196 V zaklínadle 81B, které 
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slouží k proměně v lotos, se říká: „…znám vaše jména coby bohů (…) jsem jeden z vás…“197 
nejvýraznější je tento rys v kapitole 99, v níž musí zemřelý říct jména všech částí nebeské 
bárky, její posádky, dokonce jméno větru a řeky, aby mohl odrazit od břehů. Každá její část i 
člen posádky, se ho ptají: „ ekni mi mé jméno, íká [někdo/něco]…“198 a zemřelý vždy 
odpoví příslušným jménem. Kratší paralelu tématu najdeme v kapitole 122.199  
 O jménech se v těchto zmínkách mluví téměř výlučně z pozice zemřelého, až na jednu 
výjimku v zaklínadle 42, se jméno chová spíše jako součást samotného člověka, než 
samostatný projev existence. 
 

7.2 Nebezpečí a ḥkȝw 

 
Znalost jména byla i nástrojem k postupu přes nebezpečí v zásvětí. Proto bude v této části 
zahrnuta i moc slov, v naší volné interpretaci magická moc, ḥkȝw. Ta byla pro postup 
zásvětím důležitá především proto, že díky ní mohl zesnulý dále žít (ʿnx=j m ḥkȝw=j)200 a její 

užití se na několika místech může prolínat se znalostí jmen. To, co překládáme termínem 
„magie“ byla pro Egypťany počáteční síla, kterou použilo stvořitelské božstvo při vytváření 
světa.201 Jednalo se spíše o moc, o autoritativní status, než o schopnost aktivně využívat 
magii. Všichni, kteří se nějak lišili, ať už postaveni výše, či níže, disponovali určitou ḥkȝw. 
Panovník ji měl, bohové, ale i například trpaslíci a všichni zemřelí.202 
 K tomu, aby zemřelý mohl aktivně používat moc slov, potřeboval nejdříve obnovit svojí 
schopnost mluvit. Zaklínadlo 21 žádá: „…dáš mi ústa, abych jimi mohl mluvit.“203 Toto 
zaklínadlo a důležitost funkčních úst se setkávají ve funerálním rituálu nazvaném otevírání 
úst, o němž jsme si řekli výše. Jedním z používaných nástrojů byl i speciální nůž ve tvaru hadí 
hlavy, kterému se říkalo „mocný ḥkȝw“ (wr-ḥkȝw),204 což zřejmě odkazuje na obnovení 
funkčnosti úst pro účely používání magie slov. 
 Důležitost ḥkȝw se ukazuje v zaklínadle 31, v němž hrozí čtyři krokodýli, že zemřelému 
jeho moc snědí: „…jejichž ústa budou konat proti mé ḥkȝw – nekraď ji (…), ty krokodýle, jenž 
žiješ z ḥkȝw. Já žiji ze své ḥkȝw.“205 Na jejich odehnání použije zemřelý svou ḥkȝw  
zkombinovanou s mocí jmen: „Nenuť mě íct tvé jméno (…) má ústa jsou obklopena ḥkȝw, 
která je v nich.“206 
 Již nastíněné použití ḥkȝw bylo k zažehnání nebezpečí. Mimo krokodýlů, hladovějících po 
moci slov, existovala v zásvětí i neartikulovaná nebezpečí, jež musel zemřelý porazit. Proto 
najdeme v zaklínadle 72 tato slova: „Pronikám do tebe, p eměněn do svých tvarů. Jsem 
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mocný ḥkȝw.“207 O síle své moci slov přesvědčuje v zaklínadle 108 i ztělesnění chaosu Apepa, 
s nímž bojuje jako Sutech: …pak jej Sutech uchopil (…), načež promluvil svou ḥkȝw…“208 
Tematicky se situace opakuje v zaklínadle 111, v němž se opět zemřelý identifikuje se 
Sutechem, který bojuje proti Apepovi: „Co je ečeno p ed ním jako ḥkȝw (…) Jsem ten, kdo 
působí silou…“209 Dalším kdo byl v Knize mrtvých (i mimo ni) asociován s magií, byla Eset. 
Zaklínadlo 156 je spojeno s amuletem tjt, někdy též zvaným Esetin uzel.210 O něm se 
dozvídáme: „Ó tato krev Esety (…) tato ḥkȝw Esety, amulet ochrany tohoto staršího 
boha…“211 Nebezpečí spojená se jmény a slovy však najdeme i v zaklínadlech, která se starají 
o bezpečí jiných složek člověka. 
 Moc slov fungovala na podobném principu jako znalost jmen a nemůžeme ve zmínkách o 
překonávání nebezpečí nalézt žádný doklad využití této moci jinak než jako nástroje. Nejde 
tedy o projev bytí, spíše jeho součást. 
 

7.3 Nebezpečí a stín 
 
Že byl stín pro zásvětní existenci důležitý, dokládá zaklínadlo 92 nazvané: „Otevírání hrobky 
pro bȝ a stín…,“212 v němž se říká: „Nikdo z vás (…) neodrazí můj stín!“213 a „Otev ete cestu 
pro (…) můj stín.“214 V podobném duchu je i zaklínadlo 26: „…můj stín tím nemůže být 
odražen v bráně Západu…“215 
 Mimo znepřístupnění hrobky hrozily stínu nebezpečí od zásvětních bytostí, které bylo 
nutné překonat: „…ó plazivče, jenž odebíráš stín, (…) zajisti mi dobrou cestu k bráně do 
zásvětí…“216 Dále v kapitole 125 říká zemřelý: „Ó polykači stínů, jenž vycházíš z jeskyně, 
nekradl jsem.“217 Zemřelí, kteří nedokázali projít, také představovali ohrožení, protože: 
„…p ežívají na stínech unavených…“218 a dokázali škodit i jinými způsoby: „…[Vy, kte í] 
zavíráte stíny mrtvých, nečiňte mi žádné zlo,(…)nepoutejte můj stín, nechť je pro můj stín 
otev ena cesta…“219 Existuje i jeden případ, kdy Stín sám proti nebezpečí působil: „Můj stín 
nemůže být p emožen…“220 
 I v případě stínu se můžeme více přiklonit k názoru, že se jedná spíš o součást člověka, pro 
niž je nutné zajistit průchod, ale sama o sobě jasně definovanou existenci nepředstavuje. 
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7.4 Nebezpečí a bȝ 
 
Bȝ coby zcela esenciální součást člověka vyžadovalo velké množství ochrany a bylo 
vystaveno stejnému množství nebezpečí, případně útok na nepřátelské bȝ mohlo fungovat 
jako vlastní ochrana. 
 Tím nejdůležitějším, co se mělo s bȝ po smrti stát, bylo jeho opětovné spojení s tělem, 
respektive s mumií. Nejdříve na tento motiv narážíme v zaklínadle 61, které se jmenuje: 
„Zaklínadlo pro neodstranění bȝ [zem elého] v zásvětí.“221 Také se o to staralo zaklínadlo 89 
nazvané: „Za íkání umožňující bȝ, aby odpočívalo ve svém mrtvém těle…“222  Dále se 
v zaklínadle říká: „Nechť ke mně mé bȝ p ijde, ať je kdekoliv…“223 a pro zdárnou proceduru se 
vzývali i bohové: „…kte í (…) p ináší bȝ k mumifikovanému tělu.“224 Závěrem se mluví o bȝ 
samotném, jemuž se přeje: „…ať vidí své mrtvé tělo a odpočívá v mumii.“225 Na tuto touhu 
nepřímo odkazuje zaklínadlo 1, které vyzývá toho, „…kdo p itahuje blíže bȝ v domě 
Usirově…,“226 aby přitáhl bȝ zemřelého, což mu mělo umožnit používat všechny smysly jako 
tato zmíněná bytost: „… abych viděl, jako ty vidíš, abych slyšel, jako ty slyšíš…“227 Kapitola 
163 krátce zmiňuje: „Jeho bȝ p ichází, aby bylo v jeho těle a naopak.“228 V Liturgii obětí pro 
jeskyní bohy, v kapitole 168, najdeme při oběti v Deváté jeskyni její zdůvodnění: „… aby jeho 
bȝ žilo a jeho tělo bylo celistvé v zásvětí.“229 V tomtéž zaklínadle v Desáté jeskyni se říká, že 
oběť je pro toho: „…jehož bȝ je spokojené na místě, které si p álo,“230 a v Jedenácté jeskyni 
pro to: „…aby jeho bȝ p išlo z tajného místa,“231 což pravděpodobně odkazuje právě na 
spočinutí v mumii. Tato pravděpodobnost se objevuje také v kapitole 79, v níž zesnulý 
jednoduše říká: „…jsem silným, mám bȝ, jsem mocný…,“232 a podobné prohlášení, byť 
v trochu odlišném znění, obsahuje i kapitola 85: „…já jsem bȝ…“233  
 Ze spojení bȝ s tělem zemřelý také získal přístup k různým vědomostem. V zaklínadle 64 
zesnulý říká: „…mně náleží (…) tajemství bȝ, která utvá í bohy…“234 A v kapitole 148 doufá: 
„Kéž nad tím [bȝ] získám moc, kéž jej znám!“ a také: „…bȝ, které zná záležitosti bohů…“235 
 Bȝ, které znalo skryté věci, dokázalo otevřít cestu skrze zásvětí, o čemž nás zpravuje 
kapitola 73: „Ó bȝ (…) otev i zásvětí…“236, v kapitole 148 ale zjišťujeme, že bȝ se také 
muselo při této cestě pomoci: „…ȝḫ.w dop ejte mému bȝ, aby bylo s vámi…“237 a v kapitole 
137A prosí zemřelý Usira: „…zajisti sílu žijícímu bȝ, (…) nebude odraženo a zahnáno od 
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bran Západu…“238 Dalším zaklínadlem se blížíme k tomu, co bylo pro bȝ také nezbytné. 
V zaklínadle 130 se musely otevřít: „…nebe (…) země (…) dve e noční bárky (…) dve e denní 
bárky,“239 to vše pro: „…způsobení věčného života bȝ…“240 
 Další zaklínadla se věnovala umožnění bȝ pohybovat se na sluneční bárce boha Rea, aby se 
mohlo bezpečně vracet zpátky do hrobky a tím žít věčně. Začneme dvěma nepřímými odkazy 
na tuto schopnost bȝ, první z nich je v kapitole 122, v níž stojí: „Jméno p evozníka je Ten, kdo 
shromažďuje bȝ.w.“241 Druhý nepřímý odkaz najdeme v kapitole 127: „Nechť mé bȝ jde na tvé 
tajné místo (…), je povznesen [zem elý] jako žijící bȝ, které je na nebesích…“242 V kapitole 
129 se konečně setkáme s přímým popisem tužby zemřelého: „…počítej, jak jeho bȝ vychází, 
jde dolů do bárky Reovy.“243 Dále zjišťujeme, že se bȝ může plavit i na jiných typech lodí, 
aby: „…se pohybovalo po všech místech, která jej těší…“244 Ale primárním dopravním 
prostředkem bȝ zůstává Reova loď: „…Ať je zajištěno, aby mohl uvázat své bȝ ke sluneční 
bárce dle své vůle…“245 
 Bȝ mělo vedle schopnosti transportovat výživu k tělu zemřelého, dokázat také zničit jeho 
nepřátele v zásvětí. V kapitole 127 najdeme tento text: „Oheň jeho bȝ sežehne mrtvoly 
zatracených, kte í bloudí jako nep átelé ude ení do obličeje, aby je odkryl pro jejich 
zničení.“246 Jenomže síla bȝ se mohla obrátit i proti zemřelému samému, čemuž mělo předejít 
užití zaklínání z kapitoly 130: „…[zem elý] nepadl za oběť svému bȝ…“247 A pochopitelně 
ublížit dokázaly také bȝ.w: „…uvězněná v zásvětí,“248 která pravděpodobně nenalezly své tělo. 
Další nebezpečí hrozilo bȝ i přímo, ne pouze tím, že by se některá z výše zmíněných 
skutečností nestala. V kapitole 17 zní jeho popis takto: „Ta noc odplaty (…) je nocí ohnivé 
bohyně zápalné oběti, která vrhá laso proti těm, jenž činí zlo, p itáhne je do místa masakrů, 
roz ezávajíc bȝ.“249 A v téže kapitole se zemřelý ještě střetává s: „…bohem, který lapá bȝ (…), 
[on je] strážcem temnoty…“250 
 V případě bȝ je nezpochybnitelné, že se jedná o autonomní entitu, která je potřebnou 
součástí člověka, ale v tomto případě proto, že se jedná spíše o projev existence než o pouhou 
složku. 
 

7.5 Nebezpečí a kȝ 
 
S lidskou složkou bȝ neodmyslitelně souvisí složka kȝ. I kȝ se mohlo dostat do nebezpečných 
situací, byť jejich výskyt není tak častý jako v předchozí kapitole. 
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 V zaklínadle 105 se zemřelý musel před svým kȝ ospravedlnit: „Buď pozdraveno, kȝ, můj 
živote (…), ta zlá slova, která jsem ekl, ta zlá poskvrna, které jsem učinil, mi nebyly 
p i knuty…“251 Dále se musel pro kȝ zajistit průchod zásvětím: „Mé kȝ (…) není zapuzeno u 
bran Západu…“252 
 Přítomnost kȝ byla důležitá pro odpočinek zemřelého: „…své kȝ máš s sebou, takže můžeš 
odpočívat ve jménu svého kȝ…“253 A samotné kȝ chtělo spočinout: „…v kapli, po které (…) 
touží…“254 
 Pro ochranu přímo artikulovaného nebezpečí bylo v případě kȝ potřeba užití Horova oka: 
„Pro tvé kȝ, Usire [zesnulý], Horovo oko je tvůj zachránce (…), p emáhá pro tebe všechny tvé 
nep átele…“255 Nebylo však od věci způsobit újmu cizímu kȝ, například bylo dobré způsobit, 
aby nepřítelovo: „…kȝ padlo za oběť hadovi…“256 A nakonec se o kȝ se říká, že: „…p emáhá 
rebely a rebelující srdce, (…) zlé plány nebudou uskutečněny…“257 
 Pro kȝ je charakteristická samostatnost, na níž lze usuzovat z toho, že je zemřelým 
oslovováno a mluví se o jeho potřebách bez přímé souvislosti s mrtvým. I proto můžeme kȝ 
zařadit do projevů lidského bytí. 
 

7.6 Nebezpečí a srdce 
 
Srdce hrálo nejdůležitější roli při posmrtném soudu. Pakliže se zemřelý nedokázal 
ospravedlnit před bohy, bylo mu srdce snědeno Požíračkou a jeho naděje na další život 
vyhasly. Ovšem bylo to právě srdce, kdo měl před bohy vypovídat, tedy mohlo přivodit zkázu 
sobě i zemřelému. Proto v kapitole 30 zemřelý prosí své srdce: „…nesvědč proti mně, 
neodporuj mi u soudu, nestav se proti mně p ed bohy, neodkláněj se ode mě…“258 Výpovědi 
zemřelého pak najdeme v kapitole 125, v níž je zmínek o srdci poskrovnu, ale pokud mluvíme 
o posmrtném soudu, musíme se o této kapitole, a jejích tzv. negativních zpovědích, zmínit. 
 Srdce však bylo ohroženo i mimo soudní přelíčení. V kapitole 32 se dozvíme, že toto 
zaklínání slouží k: „…odvrácení čty  krokodýlů, kte í p išli ukrást srdce [zem elého]…“259 O 
srdce jej mohlo připravit i neznalost jména dvacáté brány, protože: „…Ta, jež odebírá srdce 
(…) je tvé jméno…“260 Stejně tak bylo potřeba vyhnout se sedmi uzlům, které: „…odebírají 
srdce, loví srdce…“261 a v kapitole 169 hrozil zemřelému: „…lovec srdcí…“262 Srdce chtěl 
uzmout i ten, co: „…polyká srdce (…) aniž by sám byl spat en…“263 A vyhnout se měl 
zesnulý i místu tȝfy: „…s bohem, který (…) pojídá srdce…“264 Sníst srdce však překvapivě 
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mohl i sám zemřelý, jak zjišťujeme v negativních zpovědích kapitoly 125: „…nesnědl jsem 
své srdce…“265 
 Podobné nesnáze překonává zemřelý v kapitole 27: „Ó zloději srdcí, ezači srdcí, kte í 
odvádíte srdce člověka od jeho konání v zásvětí, aby na něj zapomnělo.“266 V tomto případě 
však zemřelý své srdce brání: „Toto mé srdce proti mně zle nevypovídalo, (…) mé je mé srdce, 
mám nad ním moc…“267 Totožné prohlášení o moci nad vlastním srdcem najdeme i v kapitole 
68.268 Samozřejmě existovala i další zaklínadla určená primárně proti uzmutí srdce. Hned 
v kapitole 26 je tento nárok vyjádřen velmi intenzivně: „Mé je mé srdce v Domě Srdcí (…), 
mé je mé srdce, se mnou spokojené…“269 Stejně rázný je zemřelý i v zaklínadle 28: „Toto mé 
srdce mi nebude uzmuto!“270 Následující kapitola přidává: „Nebude vám dáno mé žijící srdce 
pro zlý skutek.“271 A v kapitole 77 je řečeno: „Mé srdce je mi p ineseno z východních 
hor…“272 
 Při průchodu zásvětím bylo dobrou taktikou nejenom chránit vlastní srdce, ale i útočit na 
srdce nepřátel. Spojení ochrany vlastního srdce a útoku na srdce cizí najdeme v kapitole 29A 
a B: „Mé srdce je se mnou (…), jsem pán srdcí, jsem vrah srdcí, (…) mé je mé srdce ve své 
zu ivosti. Masakr ve mně nemůže být odvrácen, aby mohlo být ukradeno.“273 Následně se 
dozvíme v kapitole 9, že zemřelý se chystá: „…nastražit léčku na srdce Sutecha…“274 a 
v kapitole 132 zemřelý říká: „…probodl jsem srdce Sutechovo…“275 Spolu s Horem pak 
zemřelý připravil nepřátelům takovýto osud: „Jeho nep átelé jsou p emoženi (…) jsou jim 
odebrána srdce, jsou dána (dáni?) velkému Ničiteli…“276 S destrukcí srdcí „…bohů, kte í mi 
vzdorují…“277 měl zesnulému pomoci: „…p edek roku, který žije ze srdcí…“278  
 Srdce se v popsaných situacích chová jako složka, ale v případě soudu se z něj stává spíše 
projev existence, kdy může samo vypovídat. 
 

7.7 Nebezpečí a tělo 
 
Do této kategorie zabývající se esenciálním elementem posmrtného života zahrneme i 
zaklínadla, která výslovně nemluví o nebezpečí těla, nebo o jeho ochraně, ale dá se 
předpokládat, že v nich zmiňovaná nebezpečí právě s tělem či mumií souvisí. 
 Právě takovým případem jsou zaklínadla, která odvracela druhou smrt. Ta mohla 
samozřejmě nastat při zničení jakékoli dříve zmíněné složky nebo projevu, ale protože tělo 
mělo všechny v sobě sjednocovat, je asi na místě zařadit takto fatální ohrožení k zaklínadlům 
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souvisejícím právě s tělem. Prvním zaklínadlem, které se snaží předejít druhé smrti je to 
s označením 44. Už v jeho názvu stojí: „Zaklínání pro odvrácení druhé smrti,“279 a v něm 
samotném zjišťujeme, že zemřelý se skryl: „…mezi vámi, nezapadající hvězdy…,“280 a proto 
si je jist, že: „Nezem u podruhé…“281 V kapitole 85 se zemřelý zaříkává: „…nevstoupím do 
domu zničení…“282  
 Stejně jako druhá smrt, týkalo se celého člověka i možné zaniknutí v zásvětí. S tím se 
nejdříve vypořádává kapitola 46 přímo nazvaná: „Zaklínání pro nezaniknutí (…) v zásvětí.“283 
Stejně tak v kapitole 89 se říká: „…on nezanikne, nebude tělesně zničen…“284 A proti tomu 
samému bylo použito zaklínadlo 163: „…pro tělo člověka, aby nezaniklo v zásvětí…“285 
 Dalším poškozením, které přímo hrozilo tělu, byla například otrava: „…tvůj jed nevstoupí 
do mých údů,“286 spálení: „Nesho el jsem, nebyl jsem ocejchován,“287 nebo opaření: 
„Zaklínání proti opa ení vodou.“288 A nebezpečí hrozilo mrtvému dokonce i od vlastního těla: 
„Nebudu zadržen svými pažemi, nebudu sev en svýma rukama.“289  
 Velmi reálnou hrozbou byla i hniloba: „Zaklínání proti shnití v zásvětí.“290 S bojem proti 
tělesné zkáze se setkáme i v zaklínadle 154: „Nechť ošet íš mé maso, (…) abych neshnil,“291 a 
následuje rozvinutí této prosby: „Neshnil jsem, nezanikl jsem, (…) neproměním se v červy.“292 
O tomto nebezpečí se zmiňuje již zmíněná kapitola 163, v jejímž úvodu se dozvídáme, že 
působí také: „…aby jeho maso a kosti byly odolné proti havěti…“293 A kapitola 164 celou 
ochranu shrnuje slovy: „…jeho maso bude nedotčeno, jeho kosti budou nedotčeny jako p ed 
tím, než zem el…“294 
 V těchto zaklínadlech si můžeme povšimnout strachu ze snězení saprofágy. Nyní můžeme 
pokračovat rozvedením tohoto tématu ještě o strach z pozření člověka jako celku. V kapitole 
36 se tyto nešvary kombinují – její název je: „Zaklínání pro odpuzení brouka,“295 což bylo 
zřejmě určeno na odpuzení mrchožravého hmyzu, ovšem na vinětách, které tuto kapitolu 
doprovází, je zemřelý zobrazen probodávaje brouka obřích rozměrů. Čistě proti snězení 
celého člověka mělo chránit zaklínadlo 35 určené pro: „…p edejití toho, aby byl [zem elý] 
sněden hadem v zásvětí.“296 Sníst člověka mohl i „polykač oslů,“297 proti tomu se zemřelý 
ohrazuje: „Nejez mě pro mou čistotu (…), ó polykači zlých lidí…“298 Dále zde bylo nebezpečí 
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od: „…požíračky mrtvých těl lidstva…“299 V kapitole negativních zpovědí, s označením 125, 
vyzývá zemřelý: „Ó pojídači krve, který p icházíš z Domu masakru…,“300 a také se 
ospravedlňuje před: „Požíračem vnit ností…“301  
 V téže kapitole nacházíme nebezpečí mechanického poškození těla jako je například 
zlomení kostí: „Ó lamači kostí…“302 Častější hrozbou tohoto typu však byla amputace některé 
části těla, případně jeho kompletní rozřezání. S posledně zmíněným se setkáváme v kontextu 
porážky či lépe řečeno masakru (šʿt). Nejdříve jej nacházíme v kapitole 40 určené pro: 
„…odvrácení zmasakrování [zem elého]…,“303 stejně působila i kapitola 42: „…proti 
masakru…“304 V kapitole 57 je pak přímo řečeno: „Mé maso nebude ezáno.“305 Proti 
oddělení jen některých částí sloužilo například zaklínadlo 43, které se používalo pro: 
„…p edejití toho, aby byla hlava [zem elého] useknuta…“306 A v kapitole 71 se zesnulý 
obává: „…sedmi uzlů, (…) které krájí hlavy a oddělují krky, (…) které způsobují masakr na 
ostrově dvojího plamene.“307 Na tentýž motiv narazíme i v kapitole 90, v níž zemřelý vyzývá: 
„Ó u ezávači hlav, pod ezávači hrdel, (…) má hlava není u íznuta, mé hrdlo není 
pod íznuto…“308 
 Oddělení údů odkazovalo k mýtu o Usirovi, kterého měl po smrti rozsekat jeho bratr 
Sutech. Proto v Knize mrtvých najdeme zaklínadla, která měla oddělené části zase spojit. V 
zaklínadle 82 zemřelý říká: „…dal jsem se dohromady…“309  V kapitole 151 se dočteme: 
„Sesbíral jsem tvé kosti, sesbíral jsem pro tebe tvé údy…“310 Ke slovu se zde dostává i bůh 
Anup spojovaný s mumifikací: „Slova ečená Anupem (…), když na tebe položil ruce, (…) 
oživil pro ně tvou hlavu…“311 Přímo adresovaná Usirovi je poslední část zaklínadla 78: „Tvá 
hlava je s tebou spojená, Usire, tvůj krk je k tobě upevněn.“312 Podobné zaměření na hlavu 
najdeme i v zaklínadle 77: „…nechť v sobě najdu sílu p emoci strážce mé hlavy…“313 a 
v zaklínadle 166: „On, kterému byla dána hlava poté, co byla useknuta, tvá hlava ti potom 
nebude odebrána…“314 Další s Usirem spojené zaklínadlo je kapitola 136B, v níž se říká: 
„…Spojil jsem pro něj mnoho jeho částí, (…) plivl jsem mu na jeho ezné rány.“315 
V zaklínadle 168 čteme, že oběť se dává: „…[zem elému] a jeho tělu, které jsme scelili 
v zásvětí,“316 dále zde je napsáno: „…nechť způsobí, aby tělo Usira [zem elého] bylo pevné a 
celé (…) v zásvětí,“317 a také: „…ať jeho údy žijí, ať je jeho tělo zdravé navěky.“318 Poslední 
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ujištění pak přináší kapitola 173: „…jeho tělo bude celé (…), ony [údy] od něj nebudou nikdy 
tělesně odděleny.“319 
 Aby bylo tělo mrtvého ochráněno, používala se vedle zaklínadel, spojujících již 
napáchanou škodu, i zaklínadla, která jí měla zcela předcházet. Tato zaklínadla pracovala 
s tím, že zemřelý ztotožnil své tělesné části s bohy. Proto se v kapitole 42 dočteme: „Mé vlasy 
jsou Nunovy, má tvá  je Atonova, mé oči jsou Hátho iny…“320 a takto zaklínání pokračuje 
doslova od hlav až k patě, nevynechá slabiny, penis, ani prsty u nohou. Zemřelý nakonec 
prohlašuje: „[Žádný úd] můj není bez boha.“321 Podobné ztotožnění nalezneme i v kapitole 
151: „…tvé levé oko je Denní bárka, tvé obočí je Devatero bohů, tvé čelo je Wepwawet, tvůj 
krk je Hor, tvé prsty jsou Thovt, tvá kade  je Ptah Sokar…“322 
 Ztotožnění s tělem bohů nalezneme také v kapitole 153, v níž zesnulý takto popisuje části 
velké sítě, která jej hrozí polapit. Její části tedy jmenuje následovně: „Znám na ní uzel, je to 
palec Sokara, znám její kůl, je to kotník Šezmu…,“323 dveře v sítí měla být „…ruka Esety…“324 
a její závaží bylo: „…koleno a stehno Rutyho…“325 
 Z výše popsaných situací je jasné, že tělo bylo nezbytnou složkou člověka, nikoli projevem 
jeho existence, nedisponovalo vlastními potřebami. Naopak to byl zemřelý, kdo měl potřebu 
se o tělo postarat a mít jej kompletní. 
 

7.8 Nebezpečí a ȝḫ 
 
Naprosto minimální nebezpečí hrozilo povznesenému zemřelému – ȝḫ – především proto, že 
v této podobě měl být člověk již u cíle své cesty, tedy mimo nebezpečí. Nejblíže se definici 
ohrožení pro ȝḫ blíží slova ze zaklínadla 149: „Ó město boha ḳȝḥw, které vězníš ȝḫ.w…“326 
 Častěji se vyskytuje jiné vyjádření nebezpečí, ale s ȝḫ.w souvisí pouze nepřímo. Ono 
nebezpečí je definováno tím, že ȝḫ.w pociťují strach vůči nějakému místu a je to tedy spíše 
hodnocení této lokace, než popsání ohrožení, které by hrozilo ȝḫ.w. Takto se tedy dozvídáme: 
„Ó toto město jks (…), které se ȝḫ.w děsí znát jménem…“327 Zároveň se zde dočteme, že toto 
město není děsivé pro zemřelého, který sám: „…nahání strach bohům (…) a děsí ȝḫ.w.“328 
 Povznesená bytost ȝḫ je zcela jasně projev existence, nehovoří se o něm jako o součásti 
zemřelého, ale jako o jeho další podobě. 
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8. Závěr 
 
V této práci jsme se pokusili popsat staroegyptské nahlížení člověka nejenom při jeho cestě 
zásvětím v tzv. liminální fázi přechodu. Staří Egypťané uměli pojmenovat několik různých 
projevů, v nichž mohl člověk existovat, případně, které mohly být součástí jeho samého. Naše 
současné snahy o rekonstrukci těchto pojmů jsme zde podepřeli zkoumáním toho, kdy se o 
nich může hovořit jako o složce člověka či jako o projevu jeho existence. Abychom nalezli 
zmínky o složkách či projevech člověka, museli jsme se zaměřit na fázi přechodu mezi 
životem a smrtí, v níž se tyto pojmy výrazně artikulují při kontaktu s nebezpečnými 
situacemi. Podklady pro určení námi zvolené nebezpečné fáze poskytly poznatky o 
přechodových rituálech Arnolda van Gennepa rozvedené o teorii Mary Douglas o nebezpečí a 
z něj pramenící moci.  
 Že je naše diferenciace egyptských pojmů alespoň rámcově správná dokládají různé formy 
nebezpečí, které člověku hrozily. V případě jména zapomenutí či pošpinění, stínu hrozilo 
uvěznění, pro bȝ bylo nejdůležitější spojit se znovu s tělem, kȝ mohlo být zapuzeno u bran 
zásvětí, srdci hrozilo pozření a tělu rozřezání. Tyto samotné rozdíly v povaze nebezpečí nám 
dokazují, že byly nějakým způsobem od sebe odlišitelné. Zároveň jsme na základě způsobu, 
jakým se o částech člověka mluví, byli schopni pravděpodobně určit, který z těchto pojmů by 
se mohl označovat za složku člověka a který je jinou formou lidského bytí. 
 Na druhou stranu jsou některá nebezpečí přítomná v zaklínání týkajících se více projevů. 
Strach z uzmutí, rozřezání i snědení nacházíme často. Navíc v zásvětí hrozilo i nebezpečí bez 
konkrétní působnosti, ohrožovala člověka jako celek. Tato rovina nám může ukázat důležitost 
existenčních projevů a lidských složek v jejich celku. To, že jim hrozí stejná či podobná 
nebezpečí dokládá, že se jedná o jednu existenci, která je nahlížena z více úhlů současně. 
 Takto tedy můžeme říci, že jako složku vidíme tělo, jméno, stín a jistým způsobem i ḥkȝw. 
Umístění do kategorie složek si získaly tím, že se o nich mluví v pasivech a nikde nejsou 
uvedeny jejich konkrétní potřeby. Někde mezi složkou a projevem se nachází srdce. Je o něm 
mluveno v pasivu a mrtvý se k němu přímo vztahuje, avšak srdce má důležitou samostatnou 
roli u soudu. Naopak kȝ a bȝ jsou jasně definovatelné jako projevy lidské existence, přistupuje 
se k nim jiným způsobem a je důležitý např. jejich souhlas či spokojenost.  
 Coby zcela jasný projev bytí pak uveďme ȝḫ. Skutečnost, že povznesenou bytost ȝḫ již nic 
neohrožuje, ukazuje na vyjití zemřelého z liminální fáze a začlenění do posmrtného života. 
Zároveň je v tomto procesu ukázána teorie Mary Douglas, tedy že po průchodu nebezpečím a 
jeho překonáním, získává člověk novou formu bytí a s ní související určitou moc a postavení, 
v tomto případě jako blažený zesnulý. 
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