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Diplomová práce Martina Pehala je po formální stránce dobře strukturovaná a její autor velmi 
vhodně před stěžejní oddíl (část II) zařadil část první (str. 3-22), která představuje nejen úvod 
do problematiky, nýbrž přehledným způsobem přibližuje přístup k mýtům a výkladu v rámci 
egyptologie. Jako ukázkový textový korpus si autor v této souvislosti vybral Texty pyramid 
(str. 15-17) a tuto volbu je nutné též označit jako velmi příhodnou. 
Jako důležitá a přesvědčivá se ukazuje především autorova kritika často přijímaného názoru 
význačného egyptologa Jana Assmanna (např. Egypt. Teologie a zbožnost rané civilizace, 
Praha 2002, 116-130). M. Pehal si dobře povšimnul toho, jak je Assmannova definice mýtu 
úzká a čistě akademická. Naprosto souhlasím například s tím, že není možné zdůvodňovat 
absenci (či nepotřebnost) ucelených mýtů v textech Staré říše představou o blízkosti bohů a 
lidí. Assmann také pokládá "mytické úryvky" v Textech pyramid za jakési předstupně mýtu, 
které se později plně projeví až v Nové říši, tedy v době, kdy (podle něho) se lidé odcizili od 
boží blízkosti natolik, že si ji potřebovali připomínat mýty. Jsem (podobě jako pisatel 
diplomové práce) přesvědčen o tom, že mýty mohou vypovídat příběh bez toho, aby byly 
narativní literárním způsobem (např. sochy, zobrazení bohů, symbolické uspořádání hrobek 
atd.). Mytické úryvky či narážky v Textech pyramid a Textech rakví nebo na zobrazeních jeví 
dojem dobře vybraných citací z příběhů, které byly nějakým způsobem přítomny v egyptském 
náboženství ještě před vyhotovením příslušných textů. K podobnému závěru (byť užívá 
jiných východisek a metod) dochází i autor diplomové práce. Mohl snad ještě zmínit fakt, že 
zmiňované Texty pyramid svým obsahem a zaměřením připomínají spíše "liturgický" text, a 
proto v něm obsažené pasáže z mytických příběhů nemusejí být nutně ucelenými příběhy se 
začátkem, středem a koncem, jak by je rád viděl Assmann. 
Druhou část práce (str. 24-113) věnoval její autor papyru s tzv. Příběhem o Astartě a moři a 
především jeho strukturální analýze. O Pehalově zodpovědném badatelském přístupu 

vypovídá mimo jiné pečlivě propracovaný úvod zaměřený na historii zmiňovaného papyru a 
dějiny jeho kritického bádání. K nim přidal také kompletní bibliografii ke dvěma zatím 
identifikovaným částem papyru (pAmherst 9 a pBN 202). Po překladu textů z dochovaných 
fragmentů obou papyrů (str. 35-40) a stručném seznámení s cizími motivy a postavami 
v příběhu (Baal, Astarte, Jam; str. 40-44) věnoval autor pozornost přiblížení zvolené pracovní 
a interpretační metody (tj. strukturální analýze; str. 44-60). Tento krok je třeba vyzvednout, 
neboť strukturalistický přístup nemá v egyptologii ani silnou tradici, ani velkou podporu. 
Vzhledem k tomu musím také ocenit, jak se s ním vypořádal v rámci aplikace na egyptský 
text (Příběh o dvou bratrech; str. 60-84). Tato část diplomové práce představuje, vedle 
úvodního pojednání o zkoumání mýtů v egyptologii, jak stěžejní část, tak její největší přínos. 
Přestože v rámci zvolené pracovní metody diplomant postupoval zodpovědně a práce je velmi 
kvalitní, je nutné také upozornit na jistá rizika, která s sebou strukturální analýza textů přináší. 
Při zaměření na strukturu příběhu a vztahy mezi jednotlivými postavami zůstávají některé 
motivy v pozadí a jen obtížně se zařazují do interpretace, což je velká škoda. Například motiv 
odcizení a neúplnosti, který se objevuje v souvislosti s postavou jednoho z bratrů (Baty), se 
odráží v aktu uříznutí penisu, odchodu "za hranice", stav "mimo řád a život" či proměně 

v býka, který je následně zabit. Na tyto části autor práce sice upozorňuje, ale chybí propojení 
s další možnou, více symbolickou vrstvou daného textu. Egyptština dokázala vyjádřit slova 
penis a býk stejným výrazem (ka). Stejně se označovala také tzv. "oživující duše", o kterou 
člověk přicházel právě v kritické době mezi životem a potencionálním vzkříšením, když se 
nalézal mimo řád a život, podobně jako Bata v Údolí pinií. Stejně tak stojí za zmínku druhá 
Batova proměna ve dva (!) stromy persey, které vyrostou před vstupem do paláce. Tento 
motiv mohl egyptskému čtenáři připomenout představy spojované se vzkříšením či s jinou 
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J "změnou stavu". Dvě sykomory, případně persey měly podle některých egyptských textů růst 
na východním obzoru v místech, odkud se rodilo slunce, a proto byly vysazovány před 
hrobky, chrámy či paláce. Batův stav vyděděnce a neúplné bytosti, který pobývá v území za 
hranicemi daného řádu, lze spojovat nejen s praoceánem jako místem "mimo řád", nýbrž také 
s podsvětím (eg. duat) , jež představovalo oblast na hranicích s ne-řádem, plné nástrah, 
neúplnosti, neaktivity a smrti. 
Za analýzu Příběhu o dvou bratrech M. Pehal vkládá oddíl, v němž daný příběh propojuje 
s příběhem o Usirovi, Sutechovi, Horovi a Reovi (str. 84-90). S tímto spojením mohu pouze 
souhlasit, zvláště s odkazem na velký význam a oblibu, jakým se příběhy související s těmito 
božstvy v Egyptě těšily (J. Assmann dokonce hovoří o "tendenci k monomytii"; Egypt, str. 
156). V závislosti na výše uvedených odlišných interpretacích jednotlivých motivů a 
s poukázáním na egyptské propojení představo ospravedlnění, vzkříšení a korunovaci však 
docházím k částečně odlišným závěrům (panovník-Re, Bata-Usir, Anup-Hor). Vedle toho 
však musím vyzvednout Pehalovo trefné zjištění, že středobodem příběhu je vlastně Anup, 
který se nakonec stane panovníkem. Podobně by Příběh o Esetině lsti byl jakoby sepsán pro 
Hora, který se objevuje až v jeho samém závěru, aby získal nejvyšší moc mezi bohy a lidmi. 
Je škoda, že fragmentárnost materiálu v případě Příběhu o Astartě nedovolila autorovi provést 
strukturální analýzu podle jeho představ a tak, jak by bylo potřebné, ale i dílčí výsledky a 
náznaky propojení s dalšími texty mají svůj smysl. Podařilo se mu například přesvědčivě 
doložit, že Astarte se v daném příběhu objevuje pouze jako okrajová postava a celý text by se 
tak mohl, či spíše měl nazývat zcela jinak. V pasáži, kde se zabývá ději a postavami z Příběhu 
o Astartě a jejich propojením s příběhem o Usirovi, dochází Martin Pehal k závěru, že 
hlavního hrdinu textu z pAmherst 9 a pBN 202 představoval bůh Sutech. S tím lze bezezbytku 
souhlasit, pouze bych chtěl upozornit na to, že tato Sutechova role mohla vyplývat také z jeho 
spojitosti s cizími krajinami a bouřemi. Sutech tak mohl být za hrdinu příběhu vybrán nejen 
z politických, nýbrž také z čistě praktických důvodů, neboť se dokáže lépe vypořádat z cizím 
fenoménem, Jamem. Spojení postavy Jama s Usirem, jak bylo navrženo autorem diplomové 
práce, však považuji za neuspokojivě vyložené a nepříliš pravděpodobné. Škoda, že z důvodu 
omezeného rozsahu nemohl M. Pehal zmínit podobnosti mezi Příběhem o dvou bratrech a 
biblickým příběhem o Josefovi. Také by bylo zajímavé vedle sebe postavit výklad jednoho 
textu za použití dvou či více přístupových metod. To by však byl úkol pro kolektiv autorů na 
delší dobu. 
Přes uvedené výtky, za nimiž ve většině případů stojí nedostatečnost zvolené metody, jsem 
velmi potěšen, že tato diplomová práce vznikla a hodnotím ji jako výbornou. 
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