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Anotace:  
Práce na téma Vybrané staroegyptské prameny koptské religiosity se zam��uje na 

vystopování možné kontinuity náboženské symboliky staroegyptského náboženství 
v religiozit� koptské církve. Práce je vypracována na základ� osobních zkušeností 
z prost�edí koptské církve v Egypt� a ze studia odborných pramen� v knihovnách i 
v muzeích. Hlavní pozornost je v�nována motivu kojící ženy – Esety, Isis, Panny Marie. 

 
 

Annotation: 
The master thesis titled The Ancient Egypt Resources of the Coptic Religiosity: 

the Selected Subjects is in the hypothetic possibility focused on the continuity of the 
religious symbolism from Ancient Egypt times to the time of The Coptic Church. The 
paper is based on the personal experience from within The Coptic Church in Egypt as 
well as on the research in libraries and museums. The attention is drawn mainly to the 
theme of breastfeeding woman – Eset, Isis, the Virgin Mary.  
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Úvod  

 

Název této práce Staroegyptské prameny koptské religiosity již p�edpokládá jistou 

kontinuitu náboženských p�edstav a náboženského myšlení �i symboliky v údolí Nilu. 

Premisa vychází z obecného p�esv�d�ení, jež o staroegyptském náboženství a 

o následných historických náboženských vrstvách v Egypt� formuloval nap�. M. Eliade, 

který ji charakterizuje slovem nehybnost, a to má sv�j po�átek ve sjednocení království 

a v zajišt�ní trvalosti a tedy nehybnosti a v��nosti tohoto „kosmogonického díla“.1 

Myšlenka srovnání staroegyptského náboženství a koptského k�es�anství a hledání 

možné inspirace není nijak nová, srovnání obou náboženství se v�novalo již mnoho 

moderních autor� v pr�b�hu dvacátého století.2 Rozvoj starov�kých náboženských 

p�edstav v Egypt� a jejich vliv na k�es�any si uv�domovali již teologové prvních staletí. 

Mezi nimi nap�. sv. Cyril Alexandrijský, jak se zmínil ve skv�lé studii Étienne Drioton, 

kde zhodnotil polemiku Cyrila Alexandrijského se starov�kými náboženskými 

p�edstavami a s pohanstvím v�bec slovy: „K�es�ané jen st�ží hledali argumenty 

v apologii jejich vlastního náboženství p�i diskusích s tehdy p�ežívajícím staroegyptským 

                                                 
1 ELIADE, M., D�jiny náboženského myšlení. I, Od doby kamenné po eleusinská mystéria. Praha: 
ISE, 1995, s. 90-91; Srov. „Jedním z hlavních aspekt� staroegyptského uvažování je silná vazba 
na minulost a snaha udržet v platnosti starší myšlenková schémata.“ JANÁK, J., Staroegyptská 
kniha mrtvých. Kapitola 105. Brno: L. Marek, 2003, s. 13. 
2 BLACKMAN, W.S., The Fellahin of Upper Egypt: Their Religious, Social and Industrial Life to-
day with Special Reference to Survivals Ancient Times. London: George G. Harrap and Co., 1928, 
s. 245-279. YOFFIE, LEAH R. C. Present-Day Survivals of Ancient Jewish Customs. In The 
journal of American folklore: the quarterly journal of the American Folklore Society. Columbia, 
New York: American Folklore Society Corporation, sv. 29, �. 113, r 1916, s. 412-417. HUBAI, 
PETER. Über die Ursachen des Siege des Christentumsin Ägypten. In Numen: international 
review for the history of religions / ed. on behalf of the International Association for the History 
of Religions. Leiden: Koninklijke Brill, 2001, vol. 48, s. 81-116. V �eském jazykovém prost�edí 
p�edevším JANÁK, J., Brána nebes. Bohové a démoni starého Egypta. Praha: Libri, 2005. JANÁK, 
J., Staroegyptská kniha mrtvých. Kapitola 105. Brno: L. Marek, 2003.  
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náboženstvím“.3 Historickým faktem je však to, že k�es�anské náboženství p�ežilo 

staroegyptskou tradici o mnoho staletí a staroegyptská symbolika je p�edevším v koptské 

k�es�anské tradici stále rozpoznatelná. Jiná, a dnes dominantní, náboženská a kulturní 

vrstva egyptské spole�nosti islámu mnohé náboženské symboly staroegyptské tradice 

neuchovala, a to p�edevším pro striktní odmítnutí fugurálního zobrazování v oblasti 

kultu. P�íchod k�es�anství do Egypta a jeho velký úsp�ch v prvních stoletích klade pro 

historii náboženství mnoho otázek: Pro� v Egypt� došlo k tak rychlému a širokému p�ijetí 

k�es�anství v dob�, kdy kult egyptské bohyn� Esety pojmenované v �ecko-�ímské 

kulturní oblasti jako Isis dosahuje nejv�tšího rozkv�tu? Pro� o n�kolik století pozd�jí 

bylo toto k�es�anství pom�rn� rychle p�ekryto novým monotheistickým náboženství 

islámu? Srovnáním pojm� a symboliky r�zných náboženských tradic v údolí Nilu, 

srovnáním nesrovnatelného4, touto ambivalencí se bude zabývat p�edložená diplomová 

práce. V této práci je primární zájem soust�ed�n na dnes živou a praktikovanou koptskou 

religiositu a spiritualitu, ve staroegyptském náboženství jsou pak hledány inspira�ní 

zdroje pozd�jší koptské religiosity, kulturn� historické souvislosti náboženské 

terminologie, a p�edevším prameny koptské spirituality.  

Cílem práce je prostudovat vybraná témata ve zvolených literárních pramenech i další 

dostupné literatu�e a zjistit, zda byl p�ítomný vliv staroegyptského náboženství 

na koptské k�es�anství, a pokud byl, potom v jaké mí�e. Nejprve budou p�edstaveny 

základní aspekty staroegyptského náboženského myšlení a také k�es�anské koptské 

religiozity (kap. 1). Pozornost bude dále v�nována n�kolika vybraným náboženským 

                                                 
3 „L´apologiste chretien návait pas lieu d´argumenter contre ces derniers: le mieux a faire pour 
les convertir était de les laisser aux bons soins des moines.“ Srov. DRIOTON, É., Cyrille 
d'Alexandrie et l'ancienne religion égyptienne, in DRIOTON, É., Varia Drioton. Le Caire: Institut 
français d’archéologie orientale, 1944, s. 1-14. 
4 Srov. ANTALÍK, D., Jak srovnávat nesrovnatelné: strategie mezináboženské komparace. Praha: 
OIKOYMENH, 2005. 
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symbol�m a témat�m jen v základní informativní rovin� p�edevším pro udání kontextu 

práce (kap. 2), podrobn�ji pak bude studována problematika jednoho náboženského 

symbolu – kojící ženy (kap. 3).5 

Jako hlavní zdroj studia staroegyptského motivu kojící ženy i ke studiu tohoto motivu 

na p�elomu letopo�tu bude použita kniha od R. E. Witta Isis in the Graeco-Roman 

world.6 a dále pak rané koptské tradici relevantní mariologické studie zastupující 

koptskou ortodoxii, p�edevším v díle koptského patriarchy a významného teologa 4. 

a 5. stol. Cyrila Alexandrijského,7 tak také s p�ihlédnutím k titulu The Holy Virgin St. 

Mary,8 sou�asného koptského patriarchy Šenúdy III. Zastoupeny budou také moderní 

studie z historie náboženství �i kulturní antropologie, p�edevším v textech 

E. S. Bolmanové.9 Cenným zdrojem informací je bezesporu také The Coptic 

Encyclopedia (dále jen CE),10 která, a�koliv byla vydána na po�átku devadesátých let 

minulého století, p�ináší stále mnoho cenných informací.11 Metoda práce je zde zvolena 

                                                 
5 Slovo symbol je tu použito v etymologickém slova smyslu, tedy jako to, co spojuje (�. ��	 
a 
�����, vrhnout dohromady), v religionistice tedy p�edevším jako spojení posvátného 
a profánního. Srov. MUCHOVÁ, L., Vyslovit nevyslovitelné. Didaktika uvád�ní do sv�ta symbol�. 
Brno: CDK, 2005, s. 7-56; SKALICKÝ, K., Po stopách neznámého Boha. Náboženství a B�h 
v novodobém religionistickém bádání. Praha: Aula, 1994, s. 94-106. 
6 Ithaca: Cornell University Press, 1971. 
7 CYRILLE D'ALEXANDRIE, Deux dialogues christologiques. Paris: Cerf, 1964. 
8 SHENOUDA III., HIS HOLINESS POPE, The Holy Virgin St. Mary. Cairo: Amba Rueiss, 1999. 
Malaty, T. Y., Saint Mary in the Orthodox Concept. Kensington: St. Virgin Mary Church, 1978. 
9 BOLMAN, E. S., The enigmatic Coptic Galaktotrophousa and the cult of the Virgin Mary in 
Egypt, in VASSILAKI, M. (ed.), Images of the Mother of God. Perceptions of the Theotokos in 
Byzantium, Aldershot-Hants-Burlington, Ashgate Publishing, Ltd., 2005. BOLMAN, E. S., The 
Coptic Galaktotrophousa Revisited, in IMMERZEEL, M., VLIET, J. VAN DER, KERSTEN, M. (ed.), 
Coptic Studies on the Threshold of a New Millennium: Proceedings of the Seventh International 
Congress of Coptic Studies, Leiden, August 27-September 2, 2000. Leiden: Peeters Publishers, 
2004, s. 1173-1184.  
10 ATIYA, A. S. (ed.), The Coptic Encyclopedia. New York City; Sydney; Singapure; Toronto; 
New York City: Maxwell Macmillan International; Collier Macmillan publishers; The Macmillan 
Company, 1991. 
11 Koptologie od roku 1991 do sou�asnosti prošla rychlým vývojem a mnoho informací v CE 
proto odpovídá stavu poznání na po�átku devadesátých let. Srov. LANGEN, L., HONDELINK, H., 
Icons, Coptic, in CE, sv. 4, s. 1276-1280, kde se píše: „Although no icons from the period 
between the seventh and the seventeenth centuries have withstood the ravages of time, the 
HISTORY OF THE PATRIARCHS makes reference to the existence of icons in this period.“ 
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analyticko-induktivní. Studiem a porovnáním výsledk� jednotlivých text� se pokusím 

nalézt možné inspira�ní zdroje koptské religiozity ve staroegyptském náboženství.  

 

                                                                                                                                                 
Vedle toho sou�asné studie datují mnohé restaurované a pr západní v�du nov� objevené ikony do 
st�edov�ku. Srov SKÁLOVÁ, Z., Mourning with Indigo. A re-restores mediaeval Passion Triptych 
in the Coptic Museum, Cairo, in CIGGAAR, K., DAVIDS, A., TEULE, H. (ed.), East and West in the 
Crusader States: Context, Contacts, Confrontations. Leuven: Peeters, 1999, s. 177-209. 
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Exkurz: pohled sou�asných koptských k�es�an� na historii 

Egypta a úlohu koptské církve v d�jinách této zem�  

 

Jak už zazn�lo v úvodu práce, d�ležitým motivem k sepsání tohoto textu byl 

p�edpoklad jistého druhu kontinuity náboženského myšlení v údolí Nilu. Myšlenka 

zabývat se tímto tématem vznikla v pr�b�hu mnoha osobních setkání s koptskými 

k�es�any v Egypt�, ale i mimo n�j – nap�. v n�meckém m�st� Höxter-Brenkhausen, kde 

od roku 1993 sídlí koptský klášter v �ele s  biskupem Damiánem.   

Koptové sami se �asto ozna�ují jako „synové faraón�“, kte�í jako praví Egyp�ané 

udržují starobylé kulturní a národní tradice Egypta pro další generace. Nejednou jsem p�i 

návšt�vách koptských klášter� slyšel, že ze� která roste kolem klášterních zahrad 

a budov, má chránit obyvatele a majetek p�ed Araby – tedy t�mi, kte�í nejsou k�es�any. 

Tito všichni jsou souhrnn� ozna�ováni jako Arabové, a�koliv obyvatelé Egypta etnicky 

Araby nejsou, ale jsou v b�hu staletí arabizovanými (arabsky hovo�ícími) obyvateli údolí 

Nilu se sm�sí krve arabské, hamitské, núbijské a mnohé další. Sami k�es�ané hovo�í také 

arabsky i liturgii slaví v arabském jazyce, p�esto sebe jako Araby neozna�ují, ale �ast�ji 

nábožensky jako kopty s p�ídechem národního ozna�ení Kopt.  

Vnímání b�hu d�jin je u kopt� dáno jejich pohledem na historické události 

z perspektivy židovsko-k�es�anské tradice vnímání �asu. Veškeré historické události 

interpretují z perspektivy d�jin ekonomie spásy jako v�li Boží. Jejich chápání historie je 

v tomto smyslu lineární a tedy i kontinuální. Ve dvacátém století tento rozm�r koptské 

spirituality zd�raznily zvlášt� koptské k�es�anské ned�lní školy, které jako jeden 
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z hlavních cíl� p�ijaly rozvíjení smyslu student� pro správné chápání d�jin církve a jejího 

významu pro sou�asný i budoucí Egypt.  

Z mnoha rozhovor� na toto téma vybírám jen ty, které jsou snad charakteristické 

pro sou�asné koptské myšlení a reprezentují jeho jistou typologii. Tématem rozhovor� 

byla role koptské církve v d�jinách Egypta od doby faraón� do sou�asnosti.  

 

 

I. Akademická reflexe kulturní kontinuity egyptských d�jin  

 

P�i návšt�v� Institutu koptských studií v Káhi�e ve �tvrti Abassija, který sídlí 

v areálu nové katedrály sv. Marka, jsem na toto téma hovo�il s jedním z profesor�  

tamního sboru Luisem Sajidem. Pracoval tehdy ve státní instituci zvané Egyptský 

turistický ú�ad (arab. ������������������� ����!"#$����%�&�� , angl. Egyptian Tourist Autority). 

Studenty Koptského institutu seznamoval p�edevším s postupnou popularizací koptských 

poutních míst mezi zahrani�ními turisty.  

Odpov�� na moji otázku za�al obecným shrnutím, že znát d�jiny vlastní zem� je 

velmi d�ležité pro pochopení sou�asnosti. Je proto t�eba poznávat nejstarší historii 

i sou�asnou dominantní kulturu islámu. Podle jeho slov je však vrstva egyptské 

spole�nosti ozna�ovaná jako koptská velmi d�ležitá. Jednotlivé egyptské kulturní 

i náboženské okruhy �i vrstvy ve spole�nosti zcela nezanikají, ale vytvá�í to, co je dnes 

možné nazvat egyptská kultura. Jedná se o pluralitní mozaiku stále živé a rozvíjející se 

kultury. Koptská církev zde, podle n�j, hraje roli zprost�edkovatele kulturní tradice 

faraónského Egypta, kterou jiná kulturní ani náboženská vrstva v Egypt� neuchovává. 

Z toho d�vodu je t�eba popularizovat n�které koptské k�es�anské tradice, které odkazují 
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na staroegyptské tradice. Vyzdvihl proto novozákonní text o út�ku Svaté rodiny 

z Betléma do Egypta, který je v koptské církvi rozpracován a stále znova interpretován na 

základ� zjevení 23. patriarchy na alexandrijském stolci sv. Marka papeže Theofila (385-

412 po K.) a stopování této dlouhé cesty po Egypt� je sou�asn� i cestou po 

staroegyptských posvátných místech, která Svatá rodina svým p�íchodem ozna�ila 

a posv�tila. Podle materiál�, které mi byly zprost�edkovány vybírám jako p�íklad jména 

n�kterých míst Wádí ´n-natrún, kde byl v d�jinách Starého Egypta t�žen natron, mimo 

jiné používaný k mumifikaci; káhirská �tvr� Stará Káhira; starobylé Heliopolis, dnešní 

Ajn Šmas; v Horním Egypt� pak nap�íklad slavná Tel-Amarna. 

 

 

II. Kulturn�-národnostní interpretace koptské tradice  

 

Druhým typem pojímání této otázky je kulturn�-národnostní interpretace koptské 

tradice v kontextu celých d�jin Egypta. Tento postoj charakterizuje nap�. abúna Beshoy 

Lotfy, kn�z v káhirském kostele Panny Marie ve �tvrti Warraq, který je rodilý Káhi�an, 

vzd�láním letecký inženýr. Po ukon�ení univerzitního vzd�lání se stal kn�zem, je ženatý 

a otec t�í d�tí.  

Kn�ží a p�edevším mniši jsou v dnešní koptské církvi vedeni mimo jiné 

k poznávání historie církve i k jejímu porozum�ní a také ke studiu koptského jazyka, 

který je stále používaným liturgickým jazykem, vedle dominantní arabštiny. I tento kn�z 

ozna�il p�edevším jazykovou rovinu koptské liturgie za jeden z nejd�ležit�jších 

kulturních rozm�r� církve, který ji pevn� svazuje se starobylým Egyptem. Byl i toho 

názoru, že dnešní studium egyptologie by m�lo za�ínat studiem koptského jazyka, aby 
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bylo studium zahájeno kontaktem s dochovanou živou interpreta�ní tradicí. On sám byl 

p�esv�d�en o tom, že mnohé hymny koptské církve složené v koptštin� v sob� skrývají 

rytmus i melodii zpívanou p�i koptské liturgii a tak je koptská církev i nositelkou hudební 

staroegyptské tradice. Vedle toho zd�raznil i národnostní stránku koptské identity. 

Koptové dnes nejsou jen koptskými k�es�any, tedy kopty, ale také koptským národem, 

tedy Kopty, a uchovávají podle jeho mín�ní jisté etnické charakteristiky. Ty jsou podle 

jeho slov viditelné doslova „ve tvá�ích k�es�an�“ p�edevším v Horním Egypt�, kde je 

z�eteln�jší národnostní odlou�enost od nek�es�anské majoritní spole�nosti ozna�ované 

jako národnostn� arabské. V Káhi�e, kde tento kn�z žije, podle jeho slov došlo k v�tšímu 

promísení r�zných etnik. Myšlenku etnické jinakosti koptských k�es�an� jako skute�ných 

Egyp�an� shrnul do populárního sousloví „koptové jsou synové faraón�“.  

 

 

III. Kontextualizace d�jin Egypta v d�jinách ekonomie spásy  

 

Další typ odpov�di je možné shrnout do sousloví kontextualizace d�jin Egypta 

v d�jinách k�es�anské ekonomie spásy. Jako jeden p�íklad tohoto stylu myšlení je možné 

uvést mnicha Jeronýma z kláštera Panny Marie v Durunce nedaleko Asijutu v Horním 

Egypt�. Bratr Jeroným je rodilý Egyp�an z Asijútu, vzd�láním je po�íta�ový 

programátor.  

Tento mnich zcela otev�en� tvrdí, že si tuto otázku takto neklade. Koptská církev 

je pro n�j místem pro život a vše pot�ebné k dosažení kone�ného cíle jeho mnišské cesty 

mu zprost�edkovává výlu�n� práv� církev. Ta je nositelkou apoštolské církevní tradice, 

která se od založení církve v Egypt� neporušen� uchovává apoštolskou tradici, a pokud 
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p�ijala n�které nové prvky �i normy, potom to bylo z d�vodu srozumiteln�jšího p�edávání 

zjevených pravd lidem dané doby.  

 

 

Záv�re�né zhodnocení  

 

P�edstavené typy odpov�dí nejsou zcela jist� reprezentativní ani vy�erpávající, 

pouze nasti'ují názorovou pluralitu uvnit� koptské církve, se kterou jsem se setkal. 

Pohled cizince na tuto problematiku je mnohdy zcela jiný. Distancovaný pozorovatel 

života v Egypt� m�že být reprezentován manželským párem rodilých Ameri�an� Susan 

a David Parkerovi, kte�í pohledem lidí vzd�laných v západní spole�nosti chápou Egypt 

a jeho náboženské, kulturní i národností rozm�ry jako proces neustálého vývoje, který je 

hnán dop�edu práv� díky oné r�znosti a pestrosti spole�nosti. Jak koptové, tak 

i muslimové jsou v jejich o�ích ti, kte�í si nárokují exkluzivitu a pravost své náboženské 

a kulturní tradice v Egypt� a neustále hledají argumenty k vzájemnému vymezování se 

v��i sob�. 

Argumenty stejn� jako jejich p�vod mohou být skute�n� r�zné. V koptské církvi 

nalézáme shora zmín�né argumenty lingvistické, národnostní a náboženské. Podobn� 

i muslimská tradice s konceptem džáhílíje argumentuje pro kone�né napln�ní d�jin 

Egypta pravým smyslem až s p�íchodem islámu. Stejn� tak i ve v�tšinové muslimské 

tradici obvyklá interpretace pojmu náboženství jako pojmu národnost, mezi kterými není 

rozdílu, odkazuje na možnost vytvo�ení jednoho egyptského spole�enství, do n�hož m�že 

být skrze konverzi k islámu p�ijat kdokoliv jako plnoprávná sou�ást celku.  
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Mnoho t�chto a podobných argument� m� provázelo p�i seznamování se 

z koptskou církví a s Egyptem v�bec. Rozhodl jsem se tedy vybrat z�eteln� ozna�enou 

�ást egyptské kulturní tradice, kterou bude možné sledovat ze staroegyptské doby až do 

sou�asnosti a z pohledu religionistiky se pokusit dát odpov�� na možnost kontinuity 

náboženské symboliky v údolí Nilu. Výsledkem je tato práce.  

 

 

Použité prameny: 

 

Biskup Damián, p�edstavený koptského kláštera Panny Marie a sv. Mauritia 

v Hoexter-Brenkhausen, N�mecko, rozhovory duben 2005. 

Elizabeth S. Bolmanová, profesorka na Americké univerzit� v Káhi�e, Egypt, 

rozhovory a ve�ejné p�ednášky b�ezen–kv�ten 2006. 

Zuzana Skálová, kunsthistori�ka a restaurátorka koptských ikon, Káhira, Egypt, 

rozhovory a ve�ejné p�ednášky b�ezen–kv�ten 2006. 

P. Beshoy Lotfy, kn�z farnosti p�i kostele Panny Marie v Káhi�e–Warraqu, Egypt, 

rozhovor leden-únor 2010.  

Luis Sajid, Institutu koptských studií v Káhi�e–Abassiji, rozhovory a p�ednášky 
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Mnich Jeroným, klášter Panny Marie v Durunce nedaleko Asijutu v Horním 

Egypt�, rozhovor (únor 2010). 

Susan a David Parkerovi, Centrum pro studium migrace a uprchlictví, Americká 

univerzita v Káhi�e, Egypt, rozhovor únor 2010. 
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1 Základní aspekty staroegyptského a k�es�anského 

náboženství 

 

P�ed zahájením práce uve�me nejprve n�kolik slov k základním charakteristikám 

obou náboženských tradic. Nejprve n�kolik informací o základních aspektech 

náboženského myšlení starých Egyp�an� a následn� koptských k�es�an�. Rozsah 

kapitoly i celé práce umož'uje p�edstavit jen nejzákladn�jší vhled.  

 

 

1. 1 Základní aspekty staroegyptského náboženství  

 

Eliadeho Encyklopedie náboženství charakterizuje staroegyptské náboženství 

takto: „Obecn� je možné �íct, že Egyp�ané se jeví jako velmi zbožní, v��ící v posmrtný 

život, a velkou �ást svých sil v�novali p�íprav� na tento posmrtný život.“12 Nauku 

staroegyptského náboženství charakterizuje encyklopedie také jinak, když tamtéž 

pokra�uje t�mito slovy: „Charakteristické rysy egyptské náboženské literatury jsou 

synkretismus a multiplicita p�ístup�, oba pravd�podobn� ukazují možnosti vývoje 

staroegyptské nauky.“ 13 Tato dvojí tvá� staroegyptského myšlení pak podle autor� 

encyklopedie umožnila rozvoj náboženství do podoby, kterou se dnešní egyptologie 

západního kulturního okruhu snaží odkrýt: „V tomto p�ístupu byly Egyp�ané schopni se 

                                                 
12 Srov. ELIADE, M. (ed.), The Encyclopedia of Religion. New York City – London: Macmillan 
Publishing Company - Collier Macmillan publishers, 1987n, s. 53.  
13 Srov. Tamtéž, s. 53.  
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vyrovnat s problémem strnulého uchovávání starého a zárove� p�ijímání nového“14, 

pokra�uje stejná encyklopedie.  

V �eském jazykovém prost�edí uvádí Ji�í Janák n�kolik charakteristik, které je 

možné shrnout v pojmech kontinuita, pluralita, komplementarita.15 První jmenovaný 

aspekt kontinuity staroegyptského náboženského myšlení dob�e vyjad�uje v�ta: „Jedním 

z hlavních aspekt� staroegyptského uvažování je silná vazba na minulost a snaha udržet 

v platnosti starší myšlenková schémata“16, tedy ono výše zmín�né strnulé uchovávání 

starého. Druhý pojem plurality je pak mín�n jako nahlížení jednoho problému z mnoha 

r�zných stran, aby pak všechny nalezené odpov�di o daném problému vypovídaly 

spole�n�.17 To poukazuje na velkou názorovou toleranci starých Egyp�an� a také na 

snahu o co nejširší a nejp�esn�jší míru poznání.18 T�etí pojem komplementarity je mín�n 

jako aspekt myšlení, který umož'uje syntetizovat mnohdy, z pohledu jiných kultur, 

nelogické teologické myšlenky – v Egypt� z�ejm� inspirovaný p�edevším geografickou 

dualitou této zem� jako Horního a Dolního Egypta.19 Tak jsou výše zmín�ná slova 

o „p�ijímání nového“ ve staroegyptském náboženství rozší�ena na dva pojmy plurality 

a komplementarity. Další pojmy dokreslující „naprostou odlišnost staroegyptského 

myšlení od našeho“20, a tedy pro dnešního Evropana obtížn� srozumitelné jsou maat 

(�ád), který uspo�ádává kosmos a také dává prostor pro život a vedle toho také moc slova, 

                                                 
14 Srov. ELIADE, M. (ed.), The Encyclopedia of Religion. New York City – London: Macmillan 
Publishing Company - Collier Macmillan publishers, 1987n, s. 54.  
15 JANÁK, J., Staroegyptská kniha mrtvých. Kapitola 105. Brno: L. Marek, 2003, s. 14-18.  
16 Tamtéž, s. 13.  
17 Srov. ASSMANN, J., Egypt. Theologie a zbožnost rané civilizace. Praha: OIKOYMENH, 2002, 
s. 26, kde autor hovo�í o konstelativní teologii charakterizující staroegyptský pantheon.  
18 JANÁK, J., Staroegyptská kniha mrtvých. Kapitola 105. Brno: L. Marek, 2003, s. 16-17.  
19 Tamtéž, s. 17-18.  
20 Tamtéž, s. 14. 
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které nebylo pouze diferencujícím ozna�ením, ale bylo p�edevším sou�ástí existence dané 

v�ci �i osoby.21  

Jak už bylo �e�eno, je tedy charakteristikou staroegyptského myšlení p�edevším 

ona tendence k nehybnosti, ve snaze uchovat tradici srozumitelnou a aplikovatelnou 

na sou�asnost, kdy náboženství, kultura i celá civilizace nachází sv�j po�átek 

ve sjednocení království, jež se rovná aktu kosmogonie.22  

Jako staroegyptské náboženství a náboženské myšlení je v této práci popisováno 

velmi dlouhé období v rozsahu P�eddynastické doby asi od r. 4500 p�. Kr. až do konce 

Pozdní doby r. 305 p�. Kr.23 Následná Ptolemaiovská doba (305-30 p�. Kr.) a �ímská 

doba (30 p�. Kr. – 395 po K.), která se p�ekrývá s p�íchodem nové �ecko-�ímské kultury 

a k�es�anství, a tedy s koptskou dobou, je p�edm�tem následujícího textu.  

 

 

1. 2 Základní aspekty k�es�anského náboženství  

 

„K�es�anství je monoteistická víra, která se podstatn� odlišuje od všech ostatních 

v�r tím, že je v ní vše vztahováno k vykoupení vykonanému Ježíšem Nazaretským.“24 

Takto definuje stejná Eliadeho Encyklopedie náboženství k�es�anství, když cituje slova 

Friedricha Schleiermachera (1768–1834). Níže pak stejný text dodává, že se bude jist� 

mnoho autor� rozcházet p�i interpretaci jednotlivých pojm� této definice, p�edevším 

                                                 
21 JANÁK, J., Staroegyptská kniha mrtvých. Kapitola 105. Brno: L. Marek, 2003, s. 18-20. 
22 ELIADE, M., D�jiny náboženského myšlení. I, Od doby kamenné po eleusinská mystéria. Praha: 
ISE, 1995, s. 90-115. 
23 Srov. JANÁK, J., Brána nebes. Bohové a démoni starého Egypta. Praha: Libri, 2005, s. 214. 
24 Srov. PELIKÁN, J., Christianity, An Overview, in ER, sv. 3, s. 348-362. 
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obsahu a významu pojm�, ale jako základní definice je jist� dosta�ující.25 Definice 

Friedricha Schleiermachera a také zde zmín�ný dov�tek Jaroslava Pelikána (1923–2006) 

výstižn� charakterizuje dva základní aspekty k�es�anství, a to (1) legitimní pluralitu 

vyznání víry (2) v rámci jednoty víry. Víra ve vzk�íšeného Krista tvo�í základní �lánek 

k�es�anství, který „prom��uje hrstku skleslých uprchlík� ve skupinu odhodlaných lidí“.26 

K�es�anství jako p�ísn� monoteistické, profétické, zjevené a eschatologické náboženství 

je rozší�eno po celém sv�t�, a proto v r�zných kulturách p�ijímá r�zné podoby vyznání 

jedné spole�né víry všech k�es�an�, a tím zp�tn� jednotlivé kultury ovliv'uje. Kulturní 

inklusivismus vedle teologického exklusivismu vytvá�í v k�es�anském spole�enství 

neustálé živé nap�tí, které se projevuje nap�. uchováváním a rozvíjením tradice, 

ale i odmítnutím �ásti tradice.27 Tradi�ní horlivost a neutuchající snaha nést d�jinn� dál 

k�es�anské náboženství se ukázala na Egyp�anech nap�. i p�i p�íchodu nového 

náboženství do Egypta – islámu.28 Jako koptská doba je v této diplomové práci 

ozna�ováno období od p�íchodu k�es�anství do Egypta a založení koptské církve 

sv. Markem až do sou�asnosti.29  

 

 

                                                 
25 Viz PELIKÁN, J., Christianity, An Overview, in ER, sv. 3, s. 348.  
26 ELIADE, M., D�jiny náboženského myšlení. II, Od Gautamy Buddhy k triumfu k�es�anství. 
Praha: OIKOYMENH, 1996, s. 294-300.  
27 AMBROS, P., Odvaha k alternativám. Kontinuita a diskontinuita k�es�anské tradice. Olomouc: 
Refugium, 2008, s. 5-10; SKALICKÝ, K., Po stopách neznámého Boha. Náboženství a B�h 
v novodobém religionistickém bádání. Praha: Aula, 1994, s. 110-137.  
28 AS´AD, M., Coptic family life, in CE, sv. 4, s. 1086-1089. ROSEN-AYALON, M., Islamic 
influences on Coptic Art, in CE, sv. 4, s. 1310-1312.  
29 Viz ATIYA, A. S., a history of eastern Christianity. London-Methuen: Taylor & Francis, 1968, 
s. 31-98; ATIYA, A. S., Saint Mark, in CE, sv. 5, s. 1528-1533; MEINARDUS, O.F.A., Christian 
Egypt Ancient and Modern. Cairo: Institut français d’archéologie orientale (Ifao), 1965.  
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1. 3 Hodnocení kapitoly 

 

Záv�rem kapitoly je možné �íct, že se ob� náboženství v mnohém liší. 

Staroegyptské náboženství je založeno na p�edd�jinném mýtu, kdežto k�es�anství na 

d�jinném zjevení. Tradi�n� je uvád�n jako zásadní rozdíl mezi ob�ma náboženstvími 

staroegyptský polytheismus vedle p�ísného k�es�anského monotheismu i staroegyptského 

vyprázdn�ní etnického pojmu v��ného života a nového k�es�anského pojetí obecné spásy 

všech. Dále je staroegyptské náboženství ozna�ováno jako kulturn� i naukov� 

synkretické a inklusivní, k�es�anství je vedle toho kulturn� inklusivní a naukov� 

exkluzivní. P�edevším však pro sou�asný stav bádání na po�átku 21. století je d�ležitý 

rozdíl v tom, že staroegyptské náboženství je uchováno bez živé, dodnes kontinuáln� 

uchovávané, náboženské tradice, a tak i možné autentické interpretace.30 Pomineme-li 

sou�asné obnovení kultu bohyn� Isis v rámci tzv. novopohanských tendencí v západní 

spole�nosti.31 K�es�anství je vedle toho neseno dodnes živou tradicí, která je v Egypt� 

zastoupena p�edevším koptskou církví.  

Spole�ným bodem obou výše zmín�ných charakteristik obou náboženských tradic 

je možné vid�t snahu o uchování p�edávané nauky i praxe a zárove' nalezení nových cest 

pro budoucnost. Níže p�edložený text se pokusí vystopovat a ozna�it možné 

staroegyptské vlivy na koptské k�es�anství v rámci výše popsaného kulturního 

inklusivismu a naukového exklusivismu.  

                                                 
30 Zvlášt�, když ve staroegyptském náboženství hrál d�ležitou roli živý výklad posvátných text�. 
„D�ležitou úlohou egyptské theologie byl jist� výklad text�.“ LEXA, F., Náboženská literatura 
staroegyptská. Praha: Hermann a synové, 1997, s. 70.  
31 Viz. ROBERTSON, OLIVIA. The Handbook of the Fellowship of Isis. Enniscorthy: Cesara 
Publications, 1992. ROBERTSON, OLIVIA. The call of Isis. Enniscorthy, Eire: Cesara Publications, 
1975. TRACI, DE-, REGULA. Isis a její mysteria: poznání univerzální bohyn�. Praha: Knižní klub, 
2002. 300 s.  
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2 Prezentace vybraných témat �i projev� religiosity 

 

Staroegyptské náboženství je z pohledu religionistiky polyteistické a p�ísn� 

odd�luje profánní a posvátný sv�t, naopak k�es�anství je náboženství p�ísn� 

monoteistické a svým základem profétické. Oba tyto aspekty sv�d�í o rozdílnosti obou 

náboženských systém�, avšak jejich historická návaznost umož'uje nalézt sty�né body. 

Jedná se p�edevším o p�edávání terminologie, symboliky a myšlenkových proud� v rámci 

jedné kulturní oblasti údolí Nilu. Práce bude tedy soust�ed�na p�edevším na možnou 

vým�nu náboženské symboliky. V této oblasti není možné od p�elomu letopo�t� až do 

sou�asnosti nalézt jinou d�di�ku staroegyptských tradic než koptskou k�es�anskou 

komunitu, která dodnes uchovává kulturní, jazykové i kultické tradice starší náboženské 

vrstvy. Islám, a tak i muslimská spole�nost, která p�ichází do Egypta v 7. století, p�ísným 

zákazem zobrazování nedovolil uchovat tolik náboženské symboliky jako koptské 

k�es�anství. P�esto je možné odhalit vliv staroegyptského náboženství �i n�kterých �ástí 

kultické praxe i na muslimskou komunitu. V sou�asném Luxoru jsou nap�. vedena 

procesí s modelem lodi v den svátku muslimského sv�tce Abú ´l-Hadždžádže (arab. �89�

:58!��;�<=��).32  

Koptská církev prošla zm�nami v mnoha oblastech svého života, nejviditeln�jší je 

z�ejm� zm�na zápisu p�vodní egyptštiny, která se v poslední fázi psala �eckou alfabetou 

složenou z 25 písmen dopln�nou o sedm písmen vytvo�ených z démotického písma 

                                                 
32 LESKO, L.H., Egyptian religion. An Overview, in ER, s. 55. Srov. BLACKMAN, W.S., The 
Fellahin of Upper Egypt. Their Religious, Social and Industrial Life to-day with Special 
Reference to Survivals Ancient Times. London: George G. Harrap and Co., 1928, s. 207-218.  
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k p�esn�jšímu vystižení specifik tohoto jazyka.33 P�esto koptští k�es�ané z�ejm� p�ijali 

a uchovali nap�. staroegyptský klí� života ankh  jako k�es�anský symbol,34 podobn� 

i Horovo oko zvané vedžat, jako symbol zmrtvýchvstání.35 Velmi kontroverzní, alespo' 

z pohledu dnešních koptských k�es�an�, m�že být úvaha o vlivu staroegyptské 

náboženské symboliky na koptské k�es�anství, nap�. v podob� velmi rozší�eného kultu 

bohyn� Eset kojící syna Hora na koptskou tradici zobrazování kojící Madony s Ježíšem 

Kristem. Stejn� tak m�že vyvolat polemiku i srovnání mýtu o smrti a vzk�íšení Osirida s 

evangelijními zprávami o smrti a vzk�íšení Ježíše Krista, a tedy o vlivu tohoto mýtu na 

jejich sepsání.36 Podobn� je n�kdy srovnáván i staroegyptský b�h Amon-Re se 

starozákonním Bohem JHWH, a to p�edevším ve zp�sobech epifanie.37 Stejn� tak se 

v otázce náboženské nauky zmi'uje možný vliv staroegyptských triád (nap�. thébská 

trojice Amon-Mut-Chonsu) na koncept k�es�anské Trojice (Otec, Syn, Duch svatý), nebo 

na koncept Svaté rodiny (Ježíš Kristus, Panna Maria, sv. Josef). Dnes už mén� iritující 

m�že být otázka vlivu staroegyptského náboženství na zvyky dnešních kopt�, jako jsou 

poh�ební pla�ky a mnohdy dodnes církevními autoritami kritizované truchlení nad 

zem�elým,38 tradi�ní návšt�vy hrob� apod., nebo dnes již zcela inkulturované 

                                                 
33 KASSER, R., Greek Alphabet in Coptic, in CE, sv. 8, s. 30-32. KASSER, R., Coptic Alphabets, in 
CE, sv. 8, s. 32-41, KASSER, R., Old Coptic Alphabets, in CE, sv. 8, s. 41-45. LAMBDIM, THOMAS 
ODEN. Introduction to Sahidic Coptic. Macon, Ga.: Mercer University Press, 1983.  
34 ISHAQ, E.M., Ankh, in CE, sv. 1, s. 134-135. Srov. BOURGUET, P. DE, S.J., Symbols in Coptic 
Art. The Cross, in CE, sv. 7, s. 2164-2166, kde je popsáno užívání tzv. crux ansata v koptské 
tradici. VERNER, M., Ankh, in VERNER, M., BAREŠ, L., VACHALA, B., Encyklopedie starov�kého 
Egypta. Praha: Libri, 2007, s. 114. Srov. WITT, R. E., Isis in the Graeco-Roman world. Ithaca, 
New York: Cornell University Press, 1971, s. 32 pozn. 25. 
35 VERNER, M., Vedžat, in VERNER, M., BAREŠ, L., VACHALA, B., Encyklopedie starov�kého 
Egypta. Praha: Libri, 2007, s. 492. Srov. WITT, R. E., Isis in the Graeco-Roman world. Ithaca, 
New York: Cornell University Press, 1971, s. 32 pozn 25. 
36 Srov. HANNA, S., The Coptic Church. Symbolism and iconography. Cairo: C. Tsoumas, 1962, 
s. 65-67. 
37 Srov. MORENZ, S., La religion égyptienne. Essai d'interprétation. Paris: Payot, 1984, s. 44-45, 
107-108. 
38 Srov. WASSEF, C. W., Funerary Customs, in CE, sv. 4, s. 1124-1125. Srov. KRAUSE, M., 
Mourning in Early Christian Times, in CE, sv. 6, s. 1686-1687, kde autor uzavírá text slovy: „In 
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a teologizované pálení kadidla b�hem k�es�anské liturgie.39 Velmi populární, a v dob� 

prvotních století k�es�anství v Egypt� bylo církevními autoritami kritizováno 

mumifikování zem�elých - tato tradice byla teologizována a do k�es�anské tradice 

�áste�n� p�ijata v podob� úcty k ostatk�m svatých.40 Vedle toho je t�eba jasn� stanovit, že 

ob� náboženství jsou si také radikáln� cizí, jako p�íklad je možné uvést zp�sob vnímání 

�asu, který je ve staroegyptském náboženství p�evážn� cyklický,41 avšak v židovsko-

k�es�anské tradici je p�edevším lineární, a�koliv se v praktické, kultické, liturgické rovin� 

toto vnímání spojilo s p�írodním cyklem zem�.42  

Po tomto stru�ném úvodu následuje prezentace vybraných témat, která jsou 

p�edevším charakteristická pro koptskou spiritualitu a religiositu. Témata jsou vybrána 

tak, aby z�eteln� demonstrovala p�edevším sou�asnou koptskou spiritualitu a religiositu 

a také reflektovala možnou kontinuitu náboženských tradic. Výb�r není zcela jist� úplný, 

jedná se pouze o základní témata. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                 
the case of mourning, the old customes of the country won out over the prohibitions of the 
church.“  
39 Srov. ARCHBISHOP BASILIOS, Liturgical Instruments, n CE, sv. 5, s. 1470.  
BURMESTER, O. H. E. KHS, The Egyptian or Coptic Church. A detailed description of her 
liturgical services and the rites and ceremonies observed in the administration of her sacraments. 
Le Caire, 1967, 35-45.  
40 MEINARDUS, O. F. A., Coptic saints and pilgrimages. Cairo-New York: American University in 
Cairo Press, 2002, s. 63-67.  
41 Srov. DUNAND, F., ZIVIE-COCHE, C., Dieux et hommes en Égypte. 3000 av. J.-C. - 395 apr. J.-
C. Anthropologie religieuse. Paris: Armand Colin, 1991, s. 73-79.  
42 Srov. ELIADE, M., Mýtus o v��ném návratu. Archetypy a opakování. Praha: ISE, 1993. Srov. 
ELIADE, M., D�jiny náboženského myšlení. II, Od Gautamy Buddhy k triumfu k�es�anství. 
Praha: OIKOYMENH, 1996, s. 294-300. Srov. BRADÁ>, J., Posv�cení �asu. Olomouc: Matice 
cyrilometod�jská, 1992, s. 3-6.  
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2. 1 Faraón syn boha, Ježíš Kristus Syn Boží 

 

Následuje stru�ná charakteristika božství ve staroegyptském náboženství a pojem 

božského synovství panovníka. V druhé �ásti pak p�ijde na �adu charakteristika božství 

v k�es�anské tradici a definice Božího synovství Ježíše Krista. V záv�ru podkapitoly 

bude p�ipojeno krátké hodnocení.  

 

2. 1. 1 Staroegyptský faraón jako syn boha 

 

Božství ve starém Egypt� je popisováno p�edevším termínem necer pro boha 

a neceret pro bohyni.43 Ší�e tohoto termínu však umož'ovala takto pojmenovat 

jakoukoliv bytost nadanou nadp�irozenými vlastnostmi – tedy bohy všech �ád� od 

nejvyšších po nejnižší, stejn� tak démony, zesnulé p�edky (a�koliv byli obecn� 

ozna�ováni všichni zem�elí p�edevším jako ach44), ale také panovníka.45 

Charakterizovat boha, respektive bohy ve staroegyptském náboženství není 

snadné. Podobn� jako v jiných polyteistických systémech, nap�. v indickém védském 

náboženství,46 i zde je pojem boha velmi široký a mnohdy i velmi laxn� definovaný, 

a proto je systematizace boh� starého Egypta i v dnešní egyptologii nesnadná. D�lení se 

uvádí podle r�zných kritérií, nap�. místa kultu daného božstva, nebo podle vlastností 

spole�ných n�kolika boh�m, �asté bývá i prosté abecední �azení. Jistou spole�nou 

                                                 
43 HORNUNG, E., Les dieux de l'Égypte. L'un et le multiple. Paris: Flammarion, 1992, s. 24-56. 
JANÁK, J., Brána nebes. Bohové a démoni starého Egypta. Praha: Libri, 2005, s. 9.  
44 LESKO, L. H., Egyptian religion. An Overview, in ER, s. 47.  
45 JANÁK, J., Brána nebes. Bohové a démoni starého Egypta. Praha: Libri, 2005, s. 9. 
46 ONDRA>KA, L., Pojetí božství v Indii, in CHLUP, R. (ed.), B�h a bohové. Pojetí božství 
v náboženských tradicích sv�ta. Sborník p�ednášek na Ústavu filosofie a religionistiky FF UK. 
Praha: DharmaGaia, 2004, s. 131-159.  
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charakteristikou božstev starého Egypta je jejich mýtický p�vod,47 všem je spole�ná 

nesmrtelnost,48 kterou je možné interpretovat snad také jako nekone�n� dlouhý �asový 

úsek.49 Smrtelný b�h je doložitelný nap�. v Osiridov� kultu, kde je jeho vstup do smrti 

chápán jako cesta ke vzk�íšení k novému životu.50 Všichni bohové pochází z prvotních 

vod nazvaných Nun, ze kterých se v mýtickém �ase vyno�il b�h stvo�itel (v r�zných 

staroegyptských kultech se jedná o r�zné bohy: Amon, Re, Ptah…), a ten je pak 

p�vodcem všech ostatních boh�. Bohové se dále rodí, dospívají, plodí potomky, 

stárnou.51  

Monotheismus, pokud kdy ve starém Egypt� existoval, nebyl nikdy jasn� 

formulován jako všeobecn� p�ijímaná doktrína a náboženská praxe. Tém�� ze všech 

období bohaté egyptské historie pochází texty, které nazna�ují existenci kultu výhradního 

jediného boha mezi všemi jinými bohy, nej�ast�ji slune�ního boha. Tento kult je možné 

ozna�it jako monolatrii, hedonismus, henotheismus, ale nikoliv jako monotheismus podle 

m��ítek sou�asné religionistiky, která limity monotheismu p�evzala p�edevším 

z abrahámovských náboženství dodnes udržovaných živou tradicí. Staroegyptská 

náboženství jsou dochována pouze v neživé, a tedy netradované podob�, a proto není 

možné doplnit dochované zprávy živou tradicí a s jistotou tvrdit, že ve staroegyptském 

náboženství byl uctíván jeden b�h z mnoha nebo jeden b�h, vedle kterého neexistoval 

žádný jiný b�h. Jedinou a dodnes diskutovanou výjimkou snad m�že být náboženská, 

politická, um�lecká i lingvistická reforma spojená s hornoegyptskou Amarnou 

                                                 
47 HORNUNG, E., Les dieux de l'Égypte. L'un et le multiple. Paris: Flammarion, 1992, s. 129-136. 
48 Tamtéž, s. 136-150. 
49 JANÁK, J., Brána nebes. Bohové a démoni starého Egypta. Praha: Libri, 2005, s . 13. 
50 RACHET, G., Lexikon des alten Ägypten. Düsseldorf; Zürich: Patmos Verlag, 2002, s. 260-262. 
LESKO, L. H., Osiris, in ER, sv. 11, s. 132-133. 
51 JANÁK, J., Brána nebes. Bohové a démoni starého Egypta. Praha: Libri, 2005, s 129-131. 
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a faraónem Achnatonem (známý také jako Amenhotep IV., asi 1360-1344 p�. K.), kde byl 

snad prosazován monotheismus, tato idea je však nejasná.52  

Zápis zmi'ovaného božského termínu necer byl ve starém Egypt� p�edevším trojí 

(1) p�edm�t ozna�ovaný jako praporec , který se používal po celou dobu egyptských 

d�jin; (2) další byl sokol ; (3) a další kobra ; vedle toho v ptolemaiovské dob� (4) se 

užíval symbol hv�zdy .53 Jednotliví bohové pak byli zobrazováni nej�ast�ji vedle výše 

zmín�ného determinativu necer také v kombinované podob� �lov�ka a zví�ete, m�li tedy 

antropomorfní a zoomorfní rysy, aby se tak tímto zobrazením co nejp�esn�ji vystihla 

základní charakteristika božstva. Podobnou funkci nesly také atributy 

p�i�azované jednotlivým boh�m, ty m�ly dokreslovat charakter boha a p�ibližovat ho 

smysl�m �lov�ka. >asté je staroegyptské znázorn�ní boha pomocí p�edm�tu, a to zvlášt� 

v p�ípadech, kdy je nesnadné graficky znázornit kombinaci �lov�ka, zví�ete a p�edm�tu. 

Proto je nap�. b�h Osiris zobrazován jako sloup.54 Veškerá znázorn�ní a atributy boh� 

sloužily jako symboly, které nebyly totožné s jejich nositeli.55  

Jako paralela, aktualizace �i, �e�eno s Mirceou Eliadem, opakování mýtu o bohu 

Osiridovi býval ve staroegyptském náboženství jako „živý b�h“ ozna�ován žijící 

panovník a jako „velký b�h“ panovník zesnulý. Vládnoucí král jako vt�lený b�h Hor byl 

nejmocn�jší bytostí na zemi a v této souvislosti je t�eba zmínit ve starém Egypt� velmi 

rozší�ený kult boha podsv�tí Osirida.56 Mýtus o vládnoucím bohu Osiridovi obsahuje 

klí�ovou událost jeho smrti v d�sledku bratrovraždy, Osirid�v božský bratr Sutech je zde 

                                                 
52 DAVIS, V. L., Akhenaton, in ER, sv. 1., s. 169-170. Srov. WILSON, J. A., The Culture of Ancient 
Egypt. Chicago-London: The University of Chicago Press, 1951. Srov. RACHET, G., Lexikon des 
alten Ägypten. Düsseldorf; Zürich: Patmos Verlag, 2002, s. 35-36. 
53 JANÁK, J., Brána nebes. Bohové a démoni starého Egypta. Praha: Libri, 2005, s. 9. 
54 VERNER, M., BAREŠ, L., VACHALA, B., Encyklopedie starov�kého Egypta. Praha: Libri, 2007, 
s. 487-488. 
55 JANÁK, J., Brána nebes. Bohové a démoni starého Egypta. Praha: Libri, 2005, s. 12. 
56 VERNER, M., BAREŠ, L., VACHALA, B., Encyklopedie starov�kého Egypta. Praha: Libri, 2007, 
s. 487-488.  
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vyobrazen jako vrah,57 a znovuoživení tohoto boha, který op�t žije, ale ne ve stejné form� 

jako p�ed smrtí. Osiris se vrací mezi živé sice jako b�h, ale již jako síla v pozadí 

viditelného d�ní. Jeho syn Hor nastupuje na tr�n a p�ijímá roli vládce.58 v rámci této 

kapitoly je d�ležitý práv� tento rozm�r mýtu, kdy Hor nastupuje po Osiridovi na tr�n. 

Podobn� i staroegyptský pozemský panovník jako živý a p�ítomný b�h Hor na zemi 

nastupuje na uvoln�ný tr�n a zesnulý panovník odchází skrze poh�ebními ob�ady do �íše 

boha Osirida. B�h Osiris je ve staroegyptských vládnoucích dynastiích pojímán jako 

prototyp zem�elého krále. Král, který byl za života božským mediátorem mezi lidským 

rodem a kosmem a po smrti se stává silou zem�, je tedy dál p�ítomen mezi živými jako 

síla v p�írod�; historicky jsou doložitelné r�zné formy p�ítomnosti: nilské záplavy, klí�ící 

obilí, rostoucí m�síc atd. Vládnoucí b�h na zemi je tedy nov� zt�lesn�n v postav� nového 

vládce, faraóna. V tomto stále se cyklicky opakovaném mýtu se demonstruje trojí podoba 

staroegyptského vnímání božské existence, a to v rovin� mýtického d�je (tehdy), 

kosmického neboli p�írodního jevu (stále) a kultického úkonu (ve stanovený �as).59  

Tento božský faraón, pozemský Hor, syn božstva a syn z lidského rodu je 

definován n�kolika pojmy, které jsou pro srovnání s k�es�anskou tradicí d�ležité.60 

>lov�k obecn� je ve staroegyptských náboženských p�edstavách popisován n�kolika 

pojmy, které popisují jeho složky - t�lo, srdce, jméno, eg. ka - nebo projevy - výhradní je 

                                                 
57 Srov. WITT, R. E., Isis in the Graeco-Roman world. Ithaca, New York: Cornell University 
Press, 1971, s. 29.  
58 Stane se tak po dlouhotrvajícm mýtickém boji s bratrovrahem, kdy bojuje jeho syn Hor za 
pomoci matky Esety, Hor jednou v pr�b�hu boje se Sutechem dokonce vztáhne ruce na matku 
Eset a strhne jí její diadém, matka však nakonec syna podpo�í v boji a vede ho k vít�zství. WITT, 
R. E., Isis in the Graeco-Roman world. Ithaca, New York: Cornell University Press, 1971, s. 40.  
59 JANÁK, J., Brána nebes. Bohové a démoni starého Egypta. Praha: Libri, 2005, s. 12-13. Srov. 
ELIADE, M., Mýtus o v��ném návratu. Archetypy a opakování. Praha: ISE, 1993, s. 96-98; Srov. 
ELIADE, M., D�jiny náboženského myšlení. I, Od doby kamenné po eleusinská mystéria. Praha: 
ISE, 1995, s. 90-92.  
60 FRANKFORT, H., Ancient Egyptian Religion. New York City: Harper & Brother, 1961, s. 102-
103.  
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pouze pojem eg. ach. Další pojmy jako jsou eg. ba a stín budou pro jejich 

nejednozna�nost za�azeny ad hoc níže.  

T�lesná složka bytosti byla ve staroegyptském náboženství popisován dv�ma 

zp�soby: (1) slovy ha(u) nebo chat, obojí se používalo k popisu živého t�la a dále (2) 

slovy džet nebo sah, která se používala k popisu t�la zem�elého. T�lo hrálo významnou 

roli p�i popisu �lov�ka, všechny ostatní složky i projevy bytosti byly na n�j vázány 

a a�koliv bylo t�lo popisováno jako schránka nap�. pro ka, nikdy nebylo nahlíženo nijak 

pejorativn�, negativn�, �i dualisticky. o d�ležitosti této složky sv�d�í i fakt, že jako 

prost�edek konání duše mu byla v�nována velká pozornost i po smrti v podob� 

mumifikace t�la a vytvo�ení tzv. sah, tedy mrtvého t�la. Funkci t�la ve starém Egypt� 

mohla p�evzít také r�zná vyobrazení zesnulého a ten v nich tak mohl p�ebývat, doty�ný 

zesnulý zde mohl být dokonce p�ítomný.61  

Složka srdce (eg. ib nebo hati, hieroglyficky ) byla zdrojem myšlení i emocí 

a byla tak hlavním orgánem t�la v obojím stádiu existence – živého t�la i t�la zem�elého. 

Spole�n� s jazykem, který myšlenky vzniklé v srdci formuluje, bylo také orgánem 

stvo�itelské moci. Vedle zmín�ných myšlenek a emocí obsahovalo srdce také sídlo 

zodpov�dnosti, sv�domí, svobodného rozhodování a také zbožnosti a �ádu, protože práv� 

v n�m se �lov�k m�že setkat s bohem, nebo v n�m b�h m�že dokonce p�ebývat.62 Srdce 

proto není odd�lováno od mumifikovaného t�la, ale z�stává v n�m i po smrti, a to proto, 

aby mohl �lov�k i po smrti používat své t�lo. Srdce je také po smrti váženo na vahách 

                                                 
61 RACHET, G., Lexikon des alten Ägypten. Düsseldorf; Zürich: Patmos Verlag, 2002, s. 361-364, 
326-327.  
62 MORENZ, S., La religion égyptienne. Essai d'interprétation. Paris: Payot, 1984, s. 37-68. 
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spole�n� s perem, symbolem bohyn� Maat (eg. maat, �ád). Jedná se o jistou formu 

posmrtného soudu.63  

Složka jména (eg. ren) plnila jednak popisnou funkci, a zárove' byla sou�ástí 

esence a projev bytí boha.64 Koncepce jména m�la velký vliv na pozd�jší rozvoj magie 

a �arod�jství.65 Sta�í Egyp�ané proto brzy za�ali rozlišovat jména na pouze popisná a na 

jména pravá (n�kdy také ozna�ována jako skrytá, velká atd.), která mohou být snadno 

zneužita v magické praxi, jež se v Egypt� uchovala mezi koptskými k�es�any i po 

p�íchodu islámu.66 Magická praxe je v Egypt� p�ítomná de facto až do sou�asné doby.67 

Staroegyptské náboženství klade d�raz na jméno po smrti, kdy se uchováním jména v �íši 

mrtvých i mezi živými zachovává život zesnulého.68  

Složka ba69 byla zapisována v podob� ptáka  nebo ptáka s lidskou hlavou , 

berana  nebo zapálené olejové lampy. Slovo ba znamenalo z�ejm� sílu a bylo 

považováno za synonymum k pojm�m eg. necer (b�h) a eg. sechem (mocnost). Složka ba 

za�ala brzy nést i hodnotu projevu boha i panovníka, a to p�edevším jeho moci a síly.70 

Od konce Staré �íše a První p�echodné doby se používá pojem ba také k popisu �lov�ka 

a je považován za fyzický i psychický princip lidského života, který udržuje kontinuitu 

                                                 
63 HELLER, JAN. Starov�ká náboženství: náboženské systémy starého Egypta, Mezopotámie 
a Kenaanu. Praha: Kalich, 1978, s. 99-110. Srov. RACHET, G., Lexikon des alten Ägypten. 
Düsseldorf; Zürich: Patmos Verlag, 2002, s. 130-131. 
64 Srov. JANÁK, J., Staroegyptská kniha mrtvých. Kapitola 105. Brno: L. Marek, 2003, s. 23; 
RACHET, G., Lexikon des alten Ägypten. Düsseldorf; Zürich: Patmos Verlag, 2002, 241-242. 
65 LEXA, F., Staroegyptské �arod�jnictví. Praha: Anomal, 1996, s. 95-102.  
66 VICICHL, W., Magic, in CE, sv. 5, s. 1499-1509. 
67 Viz MEINARDUS, O.F.A., Two thousand years of Coptic Christianity. Cairo: American 
University in Cairo Press, 1999, s. 99-122. Srov. DETLEV, C., MÜLLER, G., GABRA, G., Pisentius, 
Saint, in CE, sv. 6, s. 1978-1980. 
68 VACHALA, B., Moudrost starého Egypta. Praha: Knižní podnikatelský klub, 1992, s.171-172. 
69 JANÁK, J., Pojmy ka a ba ve staroegyptském náboženství, in Religio, �. 1, 2000, s. 15-40.  
70 RACHET, G., Lexikon des alten Ägypten. Düsseldorf; Zürich: Patmos Verlag, 2002, s. 326-327.  
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existence i po smrti, a k plnému rozvoji tohoto ba každého �lov�ka dochází až po smrti 

�lov�ka.71  

Podobn� jako termín ba byl považován za složku �lov�ka také jeho stín (eg. šut, 

chabit). Bohové projevovali stínem svoji moc, p�edevším moc ochrannou – stín byl 

chápán jako místo úkrytu a záchrany p�ed životu nebezpe�ným sluncem. Zobrazován byl 

v podob� v�jí�e.  

Pojem ach byl p�vodn� považován za komplexní projev bytosti, kterou na sebe po 

smrti brali nejen bohové a králové, ale i prostí lidé, jež žijí jako blažení v �íši zem�elých 

a po zvážení jejich srdce na vahách nejsou odsouzeni k zatracení. Jednalo se tak 

o komplexní projev bytosti. Avšak pozd�ji jeho význam slábne a stává se z n�j pojem 

užívaný k popisu zem�elého �lov�ka, pozd�ji již pouze strašidla, jak je tomu i v koptském 

jazyku ve slov� kopt. ich.72  

Klí�ový je zde pojem ka (n�kdy ku, ke, choi),73 který byl zapisován jako dv� 

vzp�ímené paže , jenž byly pozd�ji umís�ovány na standartu  . Ka je považováno za 

nositele života, za sílu trvajícího života, která se rodí s �lov�kem a s jeho smrtí se od n�j 

odd�luje. Ka bylo chápáno jako sou�ást existence všeho živého a jako takové bylo známo 

božské ka (na úrovni kosmu), královské ka (na úrovni existence pozemského krále) 

a obecn� lidské ka. Zde je d�ležité zd�raznit, že podle principu odd�litelnosti ka od 

bytosti po její smrti je božské ka p�edáno novému panovníkovi od panovníka zem�elého, 

který je za svého života skrze toto ka bohem na zemi.74 Analogicky byl podle 

staroegyptských p�edstav lidský otec p�ítomný ve svých d�tech skrze ka, které jim za 

                                                 
71 JANÁK, J., Staroegyptská kniha mrtvých. Kapitola 105. Brno: L. Marek, 2003, s. 25. 
72 CRUM, W. E., A Coptic Dictionary. Oxford: The Clarendon Press, 1939, s. 84-85. 
73 KAPLONY, P., Ka, in LA, sv. III, s. 275-282.; CRUM, W. E., A Coptic Dictionary. Oxford: The 
Clarendon Press, 1939, s. 94-98. 
74 JANÁK, J., Staroegyptská kniha mrtvých. Kapitola 105. Brno: L. Marek, 2003, s. 31-32.  
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života p�edal, p�edevším však ve svém prvorozeném synovi.75 Veškeré toto p�edávání 

a sdílení ka nacházelo také inspiraci v mýtu o Osidridovi a Horovi – Hor z�ejm� soupe�í 

se Sutehem o Osiridovo ka, které po vít�zství p�ináší svému otci Sirovi, ten pak bývá 

�asto nazýván Horovým ka.76 Významné je v tomto kontextu také rozlišení na královské 

ka (zbožš�ující ka) a ka krále, protože král byl považován za nositele obojího ka.77 

Veškeré ka se v okamžiku smrti odd�luje od zbylých složek �lov�ka, p�estává udržovat 

život �lov�ka, nezaniká, uchovává si existenci a p�edchází zbylé složky bytosti do �íše 

zem�elých. Ostatní složky lidské existence p�ichází za ka skrze poh�ební rituály.78 

 

 

2. 1. 2 Ježíš Kristus Syn Boží v koptské k�es�anské tradici  

 

Nejprve nasti'me základní antropologickou charakteristiku k�es�anské koptské 

religiosity79 a také s tím související základní teologické východisko v k�es�anské tradici, 

kterým je inkarnovaný B�h – ten je v novozákonních textech pojmenován p�edevším jako 

                                                 
75 JANÁK, J., Staroegyptská kniha mrtvých. Kapitola 105. Brno: L. Marek, 2003, s. 33. Srov. 
RACHET, G., Lexikon des alten Ägypten. Düsseldorf; Zürich: Patmos Verlag, 2002, s. 171. 
76 JANÁK, J., Staroegyptská kniha mrtvých. Kapitola 105. Brno: L. Marek, 2003, s. 36, pozn. 125; 
Srov. RACHET, G., Lexikon des alten Ägypten. Düsseldorf; Zürich: Patmos Verlag, 2002, s. 171. 
77 FRAZER, J. G., Zlatá ratolest. Praha: Odeon, 1977, s. 260-261; o královském ka, srov. 
SKALICKÝ, K., Po stopách neznámého Boha. Náboženství a B�h v novodobém religionistickém 
bádání. Praha: Aula, 1994, s. 67; SKALICKÝ, K., v zápase s posvátnem. Náboženství 
v religionistickém bádání. Brno: CDK, 2005, s. 53-61. 
78 JANÁK, J., Staroegyptská kniha mrtvých. Kapitola 105. Brno: L. Marek, 2003, s. 39-46. 
79 POSPÍŠIL, C. V., Ježíš z Nazareta, Pán a Spasitel. Praha: Krystal, 2000, s. 124-126; viz 
p�edevším ATIYA, A. S., Cyril I. Saint, in CE, sv. 3, s. 671-675; dále FREND, W .H. C., Council of 
Chalcedon, in CE, sv. 2, s. 512-515. Viz QUASTEN, J., Patrology. Vol. 3, The golden age of Greek 
patristic literature from the Council of Nicaea to the Council of Chalcedon. Utrecht-Antwerp-
Westminster: Spektrum-Newmann Press, 1963, s. 116-142. Dále viz ATIYA, A. S., Athanasius I, 
in CE, sv. 1, s. 298-302; QUASTEN, J., Patrology. Vol. 3, The golden age of Greek patristic 
literature from the Council of Nicaea to the Council of Chalcedon. Utrecht-Antwerp-
Westminster: Spektrum-Newmann Press, 1963, s. 20-79.  
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Ježíš Kristus.80 Veškerá k�es�anská teologie proto v prvních staletích vždy vycházela 

z otázky vt�lení Boha do �lov�ka a další témata, jako je klí�ová trinitární nauka, 

pneumatologie, ale i antropologie, stvo�ení, spása a další navazovala na myšlenku 

vt�lení.81 

Klí�ové jsou zde pojmy osoba a p�irozenost, o kterých se v k�es�anské tradici 

vedly dlouhé spory a které jsou podle k�es�anské ortodoxie v tomto vzájemném vztahu: 

V jedné osob� Ježíše Krista jsou nesmíšen�, beze zm�ny, bez odd�lení a bez rozlou�ení 

spojeny p�irozenosti �lov�ka a Boha, a to tak, že ani jedna z nich nedošla zm�ny.82 Ježíš 

Kristus je v k�es�anské koptské tradici popisován jako dokonalý �lov�k a dokonalý B�h 

v jedné osob�, a tak p�edstavuje st�ed a vrchol k�es�anské ekonomie spásy.83 K�es�anství 

však navazuje p�edevším na židovskou náboženskou tradici a v této souvislosti je t�eba 

dodat, že Kristus byl vždy popisován jako prorok, kn�z a král, jeho královská moc byla 

vyvozována jednak lidskou rodovou linií z královského rodu Davidova: „Listina rodu 

Ježíše Krista, syna Davidova, syna Abrahamova. Abraham m�l syna Izáka, Izák Jákoba, 

Jákob Judu a jeho bratry.“ atd. (Mt 1,1-2) a také jeho božským p�vodem, když je 

v evangeliích Syn Boží popisován jako božský všemohoucí vládce: „Ale od této chvíle 

bude Syn �lov�ka sed�t po pravici všemohoucího Boha.“ (Lk 22,69; srov. 1Petr 3,22). 

Stejn� tak i v listech apoštola Pavla je Ježíš Kristus popisován jako král: „Sílu svého 

mocného p�sobení prokázal p�ece na Kristu: Vzk�ísil ho z mrtvých a posadil po své 

                                                 
80 POSPÍŠIL, C. V., Ježíš z Nazareta, Pán a Spasitel. Praha: Krystal, 2000, s. 68-74 ; LANG, L., 
Kristus vrchol zjevení. Fundamentální teologie. Olomouc: Velehrad, 1993, s. 100-104. 
81 KARLÍKOVÁ, L., K�es�anské pojetí božství in CHLUP, R. (ed.), Pojetí duše v náboženských 
tradicích sv�ta. Praha: DharmaGaia, 2007, s. 59-81. 
82 Srov. �Í>AN, R. (ed.), �ty�i vyznání. Vyznání Augsburské, Bratrské, Helvetské a �eské. Se 4 
vyznáními staré církve a se �ty�mi �lánky praž. Praha: Komenského evangelická fakulta 
bohoslovecká, 1951, s. 31; POSPÍŠIL, C. V., Ježíš z Nazareta, Pán a Spasitel. Praha: Krystal, 
2000, s. 131-132. 
83 Srov. The Coptic Liturgy of St. Basil. Cairo: St. John The Beloved Publishing House, 1992, 
s. 277–278. Euchologion. Cairo: St.John The Beloved Publishing House. 1997, s. 277–279; 
POSPÍŠIL, C. V., Ježíš z Nazareta, Pán a Spasitel. Praha: Krystal, 2000, s. 124-127, 131-132.  
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pravici v nebesích, vysoko nad všechny vlády, mocnosti, síly i panstva, nad všechna 

jména, která jsou vzývána, jak v tomto v�ku, tak i v budoucím. `Všechno podrobil pod 

jeho nohy´ a ustanovil jej svrchovanou hlavou církve, která je jeho t�lem, plností toho, 

jenž p�ivádí k napln�ní všechno, co jest.“ (Ef 1, 20-23) Tato myšlenka se pozd�ji 

promítla i do nicejsko-ca�ihadského vyznání víry, které bylo již na p�elomu 3. až 4. 

století obecn� p�ijímáno nejen ve velké církvi ale i v místní koptské církvi: „Vstoupil do 

nebe, sedí po pravici Otce. A znovu p�ijde, ve sláv�, soudit živé i mrtvé a jeho království 

bude bez konce.“84 

Výše zmi'ované synovství Boží Ježíše Krista je ve starozákonní tradici b�žn� 

používaným pojmem,85 avšak novozákonní apoštol Petr v evangeliu vyznává odlišným 

zp�sobem, že Ježíš je „Mesiáš, Syn živého Boha“ (srov. Mt 16,16), protože mu Ježíš 

stejn� tak slavnostním zp�sobem odpovídá: „Nezjevilo ti to t�lo a krev, ale m�j nebeský 

Otec“ (srov. Mt 16,17). Podobn� i pozd�ji apoštol Pavel prohlásí o svém obrácení ke 

k�es�anství na cest� do Damašku: „Ale ten, který m� vyvolil už v t�le mé matky a povolal 

m� svou milostí, rozhodl se zjeviti mn� svého Syna, abych radostnou zv�st o n�m nesl 

všem národ�m.„ (srov. Gal 1,15-16) Skutky apoštol�, další z novozákonních knih, 

dokreslují toto p�esv�d�ení sv. Pavla slovy: „A hned za�al v synagogách hlásat Ježíše, že 

je to Boží Syn.“ (srov. Sk 9,20) Toto a jiná sousloví se od samého po�átku stanou st�edem 

k�es�anské víry.86 

Paradoxn� velmi podobn�, ale vedle toho také zcela jinak i Ježíš Kristus sám sebe 

p�edstavuje jako specifického Syna Božího, když odlišuje sebe jako Syna, který zná Otce, 

který se liší od služebník�, jež B�h d�íve posílal svému vyvolenému lidu. Tak odlišil 

svého Otce od Otce lidí, odlišil své synovství od synovství svých u�edník� („k svému 

                                                 
84 Srov. Katechismus katolické církve. Praha: Zvon, 1995, par. 185. 
85 SCHUBERT, K., Ježíš ve sv�tle tradi�ní židovské literatury. Praha: Vyšehrad, 2003, s. 13-34. 
86 Katechismus katolické církve. Praha: Zvon, 1995, par. 442. 
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Otci a k vašemu Otci“ srov. Jan 20,17) tím, že nikdy ne�íkal spolu s nimi „Ot�e náš“ (Mt 

6,9), ale �íká „vy se modlete takto“ (srov. Mt 6,9). Stejn� tak pozd�ji, když je vyslýchán 

p�ed židovskou veleradou: „ ,Ty jsi tedy Boží Syn?‘, Ježíš odpov�d�l: ,Vy správn� �íkáte, 

já jsem‘ “ (srov. Lk 22,70). 

Synovství Boží bylo v nebiblické k�es�anské terminologii siln� inspirované 

helénským kulturním vlivem, popisováno termínem soupodstatnost (�. ?	??���@, lat. 

consubstantia), které bylo klí�ové pro alexandrijské teology prvních staletí a tedy i pro 

koptskou tradici.87 Vyjad�ovalo Ježíšovu, tedy Synovu, bytostnou jednotu s Bohem 

Otcem a Bohem Duchem Svatým. Podle p�irozenosti jeden B�h se však v k�es�anské 

nauce definuje jako t�i osoby (�. AB?�CA?�, lat. persona), t�i osoby odlišitelné p�edevším 

kategorií vztahu. Otec, Syn i Duch Svatý jsou B�h, avšak Otec je v jiném vztahu k Synu, 

kterého plodí, Syn je pak ve vztahu k Otci plozený, Otec vydechuje Ducha, a to skrze 

Syna, jak dodává k�es�anská tradice. Kategorie vztahu jsou pak rozší�eny na celé lidstvo, 

které je podle k�es�anské nauky spaseno a je už zde na zemi uvedeno do dokonalosti 

vztahu s Bohem, a�koli reálná situace lidské p�irozenosti stále nese stopy prvotního 

h�íchu.88 

Církevní auto�i k�es�anského Východu už od prvních staletí opakovali v r�zných 

variantách to, co i na k�es�anském Západ� formuloval výborný znalec východní teologie 

Jan Scotus Eriugena (asi 800–877): „Slovo totiž sestoupilo v �lov�ka, aby �lov�k skrze n� 

vystoupil do Boha.“89 Alexandrijský patriarcha Atanáš (asi 295-373) je typickým 

p�íkladem této teologické linie, když v díle De incarnationis píše: „Tak jako se on (B�h – 

                                                 
87 HANSON, R. P. C., Homoousion, in CE, sv. 4, s. 1253-1254. 
88 POSPÍŠIL, C. V., Ježíš z Nazareta, Pán a Spasitel. Praha: Krystal, 2000, s. 198-199. 
89 ERIUGENA, JOHANNES SCOTUS, Homilie a Komentá� k Janovu evangeliu. Praha: Vyšehrad, 
2005, s. 45. 
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pozn. autora) stal �lov�kem, tak se my m�žeme stát Bohem.“ (54, 3)90 Boží synovství 

k�es�an�, zbožšt�ní každého k�es�ana, theosis (�. DC��E), divinace, je cíl lidského života, 

a je podobn� jako v p�ípad� inkarnovaného Boha ú�astí na p�irozenosti Boha 

s garantovaným zachováním jinakosti lidské osoby, a tedy i onoho vztahu �lov�ka 

a Boha.91 

Úzká jednota mezi konáním Syna a Otce, následn� mezi k�es�any a Otcem, bývá 

biblickým jazykem vyjad�ována jako jednota v�le, která však stále umož'uje individuální 

chování osoby. Ježíš Kristus v tomto smyslu hovo�í s Otcem: „Ot�e, chceš-li, odejmi ode 

mne tento kalich, ale ne má nýbrž tvá v�le se sta�.“ (Lk 22, 42; srov. J 5, 30). Tak je 

považován Ježíš Kristus za Syna �lov�ka i Boha. Koptský patriarcha Cyril Alexandrijský 

se k této problematice vyjád�il nap�. takto: „On je v��ný B�h, který podstoupil zrození 

z ženy podle t�la. (…) Ten, který je svatý jako B�h podle p�irozenosti, byl s námi 

posv�cen tím, že se stal �lov�kem, kterému je t�eba posv�cení.“92 Problematická byla 

z pohledu celocírkevního spole�enství Cyrilova terminologie, která p�edevším v podob� 

sousloví „jedna p�irozenost vt�leného Ježíše Krista“ (�. 	�@ F���E G?� D?� �?H?� 

��@BIC	�J)93 nevedla k vyjasn�ní situace, ale naopak k dalším teologickým 

neshodám. 

K�es�anský antropologický koncept vychází ze základní myšlenky, že B�h stvo�il 

„�lov�ka, aby byl jeho obrazem podle jeho podoby“ (srov. Gn 1, 26), a ta vedla již 
                                                 
90 ATHANASE D´ALEXANDRIE, Sur L´incarnation du Verbe. Paris: Cerf, 1973 (Sources 
Chrétiennes, �. 199), s. 458-459. Srov.: „Tím nám daroval vzácná a p�eveliká zaslíbení, abyste se 
tak stali ú�astnými božské p�irozenosti a unikli zhoub�, do níž sv�t žene jeho zvrácená touha.“ 
(2Petr 1, 4) 
91 Srov. JAN SCOTUS ERIUGENA, Homilie a Komentá� k Janovu evangeliu. 
Praha: Vyšehrad, 2005, s. 73; Srov. KANNENGIESSER, CH., Introduction, in ATHANASE 
D´ALEXANDRIE, Sur L´incarnation du Verbe. Paris: Cerf, 1973 (Sources Chrétiennes, �. 199), 
s. 153-156. 
92 Srov. CYRILLE D'ALEXANDRIE, Deux dialogues christologiques. Paris: Cerf, 1964, s. 323. 
93 Srov. Tamtéž, s. 525. Dnes je však tato terminologická nejednotnost v díle Cyrila 
Alexandrijského považována k�es�anskými teology za slovní neukázn�nost a nikoliv za omyl. 
Srov. POSPÍŠIL, C. V., Ježíš z Nazareta, Pán a Spasitel. Praha: Krystal, 2000, s. 124-127. 
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od po�átku k�es�anství k hledání paralely mezi vt�lením, trinitární naukou94 

a k�es�anskou antropologií. >lov�k, vrchol stvo�ení, který žije po prvotním h�íchu 

v porušené p�irozenosti, je v rámci ekonomie spásy nasm�rován ke své pravé 

p�irozenosti, jejíž obraz nachází ve zjeveném a inkarnovaném Bohu. K�es�anská 

antropologická trichotomie vychází z biblické formule apoštola Pavla „sám B�h pokoje 

nech� vás cele posv�tí a zachová vašeho ducha, duši i t�lo bez úrazu a poskvrny do 

p�íchodu našeho Pána Ježíše Krista“ (1Sol, 5, 23). Trichotomická formule rozlišuje dar 

t�etí osoby Trojice Ducha svatého �lov�ku, který scholastika nazvala nadp�irozený, od 

vitálního principu (duše), který �iní �lov�ka živou bytostí. Duch svatý není substanciální 

sou�ástí �lov�ka, ale spásou darovanou od Boha personálním zp�sobem. Spása není 

podmín�na realitou prvotního h�íchu, ekonomii spásy a vykoupení je zde t�eba pracovn� 

odlišovat. Trichotomickou nauku formuloval v raném k�es�anství již sv. Irenej95 (�. 

K�BJ�@�?E, lat. Irenaeus, asi 140–202): „Otcovýma rukama, tedy rukama Syna a Ducha 

Svatého, byl u�in�n �lov�k, a ne pouze �ást �lov�ka, podle Boží podoby. Tak jsou jist� 

duše a duch �ástmi �lov�ka, ale jist� nejsou celým �lov�kem, protože dokonalý �lov�k se 

je smíšenina a jednota duše, p�ijímající ducha Otce s p�ím�sí t�lesné p�irozenosti, která 

byla zformována podle Božího obrazu.“ (Adversus haereses, V, 6, 1) Spásu a tedy cíl 

každého lidského života pak sv. Irenej popisuje takto: „Dokonalí jsou ti, kte�í mají 

Božího Ducha a ve kterých on z�stává, ten uchovává jejich duše a t�la neposkvrn�né.“ 

(Adversus haereses, V, 6, 2).96 Koptskou tradici zde m�že zastoupit nap�. již zmi'ovaný 

patriarcha Atanáš, pro kterého je klí�ovým pojmem lidská p�irozenost a okolnosti 

a d�sledky smrti Ježíše Krista. Kristus zem�el, a� nemusel a vít�zstvím nad smrtí poko�il 

                                                 
94 Trinitární nauce a hledání možných paralel se staroegyptským náboženstvím se bude v�novat 
následující kapitola. 
95 QUASTEN, J., Patrology. Vol. 1, The beginnings of patristic literature. Utrecht-Antwerp: 
Spectrum, 1975, s. 287-313. 
96 IRÉNÉE DE LYON, Contre les hérésies. Livre 5, Tome 2, Texte et traduction. Paris: Cerf, 1969. 
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smrt, která již nevládne nad �lov�kem, který musí umírat v d�sledku prvotního h�íchu. 

Smrt Ježíše Krista je pak pro �lov�ka „po�átek života“ a má skrze ni ú�ast na Božské 

p�irozenosti, nebo� s Kristem zem�ela a vstala z mrtvých i lidská p�irozenost spole�ná 

všem lidem. Tuto myšlenku je možné vystopovat skrze koptské autory Cyrila 

Alexandrijského, Origena až k Hippolytovi �ímskému i k Irenejovi z Lyonu. A�koliv je 

možné �íct, že i zde je rozdíl v chápání: Origenes hovo�í o obnovení p�vodní lidské 

p�irozenosti, Atanáš hovo�í o p�íslibu p�vodní dokonalosti. 

Hypostatická unie �lov�ka a Boha v Ježíši Kristu je tedy analogicky aplikována 

také na každého stvo�eného �lov�ka a možnosti jeho ú�asti na Boží p�irozenosti. 

K�es�anský trichotomický koncept je proto t�eba rozlišit od nek�es�anského 

trichotomismu, který odd�luje lidského ducha od jeho t�lesné materiální skute�nosti a tím 

analogicky i lidskou p�irozenost od p�irozenosti Boha.97 

Záv�rem této podkapitoly je t�eba dodat, že jako další možnou symbolickou 

paralelu staroegyptského náboženství k osob� Ježíše Krista v k�es�anské tradici je možné 

doložit náboženskou praxi koptských k�es�an� v prvních stoletích, kdy byl používán 

symbol žáby spole�n� s nápisem „Já jsem vzk�íšení.“ z Janova evangelia (srov. J 11, 25), 

který se zde vztahoval na Krista. Ježíš Kristus je tak symbolicky zobrazován v podob� 

žáby, která kulturn� odkazuje na staroegyptskou mýtickou bohyni Heket.98  

 

 

 

                                                 
97 Podle trichotomie je �lov�k ve své bytostné podstat� složen ze t�í skute�ností, totiž t�la, duše 
a ducha, kde duch je odp�rcem duše a nachází se v esenciálním, tj. nesmi�itelném rozporu 
s d�jinami stvo�ené zem� a stvo�eného t�la. Srov. MÜLLER, G. L., Trichotomie, in LThK, sv. 10, 
sl. 218-219. 
98 Viz BUDGE, E. A. W., Egyptian Magic. Secaucus: Citadel, 1978. Srov. JANÁK, J., Brána nebes. 
Bohové a démoni starého Egypta. Praha: Libri, 2005, s. 72. 
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2. 1. 3 Hodnocení podkapitoly 

 

Každý staroegyptský faraón je syn podle lidské linie i podle božského p�vodu, 

Ježíš Kristus je synem z lidského královského rodu Davidova i synem božského p�vodu. 

Podobnost obou koncepcí je viditelná v podobné terminologii (nap�. jedno spole�né ka, 

jedna spole�ná v�le atd.) i v podobnosti idejí (kontakt sv�ta lidského a sv�ta Boha nebo 

boh� je možný), avšak z�stává zásadní obsahová rozdílnost obou koncepcí 

(staroegyptský Osiris je zachrán�n synem Horem ve spolupráci s bohyní Esetou, vedle 

toho k�es�anský B�h Otec dává vše Synovi, který p�ichází na sv�t skrze ženu Marii; 

výlu�n� staroegyptský panovník je bohem, kdežto v k�es�anství je každý �lov�k ur�en 

k tomu stát se Bohem). 

Je t�eba dodat, že tato práce postrádá další rozm�ry obou nauk, nap�. srovnání 

motivu jednání Boha nebo boh� ve vztahu k �lov�ku v obou náboženstvích. Pouhý další 

popis všech možných faset srovnání by rozsahem p�esáhl možnosti této práce.  

 

 

2. 2 Svatá Trojice v k�es�anské tradici a božská trojice staroegyptského 

náboženství 

 

Kapitola je zam��ena na hledání možných paralel mezi k�es�anskou koncepcí 

Nejsv�t�jší Trojice a božských triád ve staroegyptském náboženství. Pozornost bude 

soust�ed�na na vybrané pojmy staroegyptské náboženské tradice a na ranou teologii 

prvních koptských teolog� alexandrijské školy.  
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2. 2. 1 Božské trojice ve staroegyptském náboženství 

 

>íselná symbolika hraje ve všech známých náboženstvích významnou roli 

a ne jinak tomu je i ve staroegyptské náboženské tradici. Výše zmi'ované božské trojice 

jsou doložitelné i zde. Ji�í Janák p�i jejich typologii rozlišuje trojici (1) rodinnou otec-

matka-potomek; nap�. v oblasti Menneferu (Ptah–Sachmet–Nefertum) nebo Vasetu 

(Amon–Mut–Chonsu). (2) Synkretická trojice spojuje v jedno nové božstvo t�i p�vodní 

božstva, aniž by se tím ztrácela identita jednotlivých existencí; nap�. Amon–Re–Ptah, 

Ptah–Sokar–Osiris; ale i p�vodn� neegyptští bohové Kadeš–Astarté–Anat. (3) Poslední 

typ pojmenovaný jako modalistický ozna�uje trojí podobu projev� jednoho boha, nap�. 

Cheper–Re–Atum, kte�í p�edstavují t�i podoby jednoho slunce. Autor Ji�í Janák dále 

ve stejném díle p�edstavuje možnou paralelu mezi staroegyptskými božskými trojicemi 

a v evangeliích uchovanými zprávami o narození Ježíše Krista.99 Pracuje s pojmy 

staroegyptského náboženství b�h, král, ka, kamutef, které nejprve stru�n� definuje 

a pozd�ji je vkládá do kontextu k�es�anské terminologie. Inspiraci nachází v díle Die 

dogmatische Stellung das königs in der Theologie der alten Ägypten,100 kde jsou 

p�edstaveny možné paralely staroegyptského náboženství a k�es�anské tradice. 

V záv�ru své práce autor skute�n� nachází podobnosti obou náboženských tradic, 

a to ve velmi blízké ideji jednoho transcendentního otcovského boha - ve staroegyptské 

radici jsou jmenováni Amon nebo Re. Vedle toho je tu i spole�ná idea božího synovství - 

ve staroegyptské radici zosobn�ná v postavách zbožšt�lého panovníka p�ijatého za syna 

                                                 
99 JANÁK, J., Staroegyptská kniha mrtvých. Kapitola 105. Brno: L. Marek, 2003, s. 142, zde 
odkazuje na JACOBSOHN, H., Die dogmatische Stellung das königs in der Theologie der alten 
Ägypten, in Ägyptologische Forschungen, 8, 1939, s. 62-68; Podobné hledání paralel 
mimok�es�anských tradic v k�es�anských textech viz nap�. SCHUBERT, K. Ježíš ve sv�tle tradi�ní 
židovské literatury. Praha: Vyšehrad, 2003. 
100 JACOBSOHN, H., Die dogmatische Stellung das königs in der Theologie der alten Ägypten, in 
Ägyptologische Forschungen, 8, 1939, s. 62-68. 
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božího. A v neposlední �ad� je zde také spole�ná idea vyjád�ení vztahu otcovského boha 

a syna boha - ve staroegyptské tradici reprezentované složkou bytosti ka. V obou 

tradicích jsou však i zásadní rozdíly, o kterých bude pojednáno níže.101  

 

 

2. 2. 2 K�es�anský monotheismus a trinitární nauka 

 

První explicitn� formulované základy trinitární nauky v koptské tradici, a snad 

i v k�es�anské tradici v�bec,102 položil již Klement Alexandrijský (lat. Titus Flavius 

Clemens, asi 150-215)103 a tuto základní a mnohdy i siln� terminologicky 

nedisciplinovanou teologii hluboce rozvinul jeho žák Origenes (žil asi 185–254).104 

A�koliv je Origenes v Historii alexandrijských patriarch� ozna�en jako heretik,105 p�esto 

je jeho u�ení nejen v koptské tradici d�ležité až dodnes.106 

Origenova koncepce troji�ní nauky je rozlišitelná na pojmy imanentní Trojice 

a ekonomická Trojice. Origenes se snaží hypoteticky pomocí �ecké platónské filosofie 

popsat vnit�ní vztahy božských Osob, tedy imanentní Trojice, a také vztahy t�chto Osob 
                                                 
101 Parafráze textu JANÁK, J., Staroegyptská kniha mrtvých. Kapitola 105. Brno: L. Marek, 2003, 
s. 147. 
102 POSPÍŠIL, C. V., Jako v nebi, tak i na zemi. Ná�rt trinitární teologie. Praha: Krystal, 2007. 
103 BERNARD, L. W., Clement of Alexandria, in CE, sv. 2, s. 562-563. Srov. QUASTEN, J., 
Patrology. Vol. 2, The Ante-Nicene literature after Irenaeus. Utrecht; Antwerp; Westminster: 
Spectrum; Newmann Press, 1964, s. 5-36. 
104 HANSON, R. P. C., SAMIR, K., ATIYA, A. S., Origen, in CE, s. 1846-1855. Srov. QUASTEN, J., 
Patrology. Vol. 2, The Ante-Nicene literature after Irenaeus. Utrecht; Antwerp; Westminster: 
Spektrum; Newmann Press, 1964, s. 37-100. 
105 „Among them was the father of a man named Origen, who learned sciences of the heathen, 
and abandoned the books of God, and began to speak blasphemously of them. So when the Father 
Demetrius heard of this man (…) he removed him from the church.” EVETTS, B. T. A. (ed.), 
History of the Patriarchs of the Coptic Church of Alexandria: 1. Saint Mark to Theonas (300), 
Vol I., cap. IV., in GRAFFIN, R., NAU, F. (ed.), Patrologia Orientalis. Tomus 1., Paris: Librairie de 
Paris, Typographie de Firmin-Didot et Cie, 1907. s. 162-163. o Origenovi viz Tamtéž, s. 162-172. 
106 Novodobý zájem o Origena potvrzuje nap�. DANIELOU, J., Origene. Il genio del cristianesimo. 
Roma: S. Palamidessi, 1997.  
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k dílu spásy, tedy ekonomická Trojice. Skrze ekonomickou zjevenou Trojici tak podle 

Origena poznáváme imanentní Trojici. Origenes navazuje na starozákonní tradici 

a popisuje Boha jako jediného, všemohoucího, všev�doucího, není to však B�h, který 

p�edur�uje lidský osud, jeho všev�doucnost není pro lidský život determinující.107 Logos, 

Syn Boží, je stále u Otce a zárove' je stále od Otce odlišný. A�koliv Origenes tvrdí, že 

Otec nikdy neexistoval bez Syna, p�esto nazna�uje, že B�h musel kdysi sám sebe rozd�lit 

do podoby ekonomické Trojice. Popis Logu jako sou�ásti božství ur�eného ke 

komunikaci, implikuje v k�es�anské tradici jistou subordinaci, která je z pohledu pozd�jší 

i dnešní k�es�anské teologie nep�ijatelná.108 Podobn� popisuje Origenes i roli Ducha 

svatého, který také p�sobí jako jeden ze zp�sob� komunikace Otce se stvo�ením. Zde je 

však t�eba mít stále na mysli, že Origenova teologie byla p�edevším odvážnou hypotézou, 

v dob� dosud obecn� nevyjasn�né k�es�anské teologické terminologie p�ed prvními 

ekumenickými koncily starov�ku, kterou pozd�jší ortodoxie odmítla, p�ípadn� �áste�n� 

p�ijala.109  

V záv�ru jen dodejme, že trinitární nauka je v koptské tradici a obecn� 

v k�es�anské tradici zvlášt� d�ležitá ve vztahu ke k�es�anské antropologii, o které bylo 

pojednáno výše.110  

 

 
                                                 
107 Dále Origenes p�ednáší možnost chápání Slova Božího, vt�leného Ježíše Krista, jako formy 
a nástroje komunikace Boha ve vnitrobožských vztazích a také v ekonomii spásy. Nevhodné se 
dnes zdá být jeho použití slov, kdy popisuje bytí Logu slovy „vlastní podstata nebo hypostaze“ 
atd. Srov. HANSON, R. P. C., SAMIR, K., ATIYA, A. S., Origen, in CE, sv. 6, s. 1848-1849. 
DANIELOU, J., Origene. Il genio del cristianesimo. Roma: S. Palamidessi, 1997. 
108 KU>ERA, ZDENLK. Troji�ní teologie: základ teologie ve zjevení. Brno: L. Marek, 2002. 
POSPÍŠIL, C. V., Ježíš z Nazareta, Pán a Spasitel. Praha: Krystal, 2000, s. 112-122.  
109 QUASTEN, J., Patrology. Vol. 2, The Ante-Nicene literature after Irenaeus. Utrecht; Antwerp; 
Westminster: Spectrum; Newmann Press, 1964, s. 75-76; KELLY, J. N. D., Early christian 
doctrines. London: Adam & Charles Black, 1965, kap. 5., s. 126-137.  
110 Srov. KANNENGIESSER, CH., Introduction, in ATHANASE D´ALEXANDRIE, Sur 
L´incarnation du Verbe. Paris: Cerf, 1973 (Sources Chrétiennes, �. 199), s. 52-156.  
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2. 2. 3 Hodnocení podkapitoly  

 

Záv�rem je t�eba �íct, že pojetí v rané teologické koncepci, ozna�ované jako 

subordina�ní, alexandrijského k�es�anského teologa Origena snad nese stopy p�vodní 

staroegyptské nauky o panovníkovi jako prost�edníkovi mezi božstvem a lidmi. Nicmén� 

obecná trinitární nauka (o imanentní i ekonomické trojici) koptské církve, jež je spole�ná 

obecné církvi dodnes, je postavena na rovnosti božských Osob rozlišených kategorií 

vztahu a na nauce o láskyplném sdílení Trojice s lidmi, kdežto výše zmín�ný koncept 

z možných staroegyptských triádních božstev je odvozen z p�edstavy svrchovaného boha, 

který na základ� událostí mýtických d�jin p�ijímá úlohu otce a sdílí ka, které plní roli 

pouhého komunikátora s faraónem. Dále je t�eba vyzvednout ur�itou podobnost 

teologických koncepcí ve staroegyptském náboženství a v k�es�anství, jako je nap�. 

staroegyptské ka sdílené bohem s panovníkovým a panovník ho pak jiným zp�sobem 

sdílí s lidem. Tak je podobn� i v k�es�anské trinitární teologii vydechování Ducha 

Svatého sdíleno Otcem se Synem a Syn dále sdílí Ducha se svým lidem. Stejn� jako 

v otázce božského synovství jsou viditelné jisté souvislosti také mezi staroegyptskou 

p�edstavou posmrtného života faraóna a k�es�anskou trinitárn�-antropologickou 

koncepcí, avšak obsahov� se jedná o odlišné koncepce, protože cílem každého lidského 

života je podle k�es�anství theosis (�. DC��E),111 které ve staroegyptském náboženství 

není možné komukoliv.  

Podobnosti skute�n� nacházíme ve spole�né ideji jednoho transcendentního 

otcovského boha (Amon, Re ve staroegyptském náboženství, respektive B�h Otec 

v k�es�anské tradici). Vedle toho je zde spole�ná idea božího synovství (zosobn�ná 

                                                 
111 POPOV, I. V., Idea zbožšt�ní v rané východní církvi, in Orthodox revue, 1 (1997), s. 9-41. 
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v postav� staroegyptského panovníka, respektive Ježíše Krista v k�es�anské tradici) 

a v neposlední �ad� je zde také spole�ná idea vyjád�ení vztahu otcovského boha a syna 

boha (v podob� staroegyptské složky bytosti ka, respektive Ducha svatého v k�es�anské 

tradici). V obou tradicích jsou však i zásadní rozdíly: transcendentní k�es�anský B�h 

Otec je vedle transcendence také radikáln� imanentní, adoptivní synovství faróna je vedle 

soupodstatného synovství Ježíše Krista zcela mimo�asové a nepodmín�né, složka božské 

bytosti nazývaná ka je sdílená s egyptským panovníkem jako složka podmín�ná t�lesnou 

existencí panovníka, k�es�anská koncepce ponechává osobu, a nikoliv složku bytosti, 

Ducha svatého fyzicky nedeterminovanou. Je také možné doplnit další rozdíly: možnosti 

k�es�anského zbožšt�ní kteréhokoliv �lov�ka ve staroegyptské tradici chybí. Je-li však 

pravda, že „egyptologie m�že hledat inspiraci v propracované teologické 

terminologii,“112 jak uzavírá studii Ji�í Janák, potom snad i teologická souvislost mezi 

koncepcí Boha a koncepcí �lov�ka m�že být oboustrannou inspirací. Jako záv�r shora 

zmi'ované studie uvádí Ji�í Janák, že „v egyptském pojetí božské ,Trojice‘ tedy 

nacházíme n�které spole�né body s Trojicí v k�es�anském smyslu, nem�žeme však hovo�it 

o úplné podobnosti nebo dokonce totožnosti“.113  

Na záv�r je možné �íct, že takto propracované náboženské p�edstavy starých 

Egyp�an� velmi pravd�podobn� p�ipravily p�du pro rychlé p�ijetí k�es�anství v Egypt� 

a snad i napomohly k rozpracování prvních hypotéz alexandrijské troji�ní teologie. 

 

 

                                                 
112 JANÁK, J., Staroegyptská kniha mrtvých. Kapitola 105. Brno: L. Marek, 2003, s. 147. 
113 Tamtéž, s. 147. 
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2. 3 Vít�zný staroegyptský faraón a sv. Ji�í v k�es�anské tradici: 

základní charakteristika a pokus o srovnání  

 

Kapitola p�edstaví základní paralely a rozdíly mezi staroegyptským motivem boha 

Hora zobrazovaného jako mocného vít�ze a koptským ikonografickým motivem 

mu�edníka, respektive sv�tce, který bývá zobrazován jako vít�zný voják. 

 

 

2. 3. 1 Staroegyptský faraón jako vít�zný pozemský b�h porážející zlo 

 

Ve staroegyptském náboženství je možné identifikovat n�kolik boh� 

pojmenovaných Hor (�. MB?E, lat. Horus). Obecn� je možné rozlišit dva typy boh� 

pojmenovaných Hor. První je snad p�vodní a starší nebeský b�h, vládnoucí nebi 

a spojovaný s bohyní Hathorou.114 Druhý je b�h Hor, který je i v kontextu této práce 

hlavním p�edm�tem zájmu, syn boha Osirida a bohyn� Esety, jehož kult byl nejvíce 

rozší�ený. B�h Hor byl v tomto kontextu identifikován s vládnoucím králem.115 Mýtus 

nese zprávu o Osiridovi, který krátce po stvo�ení p�evezme vládu nad sv�tem, avšak jeho 

žárlivý bratr Sutech ho zabije. Osiridova žena a sestra v jedné osob� jménem Eset 

shromáždí ostatky t�la mrtvého boha a p�ivede ho zp�t k životu, kterýžto život však není 

                                                 
114 Odtud snad vzešel i pozd�jší kult mate�ské kojící bohyn�, která bývala p�vodn� zobrazována 
jako dojící kráva. Srov. WITT, R. E., Isis in the Graeco-Roman world. Ithaca, New York: Cornell 
University Press, 1971, s. 30. Srov. JANÁK, J., Brána nebes. Bohové a démoni starého Egypta. 
Praha: Libri, 2005, s. 77-78. 
115 Srov. JANÁK, J., Brána nebes. Bohové a démoni starého Egypta. Praha: Libri, 2005, s. 83-88. 
A�koliv se kult boha Hora dochoval v n�kolika podobách, zde je p�ijímán p�edevším tento 
nejrozší�en�jší kult. Srov. HART, G., a dictionary of Egyptian gods and goddesses. London; New 
York: Routledge, 1986, s. 87-96. 
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stejné kvality jako p�ed smrtí. Zmi'ovaný syn Hor se mstí za svého otce a bojuje s bohem 

Sutechem o navrácení vlády. A�koliv v boji ztratí oko, cíle dosáhne a ujímá se vlády nad 

sv�tem živých, zatímco vzk�íšený otec Osiris se stává králem nad sv�tem zem�elých.116 

Vládce sv�ta Hor je ve staroegyptském náboženství identifikován s vládnoucím 

panovníkem. Tento kult nebyl zcela jist� historicky monolitický, nap�. v páté dynastii 

Staré �íše proniká až na královský dv�r kult slune�ního boha Re,117 který p�ijali i místní 

králové a nazývali se proto „synové boha Re“.118  

Zobrazení boha Hora bylo v podob� sokola , a to nej�ast�ji v podob� sokola 

s roztaženými k�ídly, jehož zdravé oko symbolizovalo slunce, zran�né oko pak m�síc. 

Velmi populární bylo také vyobrazení Hora jako dít�te sedícího na klín� matky Esety 

a p�ipraveného sát její mléko – toto vyobrazení bylo populární p�edevším v Pozdní dob� 

(715-305 p�. K.).119 Vedle toho nebylo ojedin�lé ani vyobrazení pozemského panovníka 

jako boha Hora, kterak kopím zabíjí krokodýla. Stejn� tak bývá Hor, respektive egyptský 

panovník jako jeho inakrnovaná podoba, zobrazován v pozd�jší Ptolemaiovské dob� 

v sedle kon� jako vít�z nad nep�ítelem.120 

Kult tohoto boha je nej�ast�ji spojován se staroegyptským m�stem Behdet (dnešní 

Edfu, arab. 83NO) na jihu zem�, kde je dodnes velmi dob�e uchován rozsáhlý chrám 

z Ptolemaiovské doby.121 Zde je také velmi dob�e doložena raná podoba kultu.122 P�vod 

                                                 
116 LESKO, L. H., Horus, in ER, sv. 6, s. 468. 
117 Srov. Srov. JANÁK, J., Brána nebes. Bohové a démoni starého Egypta. Praha: Libri, 2005, 
s. 140-146. 
118 LESKO, L. H., Horus, in ER, sv. 6, s. 468. 
119 Sbírka vyobrazení viz TRAN, V. T. T., Isis lactans. Corpus des monuments gréco-romains 
d'Isis allaitant Harpocrate. Leiden, Brill, 1973. Srov. HART, G., a dictionary of Egyptian gods 
and goddesses. London; New York: Routledge, 1986, s. 93-94. 
120 Egyptské muzeum v Káhi�e uchovává stélu z �ecko-�ímské doby, asi z doby 300-200 p�. K., 
na které je vyobrazen jezdec na koni ve zbroji. >. 46792. Nicmén� �astost tohoto vyobrazení 
zpochyb'uje nap�. BLANC-ORTOLAN, M., Art, Coptic influence on European, in CE, sv. 1, s. 247. 
Srov. BOURGUET, P. DU, S.J., Mythological Subjects in Coptic Art. Horus, in CE, sv. 6, s. 1761-
1762. 
121 Viz p�íloha �. 1.  
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kultu je dosv�d�ený i z p�eddynastické doby a je spojován s úctou projevovanou 

panovnickému bohu v oblasti Nechen (�. PB@IC� A?��E, dnešní arab. "$�Q��R8S���), které 

bylo v p�eddynastické dob� náboženským a politickým centrem Horního Egypta.  

 

 

2. 3. 2 Sv. Ji�í jako zbožný voják porážející zlo 

 

Koptská tradice dodnes zachovává siln� rozší�enou a rozvinutou legendu o sv. Ji�í 

(3.-4. stol., �. TCBH�?E, lat. Georgius, arab. U;";, v koptské tradici p�edevším 

ve slovním spojení már Girgis, arab. U;";-��).123 Informace o život� a díle sv. Ji�í známe 

pouze z legend,124 které jsou vytvá�eny jako životy svatých, nikoliv tedy faktografické 

životopisy svatých. Západní k�es�ané uchovávají legendu o sv. Ji�í p�edevším v díle 

Legenda aurea125 z 13. stol., v níž je jeho život obšírn� popisován.126 Zde je sv. Ji�í 

vyobrazen jako syn k�es�anských rodi��, pochází z Kapadocie v dnešním Turecku, je 

vychováván otcem �ímským vojákem pozd�ji ovdov�lou matkou. Po smrti otce nastupuje 

službu v armád�, b�hem pronásledování k�es�an� za císa�e Diokleciána (vládl 284-305, 

lat. Gaius Aurelius Valerius Diocletianus) byl uv�zn�n, mu�en a popraven. B�hem jeho 

pobytu ve v�zení a mu�ení se událo mnoho zázrak�, konverzí a pozd�ji, povzbuzeni jeho 

odvahou p�i mu�ení, dosáhli mu�ednické koruny mnozí další k�es�ané. Sv. Ji�í je 

                                                                                                                                                 
122 LESKO, L. H., Horus, in ER, sv. 6, s. 468. 
123 Sou�asný kult sv. Ji�í v koptské církvi viz nap�. Mar-girgis.com [online]. 2010 [cit. 2010-03-14]. 
�$5"��� VW8$�� X��!61��/� Y�6&���� "��Z� �[��/"��� U;";-��� \�] ��� 6�&���. Dostupné z WWW: <http://www.mar-
girgis.com/ar/>. 
124 HOADE, E., George, ST., in NCE, sv. 6, s. 354-355. 
125 jako její autor je uvád�n Jacobus de Voragine, (asi 1230-1298). Viz JACOBUS DE VORAGINE, 
Legenda aurea. Vulgo Historia Lombardica dicta. Dresdae-Lipsiae: Impensis librariae 
arnoldianae, 1846. 
126 Tamtéž, kap. 46, s. 188-202.  
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nej�ast�ji spojován s legendou o vysvobození královské dcery, která má být ob�tována 

drakovi.127 Obecn� je sv. Ji�í uznáván v církvi jako mu�edník, sv�tec a patron mnoha 

povolání a životních stav�.128 

Koptská tradice dnes �erpá legendu p�edevším z koptského synaxá�e, který v dnes 

užívané podob� vychází až z arabských p�eklad�, nejstarší pramenné manuskripty jsou 

datovány r. 1398.129 Legenda uchovaná v koptském synaxá�i se rámcov� shoduje se 

Zlatou legendou svojí strukturou i v mnoha životopisných údajích. P�íb�h o souboji 

s drakem zde však chybí.130 Koptská encyklopedie definuje kult sv. Ji�í takto: „A�koliv 

není rodilý Egyp�an, je sv. Ji�í nejoblíben�jší a nejuctívan�jší sv�tec v koptské církvi.“131 

Sv�tc� s podobnými atributy vít�zného vojáka �i jezdce na koni je v koptské církvi celá 

�ada.132 Také v �eském prost�edí je známý mu�edník sv. Mo�ic (zem�el asi 290, lat. 

Mauritius),133 který se i v evropské tradici nej�ast�ji zobrazuje ve vojenské zbroji 

s kopím, ale bez kon�. Sv. Mo�ic je historicky za�azen a ozna�en jako voják z 3. století 

                                                 
127 JACOBUS DE VORAGINE, Legenda aurea. Praha: Vyšehrad, 1984, s. 156-160; JACOBUS DE 
VORAGINE, Legenda aurea. Vulgo Historia Lombardica dicta. Dresdae-Lipsiae: Impensis 
librariae arnoldianae, 1846, kap. 46, s. 188-202. 
128 Istituto Giovanni XXIII della Pontificia Universita Lateranense, Bibliotheca sanctorum. 
Roma: Citta Nuova, 1967, s. 511-532. 
129 ATIYA, A.S., Synaxarion, Copto-Arabic, in CE, sv. 7, s. 2173. 
130 Zde vycházím z oficiálního anglického p�ekladu synaxá�e, který byl po�ízen pod patronací 
117tého koptského papeže Šenúdy III. Coptic Synaxarium, Chicago: St. George Coptic Orthodox 
Church, 1995. Synaxá� je dostupný také zde Copticcentre.com [online]. 2009 [cit. 2009-05-25]. 
Coptic Centre, UK. Dostupné z WWW: <http://www.copticcentre.com/synaxarium.pdf>. 
131 MEGALLY, F., George, Saint, in CE, vol 4, s. 1139-1140. Vedle toho p�ekladatelé synaxá�e do 
angli�tiny nap�. uvádí v úvodním textu: „May the intercession of the pure Virgin St. Mary, St. 
George the Prince of the Martyrs and all the saints that are honored by our church in this text 
and the prayers of H.H. Pope Shenouda III be with us all. Amen.“ Coptic Synaxarium, Chicago: 
St. George Coptic Orthodox Church, 1995, s. 317-318. 
132 Srov. BLANC-ORTOLAN, M., Art, Coptic influence on European, in CE, sv. 1, s. 247.Tato 
tradice je velmi rozší�ená i v jiných církevních tradicích. Viz IMMERZEEL, M., Divine Cavalry. 
Mounted Saints in middle eastern Christian Art, in CIGGAAR, K., DAVIDS, A., TEULE, H. (ed.), 
East and West in the Crusader States: Context, Contacts, Confrontations. Leuven: Peeters, 1999, 
s. 265-286.  
133 Viz JACOBUS DE VORAGINE, Legenda aurea. Praha: Vyšehrad, 1984, s. 156-160; JACOBUS DE 
VORAGINE, Legenda aurea. Vulgo Historia Lombardica dicta. Dresdae-Lipsiae: Impensis 
librariae arnoldianae, 1846, kap. 46, s. 188-202. Celletti, M. Ch. – Henggeler, R., Mauritii e 
compagni, santi, martiri ad Agauno, in ISTITUTO GIOVANNI XXIII. DELLA PONTIFICIA 
UNIVERSITA LATERANENSE, Bibliotheca sanctorum. Roma: Citta Nuova, 1967, sl. 193-205. 



 

- 51 - 
 

 
 

pocházející z Egypta, tedy etnický Egyp�an, a tedy Kopt, na rozdíl od sv. Ji�í, ale jeho 

kult není v koptské církvi tém�� v�bec rozší�en.134 Vedle toho mu�edník sv. Merkurius 

(224–250, lat. Mercurius, rodným jménem �. ^��?A@GJB), který je p�vodem z Kapadocie 

v dnešním Turecku, je v koptské církvi také velmi oblíben. Je zobrazován p�i jízd� na 

koni, ve vojenské zbroji, s dv�ma me�i a s kopím, jak poráží nep�ítele církve. Proto je 

také mezi arabsky hovo�ícími kopty otzna�ován jako Abú Sajfín (otec dvou me��, arab. 

X�_�5� 89�).135 Sv. Ji�í je z této �ady v koptské tradici nejoblíben�jším sv�tcem a je 

vyobrazen tém�� ve všech koptských kostelích, jeho ostatky jsou rozesety po celém 

Egypt�;136 je nepochybné, že takto silná tradice je d�dictvím prvních staletí, kdy legenda 

o sv. Ji�í vznikala. Podobnost bude soust�ed�na na roli sv. Ji�í jako rytí�e, bojovníka 

s drakem v koptské tradici. A�koliv koptský synaxá� tuto zprávu nep�ináší, její rozší�ení 

mezi koptskými k�es�any je možné dosv�d�it p�edevším na základ� dochované 

ikonografie.137 Rozší�ení legendy zachytil také Otto Meinardus, který ji spojuje se 

staroegyptskou mytologií bojujícího boha-faraóna.138  

                                                 
134 GIRGIS, S.F., Mauritius, Saint, in CE, sv. 5, s. 1572-1573. Srov. MEINARDUS, O. F. A., Coptic 
saints and pilgrimages. Cairo-New York: American University in Cairo Press, 2002, s. 33-37; 
WOODS, D., The Origin of the Legend of Maurice and the Theban Legion, in Journal of 
Ecclesiastical History 45, 1994, s. 385-395. Viz také WOODS, David. The Origin of the Legend 
of Maurice and the Theban Legion,. Journal of Ecclesiastical History [online]. 1994, 45, [cit. 
2009-01-25]. Dostupný z WWW: <http://www.ucc.ie/milmart/maurorig.html>. JACOBUS DE 
VORAGINE, Legenda aurea. Praha: Vyšehrad, 1984, s. 156-160; JACOBUS DE VORAGINE, 
Legenda aurea. Vulgo Historia Lombardica dicta. Dresdae-Lipsiae: Impensis librariae 
arnoldianae, 1846, kap. 46, s. 188-202; srov. BORGIS, S. F., The Theban Legion in Switzerland. 
Zurich – Vienna: St. Pachom´s Publications, 1985, s. 12-33. 
135 ESBROECK, M. VAN, Mercurius of Caesarea, Saint, in CE, sv. 5, s. 1592-1594. The life of the 
great Martyr Saint Philopater Mercurius (The bearer of two swords) 'Abi Seifein'. Cairo: Dar 
Yousef Kamal Press, 1992. Viz ikony v kostele sv. Merkuria v Káhi�e. Srov. SKÁLOVÁ, Z., 
GABRA, G., Icons of the Nile Valley. Giza: Egyptian International Publishing Company – 
Longman, 2003, s. 187-189, 250.  
136 MEINARDUS, O.F.A., Two thousand years of Coptic Christianity. Cairo: American University 
in Cairo Press, 1999, s. 315. 
137 Viz p�íloha �. 2. Srov. SKÁLOVÁ, Z., GABRA, G., Icons of the Nile Valley. Giza: Egyptian 
International Publishing Company – Longman, 2003, s. 226, 248. 
138 MEINARDUS, O. F. A., Coptic saints and pilgrimages. Cairo-New York: American University 
in Cairo Press, 2002, s. 33. 
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Krátce je možné �íct, že legenda o záchran� královské dcery sv. Ji�ím obsahuje 

n�kolik klí�ových bod�. (1) Obyvatelé m�sta Silene a jeho okolí jsou trýzn�ni jedovatým 

drakem, kterého nemohou zahnat a který se (2) nechává utišit ob�továním dvou ovcí 

a pozd�ji ob�továním ovce a �lov�ka a posléze jen lidskou ob�tí. Obyvatelé losují z d�tí 

a mladých lidí, až po mnoha ob�tech padne los na královskou dceru. Zoufalý král požádá 

obyvatele o (3) osmidenní odklad. Ob�tovanou dceru zahlédne práv� projížd�jící sv�tec 

a po (4a) zv�stování evangelia nabízí záchranu. (5) Ve znamení k�íže (6) p�em�že kopím 

a jízdou na koni draka. (7) vysvobozená princezna p�ivádí draka do m�sta, kde jeho 

obyvatelé po op�tovném (4b) hlásání evangelia (8) konvertují a m�sto žije k�es�anským 

životem, (9) drak je spole�n� zabit.139 

Význam legendy, která jak bylo už zmín�no je životem sv�tce a slouží p�edevším 

k duchovnímu povzbuzení v��ících, spo�ívá v polarizaci zú�astn�ných postav. Obyvatelé 

m�sta jsou spoutání zlem symbolizovaným drakem, které v nich p�sobí h�ích, jsou 

natolik spoutáni, že nejsou schopni si sami pomoct. Odmítnutím Boha a tedy h�íchem 

jsou p�ivedeni až k neúct� k lidskému životu, který ob�tují zlu symbolizovanému drakem. 

Sv. Ji�í zde jako apoštol víry hlásá evangelium a Boží mocí pom�že ob�tované dívce 

i obyvatel�m spole�n� se osvobodit od zla. Konverze, k�est a náprava sociálního rozm�ru 

spole�nosti je pak vedena stejnou mocí zastoupenou v postav� sv�tce. Takto m�žeme 

interpretovat legendu o sv. Ji�ím p�edevším díky dochované k�es�anské tradici. Mimo 

tuto tradi�ní interpretaci stojí legenda o sv. Ji�í v zástupu mytologických ztvárn�ní jiných 

polarizovaných souboj�. 

                                                 
139 Následná interpretace vychází z JACOBUS DE VORAGINE, Legenda aurea. Praha: Vyšehrad, 
1984, s. 156-160; JACOBUS DE VORAGINE, Legenda aurea. Vulgo Historia Lombardica dicta. 
Dresdae-Lipsiae: Impensis librariae arnoldianae, 1846, kap. 46, s. 188-202. 



 

- 53 - 
 

 
 

Zobrazení jezdce na koni je v koptském um�ní obecn� velmi �asté a podle 

Monique Blanc-Ortolan140 se datuje nejd�íve od 6. stol. Nej�ast�ji je vyobrazován 

ve zbroji s kopím a na koni.141 Umíst�ní ikon sv. Ji�í a dalších vít�zných vojenských 

sv�tc� nejen v koptských kostelech, ale i v k�es�anských kostelech na Blízkém a Dálném 

východ� s p�ihlédnutím k liturgickému ú�elu t�chto prostor, p�ivedla n�které badatele 

k hypotéze, že tento i další jemu podobní sv�tci byli a jsou považováni nejen za sv�tce, 

mu�edníky, apoštoly, ale také za ochránce posvátného místa.142  

 

 

2. 3. 3  Hodnocení podkapitoly 

 

Legenda o sv. Ji�í nese jasné paralely mezi mýty jiných náboženských tradic. Zde 

je možné zmínit staroindický epos o Indrovi p�emožiteli kosmického hada Vrtry143 nebo 

�ecký mýtus o Perseovi bojujícím o Andromedu.144 v rámci této práce je však d�ležitá 

jiná možná paralela se staroegyptským mýtem o bozích Osiridovi, Sutechovi, Horovi 

a bohyni Eset, v�etn� aplikace mýtu na božského panovníka – faraóna. Staroegyptské 

náboženství nabízí jasnou paralelu symbol�: vít�zný staroegyptský panovník, respektive 

vít�zný k�es�anský rytí� na koni, v obou tradicích je kopí považováno za nástroj síly, po 

vít�zném boji je obou p�ípadech dosažena vláda nad sv�tem, respektive nad daným 

                                                 
140 BLANC-ORTOLAN, M., Art, Coptic influence on European, in CE, sv. 1, s. 247.  
141 BURGUET, P. DU, S.J., Hunting in coptic art, in CE, sv. 4, s. 1258-1260. Srov. BLANC-
ORTOLAN, M., Art, Coptic influence on European, in CE, sv. 1, s. 243-251.  
142 SNELDERS, B., JEUDY, A., Guarding the Entrances. Equestrian Saints in Egypt and North 
Mesopothamia, in ROMENY, B. TER H. (ed.), Eastern Christian Art in its Late Antique and Islamic 
Contexts. Leiden: Leiden University, Paul van Moorsel Centre, 2009, s. 105-142. 
143 ZBAVITEL, DUŠAN. (ed.). Bohové s lotosovýma o�ima: hinduistické mýty v indické literatu�e 
t�í tisíciletí. Praha: Vyšehrad, 1997, s. 143. ZBAVITEL, DUŠAN (ed.), Bozi, bráhmani, lidé : �ty�i 
tisíciletí hinduismu. Praha: Nakladatelství >eskoslovenské akademie v�d, 1964, 16-17.   
144 PUBLIUS OVIDIUS NASO, Prom�ny. Praha: Plot, 2005, s. 14-16. 
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m�stem a okolím symbolizujícím celý sv�t,145 pozemský panovník je pak v�rný v�li 

vít�zného bojovníka. Ukazuje se jako možné, že vliv staroegyptského náboženství na 

koptskou religiozitu je i zde patrný p�edevším v rovin� náboženské symboliky, 

pomineme-li výše zmín�nou výtku Monique Blanc-Ortolan o p�erušení kontinuity 

náboženské symboliky, kdy se v k�es�anské tradici objevuje vít�zný jezdec na koni 

doložiteln� až v 6. století.146  

Oba p�íb�hy jsou však zárove' odlišné. Staroegyptský panovník je považován za 

boha na zemi, k�es�anský sv�tec je stále jeden z lidí, staroegyptský panovník jako b�h 

jedná vlastní mocí, sv�tec ukazuje na moc jednajícího Boha a na lidskou spoluú�ast; 

staroegyptský panovník jako vít�zný Hor získává vít�zstvím ženu, k�es�anský sv�tec 

z�stává bez specifikované odm�ny. 

Ukazuje-li se i zde podobnost náboženské symboliky, pak i zde tato symbolika 

ukrývá vždy jiný obsah opírající se o jinou nauku. Jinými slovy „faraónský mýtus 

o Horovi se p�izp�sobil k�es�anství tak, že byla vytvo�ena legenda o sv. Ji�í, o mu�edníku 

jedoucím na koni bojujícím s drakem.“147  

I zde je patrné, že staroegyptské náboženství dnes není uchováváno spole�n� 

s živou interpreta�ní tradicí a proto je i hledání paralel velmi problematické, zvlášt� co se 

týká v�rné interpretace staroegyptských mýt� a jejich významu a vlivu na pozd�jší 

kulturní a náboženské vrstvy. 

 

 

 

                                                 
145 Srov. ELIADE, M., Mýtus o v��ném návratu. Archetypy a opakování. Praha: ISE, 1993, s. 16-
22. 
146 Srov. také KÁKOSY, L., Paganism and Christianity in Egypt, in CE, sv. 6. s. 1865-1871. 
147 Srov. BOURGUET, P. DU, S.J., Mythological Subjects in Coptic Art. Horus, in CE, sv. 6, 
s. 1761-1762. 



 

- 55 - 
 

 
 

 

 

2. 4 Bohorodi�ka a matka boha 

 

Poledním p�edstaveným tématem je motiv kojící ženy. Staroegyptská náboženská 

tradice p�ináší �asto zobrazovaný a pom�rn� dob�e dosv�d�ený motiv matky boha148 

a božské matky Eset (�asto také ozna�ována jako �ecká Isis z �. P��E, bývá spojována se 

symbolem tijet , tzv. Esetin uzel),149 která byla jednou z nejvýznamn�jších 

a nejuctívan�jších bohyní v celé egyptské historii.150 Kojící bohyn� Eset s bohem Horem 

na klín� je náboženský symbol, který se uchoval velmi dlouho a je velmi pravd�podobné, 

že alespo' fragmentárn� až do koptské doby.151 Termínem theotokos (�. D?G?I?E) neboli 

pojmenování Pany Marie jako Bohorodi�ky pak koptští k�es�ané popisovali už od 

prvních staletí ženu, kterou si také �asto zobrazovali v podob� kojící matky s dít�tem na 

klín�. Podobnostem i rozdíl�m, možným paralelám tohoto symbolu ve dvou odlišných 

náboženstvích je v�nována následující kapitola.  

 

                                                 
148 JANÁK, J., Brána nebes. Bohové a démoni starého Egypta. Praha: Libri, 2005, s. 55. 
149 Srov. MOORSEL, P. VAN, Christian Subjects in Coptic Art. Galactotrophousa, in CE, sv. 2, 
s. 53.  
150 JANÁK, J., Brána nebes. Bohové a démoni starého Egypta. Praha: Libri, 2005, s. 54. 
151 Srov. BOURGUET, P. DU, S.J., Mythological Subjects in Coptic Art. Horus, in CE, sv. 6, 
s. 1761-1762. 
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3 Motiv kojící ženy v historickém vývoji egyptských 

náboženství  

 

Vybrané téma této kapitoly je náboženský motiv a symbol v podob� staroegyptské 

matky boha a božské matky Eset, respektive k�es�anská symbolika p�inášející tento 

motiv v podob� Bohorodi�ky Panny Marie. Nejprve bude p�edstavena staroegyptská 

podoba symbolu, následovat bude pohled na zm�ny v Ptolemaiovské dob� a jako 

poslední �ást kapitoly bude p�edstavena doba koptská. 

 

 

3. 1 Eset v mytologii a kultu starého Egypta 

 

Nejúpln�jším a nejucelen�jším dochovaným zdrojem informací o mýtech a kultu 

staroegyptské Esety je text �eckého historika Plutarcha (�. `�?�G@Ba?E). Jeho práce je 

však z velké �ásti poznamenána vlivem helénské kultury.152 Rozlišení od nehelénských 

pramen� a dodatk� by p�esahovalo rozsah této práce, proto ke studiu staroegytského 

kultu Esety bude použito p�edevším knihy Isis in the Graeco-Roman world,153 

s p�ihlédnutím k interpretaci v knize Starov�ká náboženství.154 

                                                 
152 WITT, R. E., Isis in the Graeco-Roman world. Ithaca, New York: Cornell University Press, 
1971, s. 37. 
153 WITT, R. E., Isis in the Graeco-Roman world. Ithaca, New York: Cornell University Press, 
1971. 
154 HELLER, JAN. Starov�ká náboženství: náboženské systémy starého Egypta, Mezopotámie 
a Kenaanu. Praha: Kalich, 1978. 
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Eset (pozd�ji Isis z �. P��E) je „bezesporu jedna z nejvýznamn�jších bohyní starého 

Egypta“.155 Etymologicky je možné vyložit její jméno jako tr�n, sídlo, stolice. Význam 

tohoto pojmenování a stejn� tak i staroegyptský kult bohyn� Esety je p�edm�tem 

odborných diskusí a jeho vnímání se stále vyvíjí. Je doložitelné, že se úcta k bohyni Eset 

vyvíjela v d�jinách starého Egypta až pom�rn� pozd� – první zmínky o ní se vyskytují 

v tzv. Textech pyramid.156 Postupem �asu nar�stal význam Esety a s tím také p�ijímala 

tato bohyn� rysy jiných postav staroegyptského pantheonu.157 Obecn� byla považována 

za bohyni lásky, p�edstavovala p�edevším mate�ský a manželský cit. Esetino hlavní místo 

ve staroegyptské mytologii vychází od rodiny bohyn� Nut a boha Geba, jejichž božské 

d�ti byli Nebtheta, Osiris, Sutech a práv� Eset. Mýtus o rozvoji vztah� t�chto božských 

sourozenc�, který vyústil v bratrovraždu a posléze i boj, je ukon�en ustanovením Esety 

jako božské matky boha Hora a vedle toho i božské matky zbožšt�lého egyptského 

panovníka.  

Eset byla zobrazována n�kolika zp�soby. >asto je spojována se symbolem tijet , 

tzv. Esetin uzel.158 Vedle toho je n�kdy ztotož'ována s hv�zdou Sírius a tedy s bohyní 

Sopdetou.159 >asto je také zobrazována spole�n� se svojí sestrou bohyní Nebthetou.160 P�i 

oplakávání manžela Osirida bývají ob� tyto bohyn� zobrazeny v podob� lu'ák�, kte�í 

�asto pro svoji obživu vyhledávají mrtvá t�la, podobn� jako Eseta hledala �ásti Osiridova 

t�la, aby mohla svého mrtvého muže p�ivést k životu. Také bývala spojována s nebeskou 

bohyní Nutou, a to pro její charakter ochránkyn� zem�elých.161 Bývala také ozna�ována 

                                                 
155 JANÁK, J., Brána nebes. Bohové a démoni starého Egypta. Praha: Libri, 2005, s. 54.  
156 Tamtéž, s. 54. 
157 Srov. WITT, R. E., Isis in the Graeco-Roman world. Ithaca, New York: Cornell University 
Press, 1971, s. 30. 
158 Srov. MOORSEL, P. VAN, Christian Subjects in Coptic Art. Galactotrophousa, in CE, sv. 2, 
s. 531.  
159 JANÁK, J., Brána nebes. Bohové a démoni starého Egypta. Praha: Libri, 2005, s. 161-162. 
160 Tamtéž, s. 121-122. 
161 Tamtéž, s. 131-132. 
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jako Oko Reovo.162 Od doby Nové �íše pak p�ebírá atributy bohyn� Hathory, kterými 

jsou kravské rohy a slune�ní kotou� na hlav�. S kravskými atributy p�ijala Eset také 

vlastnost dárkyn� života, kdy její mléko symbolizovalo zdroj veškerého života, proto 

i života nového vzk�íšeného.163 Eset m�že nosit také náhrdelník menit na hrudi a v ruce 

bicí hudební nástroj sistrum , dále m�že v ruce držet papyrusový svitek nebo 

zmi'ovaný ankh , klí� života.164 Obecn� je možné �íct, že od konce Pozdní doby se kult 

natolik rozvinul, že Eset nese rysy všeobjímajícího božstva.165 

Witt ve své knize Isis in the Graeco-Roman world166 p�i popisu vývoje kultu 

Esety vychází z kultu boha Rea, který pat�il mezi nejd�ležit�jší egyptská božstva, byl 

personifikací slunce, jeho síly a moci167 a p�edevším nositelem klí�e života ankh – 

symbolu stability a pramenem života. Podle dochovaného mýtu p�ijala Eset pravé jméno 

tohoto boha a tím také klí� života ankh,168 tak se stala nostitelkou života, zdrojem života 

nejen pro staroegyptské náboženství, ale i pro pozd�jší �ecko-�ímskou náboženskou 

tradici v kultu bohyn� Isis.169 Witt však dále dodává, že mýtus o mrtvém Osiridovi 

a truchlící Eset�, sest�e a manželce v jednom, popisuje její aktivitu nejen p�i hledání �ástí 

bohova t�la, ale zvlášt� její aktivitu p�i obnov� Osiridova kultu, kde je Eset považována 

                                                 
162 JANÁK, J., Brána nebes. Bohové a démoni starého Egypta. Praha: Libri, 2005, s. 131-132; 
srov. VERNER, M., BAREŠ, L., VACHALA, B., Encyklopedie starov�kého Egypta. 
Praha: Libri, 2007. s. 492. 
163 WITT, R. E., Isis in the Graeco-Roman world. Ithaca, New York: Cornell University Press, 
1971, s. 30-31.  
164 Tamtéž, s. 34. Nástrojem pro p�inesení života i náboženským symbolem není jen prs, ale 
ve St�ední a Nové �íši to byla také k�ídla, kterými Eset vdechla Osirid�v dech života. Srov. 
Tamtéž, s. 36. Viz p�íloha �. 4.  
165 Tamtéž, s. 28. Srov. JANÁK, J., Brána nebes. Bohové a démoni starého Egypta. Praha: Libri, 
2005, s. 56.  
166 WITT, R. E., Isis in the Graeco-Roman world. Ithaca, New York: Cornell University Press, 
1971.  
167 JANÁK, J., Brána nebes. Bohové a démoni starého Egypta. Praha: Libri, 2005, s. 140.  
168 WITT, R. E., Isis in the Graeco-Roman world. Ithaca, New York: Cornell University Press, 
1971, s. 28, pozn. 8.  
169 Tamtéž, s. 26-27.  
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za misioná�ku a u�itelku kultu.170 Její božská snaha o uchování života vypovídá 

o obecném a siln� rozší�eném kultu života ve staroegyptském náboženství spojeném 

p�edevším s �ekou Nil, ale i s úctou ke všemu živému, zvlášt� ke zví�at�m, která jsou 

�astými zástupnými symboly pro staroegyptské bohy.171 Witt popisuje velmi rozší�enou 

symboliku bohyn� Esety v pr�b�hu starov�ku až do Ptolemaiovské doby, zvlášt� si všímá 

zoomorfní symboliky spojované s bohyní Eset a nabízí paralelu k neidloatrickému 

k�es�anskému náboženství.172 Rozvoj symboliky a možný synkretismus nauky 

s �ecko�ímským pantheonem komentuje Witt myšlenkou, že ctitel tohoto obsahov� 

bohatého kultu mohl být v náboženské praxi i teorii natolik eklektický, nakolik si jen 

p�ál.173  

Pro pochopení celého mýtu o Osiridovi, Eset a Horovi, tedy i p�ípadného 

historického vývoje symboliky zobrazování a p�edávání mýtu, je podle Witta st�žejní 

pojem tr�nu (což je �eský ekvivalent pro staroegyptské eset), protože Eset je 

zobrazována jako nositelka Osiridova života. Eset a Osiris jsou jako prvorození 

sourozenci v t�le své matky považováni za manžele a už zde po�nou d�ti. Úzce spojena 

v život� s manželem dokáže Eset nést jeho dít�, aniž by mrtvý Osiris musel aktivn� 

plodit. Na svém klín� pak nese Osiridova následníka Hora jako na tr�nu a kojí ho.174 

S její nezbytnou pomocí dosáhne Hor tr�nu svého otce Osirida; tr�nu, na kterém pozd�ji 

                                                 
170 „Egypt´s teacher of religion is Isis herself.“ zakon�uje myšlenku tento autor. WITT, R. E., Isis 
in the Graeco-Roman world. Ithaca, New York: Cornell University Press, 1971, s. 27.  
171 Tamtéž, s. 28. 
172 „Just as nowadays in Catholic church Christians may gaze at the Nativity tableau, so in the 
ancient schrine her devout worshipper should study the sacred animals of Egypt in their natural 
setting.“ WITT, R. E., Isis in the Graeco-Roman world. Ithaca, New York: Cornell University 
Press, 1971, s. 35 
173 „Her votary could therefore be as eclectic as he wished.“ Tamtéž, s. 31. 
174 Viz nákres LEXA, F., Náboženská literatura staroegyptská. Díl I. V Kladn�: Nákladem 
a tiskem J. Šnajdra, [1921], 1920,  p�íloha I-4.  
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usednou Horovi eponymní (titulární) následovníci.175 Pouze v tomto kontextu je možné 

pochopit jednu vybranou, i když z historického hlediska snad dominantní, symboliku 

znázor'ující bohyni Eset. Eset je rovná podstatou176 svému bratrovi a vše co koná, koná 

z jeho iniciativy jako mstitelka jeho životní síly. Nilské záplavy, východ i západ Slunce, 

po�átek nového života – to vše je od Osirida skrze Eset. 

Od Nového království, od poloviny druhého tisíciletí, je kult Esety vyt�íbený 

a v kontextu celé staroegyptské tradice jednozna�n� zd�razn�ný, je rozvinutý v takové 

podob�, jaký ho známe p�i p�íchodu Alexandra Velikého do Egypta. Hlavním motivem 

tohoto staroegyptského kultu pak podle sv�dectví Plutarchova je Eset jako dárkyn� 

života.177  

 

 

3. 2 Shrnutí podkapitoly 

 

Kult bohyn� se stejn� jako její vyobrazení postupem �asu ve staroegyptském 

náboženství vyvíjel a po velmi dlouhou dobu byl úzce spojený s kultem jejího božského 

manžela Osirida,178 který byl spojený s královským kultem a zádušními ob�ady.179 

Samostatný kult je zaznamenán až ke konci faraónského Egypta, respektive v dob� 

Ptolemaiovského Egypta. O této dob� bude pojednávat následující oddíl textu. Teologie 

v nejstarší dob� egyptského náboženství se opírala o mýtus, který p�edstavuje Eset jako 

                                                 
175 Srov. WITT, R. E., Isis in the Graeco-Roman world. Ithaca, New York: Cornell University 
Press, 1971, s. 37. 
176 Slovo podstata je zde použito jako ekvivalent ke k�es�anskému použití tohoto slova, aby tak 
byla zd�razn�na blízkost boh�.  
177 WITT, R. E., Isis in the Graeco-Roman world. Ithaca, New York: Cornell University Press, 
1971, s. 40-41. 
178 Tamtéž, s. 30. 
179 JANÁK, J., Brána nebes. Bohové a démoni starého Egypta. Praha: Libri, 2005, s. 57. 
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bohyni jednající ve prosp�ch života a také jako manželku a matku. Zobrazování Esety 

i použitá symbolika nasv�d�ují tomu, že Eset „sehrála klí�ovou úlohu p�i p�edávání 

staroegyptské královské moci.“180 

 

 

3. 3 Kult bohyn� Isis v �ecko-�ímské dob� na p�elomu letopo�tu  

 

Ptolemaiovský Egypt v mnohém �erpal z p�edchozích období. Zásadní 

a centralizovaná náboženská reforma neprob�hla. Ptolemaiovci však do Egypta p�inesli 

�eckou kulturu a �ecké myšlení. Zobrazení bohyn� Esety se v této dob� prom�'uje 

v souvislosti s jejím spojováním s �eckou kulturní a náboženskou oblastí. Ptolemaiovci se 

pokoušeli o jistý náboženský synkretismus �i náboženské substituce, a proto když 

prosazovali nahrazení kultu staroegyptského boha Osirida kultem �eckého boha Serapida, 

podobn� byl i kult bohyn� Esety (od tohoto období ozna�ované �. P��E) spojován s tímto 

�eckým bohem a v této dob� již Isis byla jeho božskou manželkou. Nicmén� se v tomto 

období také výrazn� osamostat'uje kult bohyn� Isis a až z této doby jsou známy první 

chrámy stav�né pouze k její bohoslužb�. Kult se rozvíjel p�edevším v Horním Egypt�, 

kde se dodnes dochoval rozsáhlý chrámový komplex na ostrov� Fílé (�. ^��@�, arab. ���3), 

kde se její kult dochoval až do 6. století po. K. Byl tak nejdéle používaným chrámem 

starého Egypta.181 Vedle kultovních zm�n dosáhlo zm�ny i zobrazování bohyn� Isis. 

Kulturní vliv nových forem použil obsah mytologie staroegyptského náboženství 

a p�etavil ho v nový náboženský styl. Zobrazování bohyn� Isis je z této doby dochováno 
                                                 
180 Srov. HART, G., a dictionary of Egyptian gods and goddesses. London; New York: Routledge, 
1986, s. 101. 
181 Viz p�íloha �. 3. Srov. HART, G., a dictionary of Egyptian gods and goddesses. London; New 
York: Routledge, 1986, s. 105-106. 
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v mnoha podobách: úcta k bohyni jako kráv� v Memfisu,182 v obecné �ímské �íši 

nap�íklad jako ženy jedoucí na loveckém psu,183 vedle toho je Isis pojmenovávána jako 

jiné bohyn� Demeter, Thesmoforus, Selene, Hera.184 Množství symbol� a pojmenování 

evokuje jistý náboženský chaos �i eklektismus, ale nabízí také možnost interpretace, že 

v každé dob� nese konven�ní náboženský symbol pro vyznava�e kultu již známou 

informaci, nebo tu informaci, která je v daném kulturním prost�edí všeobecn� 

srozumitelná. Podobn� široce je i Osiris pojmenováván nap�. jako Serapis, Dionysus, 

Amon, Zeus, Pan, Pluto.185 Isis je obecn� považována za nejvlivn�jší bohyni z Východu 

a její podoba a atributy svádí k r�zným paralelám s jinými náboženskými tradicemi, ze 

kterých i Witt vybírá pouze n�které: Isis m�že být to božstvo, o kterém mluví 

starozákonní prorok Mojžíš: „Domov je v odv�kém Bohu, na jeho v��ných pažích.“ (Dt 

33,27).186 Bohyn� Eset uctívaná ve 28. dynastii snad byla podle stejného autora pozd�ji 

uctívána jako strážný and�l k�es�anství, chránící a opatrující v�rné zem�elé.187 Nejv�tší 

prostor v�nuje Witt hledání rozdíl� a také paralel mezi p�vodn� staroegyptským kultem 

Esety a pozd�ji �ecko�ímským kultem bohyn� Isis a raným k�es�anstvím hlásaným sv. 

Pavlem z Tarsu.188 Následná komparace kultu Isis a k�es�anské úcty k Pann� Marii 

a jejímu synovi Ježíši Kristu je uzav�ena Wittovým tvrzením o jisté a z�ejmé náboženské 

kontinuit� staroegyptského kultu, �ecko�ímské verze a k�es�anské praxe až do 

                                                 
182 WITT, R. E., Isis in the Graeco-Roman world. Ithaca, New York: Cornell University Press, 
1971, s. 30. 
183 Tamtéž, s. 34. 
184 Tamtéž, s. 38. 
185 WITT, R. E., Isis in the Graeco-Roman world. Ithaca, New York: Cornell University Press, 
1971, s. 38. 
186 Dále se autor domnívá, že snad zoolatrie m�že být v Egypt� p�ijata od Mojžíše, který konal 
zázraky holí. (srov. Ex 7,10). Tamtéž, s. 38. 
187 Srov. Tamtéž, s. 33. 
188 „And yet the Pauline and the Isiac faith had at least one common characteristic. Each swept 
aside racial and and social discrimination. There in neither Greek nor Jew… Barbarian, 
Scythian, bond nor free: but Christ is all, and in all. Change Christ to Isis – and words are still 
true.“ Tamtéž, s. 255-268. 
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sou�asnosti. Witt z toho vyvozuje záv�r, že k�es�anství v údolí Nilu není teologicky zcela 

exkluzivní, jak samo sebe deklaruje, a tedy není výlu�ným náboženským systémem,189 

a�koliv ve vymezeném rámci k�es�anské tradice p�iznává k�es�anství nárok na jistou 

exkluzivitu založenou však na možnosti individuální víry ve zjevení.190 Isis zobrazovaná 

v �ecko�ímské dob� jako matka s dít�tem m�že být podle Witta považována v Egypt� za 

symbol starobylé náboženské úcty k matce a dít�ti, kterážto úcta je byla symbolicky 

zobrazována v podob� sedící Eset a jejího malého syna Hora na jejím klín�.191 Proto také 

Witt ve stejné knize interpretuje kult bohyn� Isis v �ecko�ímské dob� jako kult bohyn� 

v�rné manželky, božské patronky rodinného života a op�t jako u�itelky, avšak tentokrát 

domácích prací. Dochází zde k charakterovému posunu od až agresivn� jednající 

staroegyptské Esety k �ecko-�ímskému kultu bohyn� Isis jako symbolu ideálního 

rodinného života192 se zachováním rysu Esety/Isis jako obecné dárkyn� života.193  

 

 

3. 4 Shrnutí podkapitoly 

 

 Kontakt starov�kého Egypta s �eckou kulturou a �eckými kulty zp�sobil 

postupnou asimilaci staroegyptských božstev �eckými bohy a bohyn�mi a také postupné 

posouvání kultických d�raz� i náboženské teorie p�i �áste�ném zachování a �áste�ném 

                                                 
189 „The time has come for Christian churches to acknowledge that the roots of the new religion 
they exist to uphold were abundantly watered not just by the Jordán but also by the Nile, and that 
one of thein holy cities long ago was Alexandria.“ Tamtéž, s. 280. 
190 WITT, R. E., Isis in the Graeco-Roman world. Ithaca, New York: Cornell University Press, 
1971, s. 281. 
191 „Age-old veneration of Mother and Child (…) in the persosn of Isis and the Young Horus.“ 
Srov. Tamtéž, s. 30. 
192 Tamtéž, s. 40-42. 
193 Tamtéž, s. 281. 



 

- 64 - 
 

 
 

rozší�ení náboženské symboliky.194 Starov�ká bohyn� Eset je stále úzce spojována 

s náboženskou úctou k životu, avšak na rozdíl od staroegyptské siln� dynamické 

a samostatn� jednající Esety se v �ecko�ímské dob� setkáváme spíše s bohyní Eset jako 

symbolem rodinného života. Dochovaná symbolika kojící ženy tak z�ejm� vykazuje 

i obsahový posun p�i zachování podobnosti formy.  

 

 

3. 5 Koptská doba a k�es�anská úcta k Pann� Marii  

 

Mezi egyptské k�es�anské motivy, které nevíce ovlivnily sv�tové um�ní, pat�í 

vedle sv. Ji�í, archand�la Michaela a dalších, podle obecného mín�ní, p�edevším kojící 

Madona.195 Stopy mnoha typicky koptských k�es�anských motiv� je možné dohledat až 

ve staroegyptské náboženské tradici, a nejen tam. Koptská encyklopedie rámcov� 

vyjmenovává celkem p�t náboženských sm�r�, které na p�elomu letopo�tu hrály v Egypt� 

d�ležitou roli: první z nich bylo p�vodní staroegyptské náboženské d�dictví, druhý sm�r 

pocházel z �eckého náboženského prost�edí, t�etí sm�r byl synkrezí staroegyptské tradice 

a �eckých náboženských p�edstav, �tvrtý sm�r byl zastoupený silnou židovskou 

komunitou, pátý sm�r vycházel z �ímského kultu boha Jupitera, byl úzce spojený 

s císa�ským dvorem a obecn� nehrál p�íliš velkou roli. Vedle toho bylo v Egypt� uctíváno 

mnoho dalších z východu importovaných boh� a bohy'.196 Vliv t�chto náboženských 

a kulturních sm�r� na rané koptské um�ní a zvlášt� na ikonografii je nepochybný, nebo� 

                                                 
194 „Bolestné jest pozorovati, jak se egyptští bozi, kte�í zbyli, odegypš�ují. (…) Ztrátu starých 
p�edstav nahrazují si Egyp�ané p�edstavami novými.“ LEXA, F., Náboženská literatura 
staroegyptská. Praha: Hermann a synové, 1997, s. 98. 
195 Srov. BLANC-ORTOLAN, M., Art, Coptic influence on European, in CE, sv. 1, s. 243-251.  
196 KÁKOSY, L., Paganism and Christianity in Egypt, in CE, sv. 6, s. 1865-1866.  
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k�es�anství nep�išlo do sterilního prost�edí, ale z dnešního pohledu je možné �íct, že 

p�išlo do multikulturní a multináboženské spole�nosti.197 Tradi�n� se uvádí jako jeden 

z vliv� p�sobících na k�es�anskou ikonogragii nap�. realistické tzv. fajjúmské portréty, 

ale p�edevším zobrazení starov�cí bohové �i v podkapitole 2.3 této práce zmín�ný božský 

vojenský jezdec na koni z období 2. a 3., respektive z 6. století po. K. Další d�ležitý vliv 

je možné vid�t v zobrazování významných ob�an� a zesnulých p�edk�, kte�í byli �asto 

p�edm�tem kultu.198  

Z koptského období se do sou�asnosti dochoval z�ejm� jen zlomek koptských 

ikon kojících Madon.199 Pozornost bude soust�ed�na na dochovanou ikonografii i na 

terminologii koptských církevních teolog� p�sobících v raném koptském prost�edí, 

zvlášt� Cyrila Alexandrijského s p�ihlédnutím k sou�asné interpreta�ní tradici koptské 

církve zastoupené 117. alexandrijským patriarchou Šenúdou III. (papežem od r. 1971). 

Také bude p�edstavena sou�asná alternativní interpretace z pera Elizabeth S. Bolmanové.  

 

                                                 
197 „Let us suppose that in modern Europe the faithful [197]had deserted the Christian churches 
to worship Allah or Brahma, to follow the precepts of Confucius or Buddha, or to adopt 
the maxims of the Shinto; let us imagine a great confusion of all the races of the world in which 
Arabian mullahs, Chinese scholars, Japanese bonzes, Tibetan lamas and Hindu pundits would be 
preaching fatalism and predestination, ancestor-worship and devotion to a deified sovereign, 
pessimism and deliverance through annihilation—a confusion in which all those priests would 
erect temples of exotic architecture in our cities and celebrate their disparate rites therein. Such 
a dream, which the future may perhaps realize, would offer a pretty accurate picture 
of the religious chaos in which the ancient world was struggling before the reign of Constantine.“ 
CUMONT, F., The Oriental Religions in Roman Paganism. Chicago: The Open Court Publishing 
Company, 1911, s. 197.  
198 LANGEN, L., HONDELINK, H., Icons, Coptic, in CE, sv. 4, s. 1276.  
199 Soupis známých ikon p�ináší BOLMAN, E. S., The Coptic Galaktotrophousa Revisited, 
in IMMERZEEL, M., VLIET, J. VAN DER, KERSTEN, M. (ed.), Coptic Studies on the Threshold 
of a New Millennium: Proceedings of the Seventh International Congress of Coptic Studies, 
Leiden, August 27-September 2, 2000. Leiden: Peeters Publishers, 2004, s. 1174, pozn. 5. 
V >eské republice je shlédnout obraz kojící Madony in situ v kostele Panny Marie Sn�žné na 
Maleniskách u Provodova. PALA, J., HYHLÍK, V., Provodov. Poutní kostel Panny Marie Sn�žné. 
Velehrad: Historická spole�nost Starý Velehrad, 1993. MÜLLER, F., Mariánské poutní místo 
v Provodov�. Provodov v minulosti. Luha�ovice: Atelier IM, 2004.  
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3. 5. 1 Sv. Cyril Alexandrijský v kontextu koptské k�es�anské tradice  

 

Jako charakteristický a typický alexandrijský teolog je vybrán koptský patriarcha 

Cyril Alexandrijský, který je n�kdy oza�ován jako „pe�e� Otc�“, protože jeho u�ení je 

vrcholem p�edchozí nejen alexandrijské církevní tradice prvních staletí. Obecn� je 

považován za Egyp�ana z Théodosie (dnešní arab. b"cS�����=$���). Cyrilovo dílo je pom�rn� 

rozsáhle, avšak v kontextu této práce bude vybráno jedno reprezentativní dílo známé jako 

Quod unus sit Christus (�. dG� �E ? aB��G?E, vznik asi r. 434-437),200 ve kterém vyjad�uje 

myšlenky p�ímo se vztahující k tématu této práce. A�koliv tento knižní dialog není 

zam��en na problém mariologie, hovo�í zde autor �asto o termínu theotokos (�. D?G?I?E) 

neboli Bohorodi�ka, ta která porodila Ježíše Krista.201 Celá práce je nesena v duchu již 

dlouho vedené polemiky s konstantinopolským biskupem Nestoriem (žil asi r. 386-451). 

Téma sporu se soust�edilo na dva pojmy. První byl výše zmín�ný theotokos, obhajovaný 

Cyrilem Alexandrijským a druhý byl christotokos (�. aB��G?G?I?E), obhajovaný 

Nestoriem.202 Dlouhotrvající spor vy�ešil až ekumenický koncil, který potvrdil nauku 

Cyrila Alexandrijského a termín theotokos je tak od té doby dodnes používán v celé 

k�es�anské církvi.203 Cyril jeho obsah p�ibližuje práv� v díle Quod unus sit Christus.204 

                                                 
200 Vyjdeme z tohoto dostupného vydání CYRILLE D'ALEXANDRIE, Deux dialogues 
christologiques. Paris: Cerf, 1964., samotný p�eklad dialogu je na s. 302-515. S p�ihlédnutím 
k MCGUCKIN, J. A., On the Unity of Christ. New York: St. Vladimir's Seminary Press, 1995.  
201 POSPÍŠIL, C. V., Ježíš z Nazareta, Pán a Spasitel. Praha: Krystal, 2000, s. 124-129; Beinert, 
W., Gottesgebärerin, in LThK, sv. 4, sl. 915-916.  
202 o sporu s Nestoriem hovo�í autor p�ekladu Quod unus sit Christus v p�edmluv� a zd�raz'uje 
aplikaci alexandrijského teologického konceptu communicationem idiomatum, který umož'uje 
hovo�it o žen� jako o Bohorodi�ce. CYRILLE D'ALEXANDRIE, Deux dialogues christologiques. 
Paris: Cerf, 1964, s. 21-27.  
203 Srov. GRILLMEIER, A., Jesus der Christus im Glauben der Kirche. Band 1, Von der 
Apostolischen Zeit bis zum Konzil von Chalcedon (451). Freiburg: Herder, 1990, s. 642-652.  
204 „Le Theotocos n´est pas simplemete utilisé en pasant, mais justifié á loisir durant toute la 
premiére de ce nouve dialogue.“ DURAND, G. M. DE, Introduction, in CYRILLE D'ALEXANDRIE, 
Deux dialogues christologiques. Paris: Cerf, 1964, s. 58.  
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Zde bude soust�ed�na pozornost p�edevším na tento pojem theotokos, který se vztahuje 

k tématu práce a to také z toho d�vodu, že prosazení jména Bohorodi�ka do teologie je 

„nejv�tší teologické vít�zství stolce sv. Marka v historii“.205 Jako Bohorodi�ka byla 

Panna Maria v Egypt� ozna�ována z�ejm� již od poloviny druhého století, 

ale propracovaný teologický komentá� p�ikládá p�edevším Cyril Alexandrijský.206  

Když Cyril Alexandrijský používá v díle Quod unus sit Christus termín 

Bohorodi�ka, p�ípadn� hovo�í o Pann� Marii a jejím vztahu k Ježíši Kristu, nejprve 

pojem vymezuje negativn�, a pak tvrdí, že je mylné hovo�it o ní jako pouze o „matce 

Krista nebo matce �lov�ka“.207 Cyril tvrdí, že Ježíš Kristus je Logos (�. �?H?E), Slovo 

Boží, které p�ijalo lidské t�lo z ženy. Z této ženy se tedy reáln� narodil Ježíš Kristus, 

který je jak B�h tak i �lov�k. Pouze skrze n�j spasil B�h sv�t, skrze toho, kdo je zrozený 

z ženy, avšak taková osoba nem�že být pouze �lov�kem, ale i Bohem, a proto je t�eba 

nazývat Pannu Marii Bohorodi�kou.208 Úzká jednota p�irozenosti (�. F���E) Boha 

a p�irozenosti �lov�ka je nám�tem tohoto dialogu Quod unus sit Christus a po�etí v žen� 

je pro Cyrila Alexandrijského reálným po�átkem této d�jinné události v k�es�anské 

ekonomii spásy. Maria je proto od po�etí až do konce sv�ta, tedy i jako kojící žena, tou, 

skrze kterou se B�h stal �lov�kem.209 v Quod unus sit Christus zd�raz'uje dokonavost 

stavu inkarnace, která je jednou vykonána po�etím a žena, Bohorodi�ka, tak na inkarnaci 

spolupracuje.210  

Z pohledu pozd�jších christologických spor� byla pom�rn� neš�astná Cyrilova 

terminologie dvou p�irozeností, lidské a Božské, p�ed vt�lením a jedné p�irozenosti 

                                                 
205 Srov. RONCAGLIA, M. P., Theotokos, in CE, sv. 7, s. 2255.  
206 RONCAGLIA, M. P., Theotokos, in CE, sv. 7, s. 2255.  
207 CYRILLE D'ALEXANDRIE, Deux dialogues christologiques. Paris: Cerf, 1964, s. 307-308.  
208 Tamtéž, s. 309-311.  
209 Srov. Tamtéž, 1964, s. 340-341.  
210 Tamtéž, s. 314-317.  
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inkarnovaného Ježíše Krista (�. 	�@ F���E G?� D?� �?H?� ��@BIC	�J), protože vedla 

k nejasnostem mezi latinsky hovo�ící církví a �ecky hovo�ící tradicí církve, a tím k dalším 

teologickým spor�m.211  

Ikonografie kojící Madony je známá až z pozd�jší doby a do pátého století není 

doložitelná, proto je zde možné zatím hovo�it jen o terminologických základech 

problému.  

 

 

3. 5. 2 Shrnutí interpretace sv. Cyrila Alexandrijského 

 

Práce Cyrila Alexandrijského je zam��ena p�edevším na postavu Ježíše Krista. 

Mariologie, a�koliv není okrajovým tématem, ale tématem hlavním. Klí�ové je zde 

Cyrilovo rozpracování pojmu theotokos, ve kterém je vyjád�en vztah Panny Marie ke 

Kristu. Maria je matka Boží pro úzkou a neodd�litelnou jednotu lidské a božské 

p�irozenosti jejího dít�te Ježíše Krista. Je pravd�podobné, že se za tímto d�razem na 

jednu inkarnovanou p�irozenost ozývala i staroegyptská tendence zbožšt�ní panovníka, 

který se stal na zemi zcela bohem v lidském t�le, je snad i možné, že se tato tendence 

ozývala jako zažitá forma myšlení místní kultury. Pravd�podobná je terminologická 

determinace �eckého jazykového prost�edí, která v dob� Cyrila Alexandrijského 

nenabízela na Západ� používanou terminologii osoby (lat. persona) v podob� dvou 

p�irozeností v jedné osob� vt�leného Ježíše Krista. Obraz kojící Madony je možné 

hypoteticky považovat za úzce korespondující se zmín�ným „nejv�tším vít�zstvím 

alexandrijské teologie“, s pojmem theotokos. Bohorodi�ka totiž p�ijala spolupráci na 
                                                 
211 CYRILLE D'ALEXANDRIE, Deux dialogues christologiques. Paris: Cerf, 1964, s. 525, kde je 
také p�ekladatelova zvláštní poznámka k tématu jedné p�irozenosti.  
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Božím p�íchodu na sv�t a tato spolupráce ve form� (nejen) lidského mate�ství nekon�í 

po�etím. Bohorodi�ka tak kontinuáln� spolupracuje na plánu Boha, veškerá její aktivita 

je lidský �in, který je jí v kontextu d�jin spásy darován Bohem. Bližší komentá� podá 

následující kapitola, která se v�nuje interpretaci tohoto pojmu v díle sou�asného 

koptského papeže, alexandrijského patriarchy Šenúdy III.  

 

 

3. 5. 3 Koptská tradice a papež Šenúda III. 

 

117. alexandrijský patriarcha Šenúda III. (nar. 1923) je plodný autor a z mnoha 

jeho d�l zde bude vybrána p�edevším kniha The Holy Virgin St. Mary212, kde je jasn� 

formulována, respektive reinterpretována, p�vodní nauka o Pann� Marii v rámci koptské 

tradice. Papež Šenúda III. se v jeho sou�asné tvorb� pokouší p�edstavit sou�asným 

kopt�m teologický pohled na Pannu Marii, a to p�edevším, aby podpo�il jejich duchovní 

r�st. Cíle této knihy jsou p�evážn� pastora�ní, tedy ty, které jsou z jeho pohledu aktuální, 

podobn� jako byly pro Cyrila Alexandrijského aktuální diskuse o jednot� Kristových 

p�irozeností a titulu Bohorodi�ka. Šenúda III. proto zd�raz'uje termín matka a to jak 

ve vztahu Panny Marie k Ježíši Kristu, tak i k v��ícím.213 Vztah Bohorodi�ky k Ježíši 

Kristu i otázku inkarnace zde však zcela neopomíjí,214 ale v�nuje se p�edevším vztahu 

                                                 
212 Zde vycházím p�edevším z mn� snadno dostupného anglického p�ekladu textu. SHENOUDA 
III., HIS HOLINESS POPE, The Holy Virgin St. Mary. Cairo: Amba Rueiss, 1999.  
213 „She is the mother of all of us, the lady of all of us, the pride of our kind, the queen at the right 
side of the King, the Virgin with perpetual virginity, the pure, the filled with grace, the saint 
Mary, the powerful and helpful compassionate mother, the mother of the Light, the mother of 
mercy and salvation, the true vine. (…) She is the mother of God, in perpetual virginity.“ Tamtéž, 
s. 4.  
214 Srov. SHENOUDA III., HIS HOLINES POPE, The Nature of Christ, Cairo: Dar El-Tebaa El-
Kawmia, 1991.  
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mezi Bohorodi�kou a v��ícími – citlivé až existenciální hledání matky ochránkyn�, která 

je blízko svým d�tem v t�žkých dobách.215 Jako základ sou�asné mariologie p�edkládá 

kánony stejného ekumenického koncilu, který potvrdil nauku Cyrila Alexandrijského 

o Pann� Marii jako Bohorodi�ce.216 Vedle toho vyjmenovává nesprávné nauky jiných 

k�es�anských vyznání, které však nejsou tématem této práce. 

D�ležité jsou p�edevším prezentované symboly a další mariánské tituly, které se 

v koptské tradici uchovávají. Šenúda III. �asto odkazuje na biblický text (zde ho uvádím 

v závorkách) a tém�� stejn� tak �asto i na liturgii koptské církve. Tituly a symboly jsou 

tyto: královna (srov. Ž 45,9), Jakob�v žeb�ík (srov. Gn 28,12), nev�sta Boží (Ž 45,10-

11), p�ekrásná holubice217 (srov. Gn 8,11), mrak (srov. Iz 19, 1; Mt 16,27), ale p�edevším 

titul svatá Panna naše matka (srov. J 19,27) – t�mito tituly se popisuje její vztah k Bohu, 

který je realizovaný ve vztahu k lidem.218 Tituly a symboly vypovídající o jejím mate�ství 

jsou pak tyto: na prvním míst� je to titul Bohorodi�ka, theotokos op�t s odkazem 

na ekumenický koncil v Efezu r. 431 (srov. Lk 1,43), zlatá kadidelnice a n�kdy také 

Áronova kadidelnice (srov. Žid 12,29), druhé nebe, m�sto Boží (srov. Ž 87, 3-5), réva, 

která nesla hrozen života (s odkazem na koptskou liturgii). Dále jsou také jmenovány 

symboly jako: ke�, který vid�l Mojžíš (Ž 12,29), archa úmluvy (Ex 25,10 a 22), nádoba 

                                                 
215 „The Virgin is not a stranger to us; because she is profoundly assimilated with the feelings of 
Copts that come out from faith to special experience and emotion. How great an honor is it for 
our country and our Church, to be visited in past times by our Lady the Virgin! How great an 
honor is it that our Lady appeared on her domes many years ago! There is not a human being 
whom christians have loved so much as our Lady the Virgin Mary.“ SHENOUDA III., HIS 
HOLINESS POPE, The Holy Virgin St. Mary. Cairo: Amba Rueiss, 1999, s. 4.  
216 „The greatness of the Virgin has been decreed in the sacred oecumenical council of Ephesus, 
which was assembled in 431 AD. Two hundred bishops from the world were present. They 
formulated the prelude to the creed of the Christian Faith, in which it is cited: "We venerate you, 
o mother of the true Light, and we glorify you, o Saint Virgin Mother of God, because you gave 
birth for us to the Saviour of the world, who has come and delivered our souls". Tamtéž, s. 5. 
Srov. Tamtéž, s. 10. 
217 Euchologion. Cairo: St. John The Beloved Publishing House, 1997, s. 34-44; The Coptic 
Liturgy of St. Basil. Cairo: St. John The Beloved Publishing House, 1992, s. 1-3.  
218 Srov. SHENOUDA III., HIS HOLINESS POPE, The Holy Virgin St. Mary. Cairo: Amba Rueiss, 
1999, s. 11-12.  
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many (J 6,32 a 48 a 49), h�l Áronova (Num 17,6 -8), stánek setkávání, východní brána 

(Ez 44,1-5), brána života nebo brána osvobození (J 11,25 a Gn 28,17) a další.219  

Šenúda také p�ináší n�kolik slov k ikonografii v koptské tradici, a�koliv 

nezmi'uje motiv kojící Madony, p�esto jsou zde relevantní slova: „Je nezbytné, aby se 

Maria na ikonách vyskytovala s Kristem, tedy jako Matka Boží.“220 Maria je podle t�chto 

slov p�ítomná v koptské ikonografii jen pro její vztah ke Kristu. Šenúda na Marii vždy 

odkazuje jako na prost�ednici, lat. mediatrix.221 Bylo by velmi nepravd�podobné, že by se 

koptská tradice z�ekla „nejv�tšího teologického vít�zství stolce sv. Marka v historii“ 222 

v�etn� všech teologických d�sledk�.  

 

 

3. 5. 4 Shrnutí interpretace Šenúdy III. 

 

Snaha o kontinuitu koptské tradice vedla koptského patriarchu Šenúdu III. k tomu, 

že vyšel z p�vodní terminologie a položil d�raz na nové tituly podle pot�eb dnešních 

v��ících. Šenúda III. proto p�edstavuje komplex tradi�ních symbol�, které pot�ebují 

autentický výklad.223 Je p�ekvapující, že mariánský motiv kojící Madony byl �áste�n� 

potla�en, a�koliv jiný nemariánský motiv sv. Ji�í, který je pravd�podobn� také inspirován 

staroegyptskou náboženskou symbolikou z�stal v koptské tradici živý. P�esto se motiv 

                                                 
219 Srov. SHENOUDA III., HIS HOLINESS POPE, The Holy Virgin St. Mary. Cairo: Amba Rueiss, 
1999, s. 12-15. Další tituly viz MALATY, T. Y., Saint Mary in the Orthodox Concept. Kensington: 
St. Virgin Mary Church, 1978.  
220 Srov. SHENOUDA III., HIS HOLINESS POPE, The Holy Virgin St. Mary. Cairo: Amba Rueiss, 
1999, s. 19.  
221 Srov. MALATY, T. Y., Saint Mary in the Orthodox Concept. Kensington: St. Virgin Mary 
Church, 1978, s. 67-71.  
222 Srov. RONCAGLIA, M.P., Theotokos, in CE, sv. 7, s. 2255.  
223 SHENOUDA III., HIS HOLINESS POPE, The Holy Virgin St. Mary. Cairo: Amba Rueiss, 1999, 
s. 5.  
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ženy s dít�tem na klín� objevuje i v jeho díle, když hovo�í o ikonografii, a to s d�razem 

na dít�, které matka doprovází. Sty�ným bodem zde v rovin� viditelných symbol� mezi 

staroegyptskou tradicí a koptskou tradicí m�že být motiv ženy-královny na tr�nu 

s dít�tem na klín�, viz výše onen titul královna (srov. Ž 45,9). Motiv kojení je v tomto 

díle i v kontextu dalších knihy Šenúdy III. opominut. Obsahov� se Šenúda III. 

neodchyluje od p�edchozího autora, pouze zd�raz'uje jiný aspekt mariologie. 

 

 

3. 5. 5 Interpretace motivu kojící Panny Marie v koptské k�es�anské 

tradici podle Elizabeth Bolmanové  

 

D�vodem p�edstavení interpretae Elizabeth S. Bolmanové bylo p�edevším osobní 

setkání s touto histori�kou um�ní v roce 2007, kdy byla pln� zam�stnána restaurováním 

ikon k koptských klášterech v Egypt� a tématu k�es�anské kojící Madony a jejím 

souvislostem se staroegyptskými mýty v�novala již delší dobu svoji akademickou 

pozorost. N�kolik osobních setkání a ú�ast na jejích p�ednáškách mi umožnilo seznámit 

se s jejím myšlením. Elizabeth Bolmanová se p�edevším z pohledu kunsthistori�ky 

pokusila o interpretaci �astého zobrazování kojící Madony v rané koptské tradici, i její 

disertace byla v�nována tomuto tématu.224 Až pozd�jší restaurátorská praxe v koptských 

klášterech jí umožnily formulovat následující hypotézu.225 Inspiraci k�es�anské 

                                                 
224 BOLMAN, E. S., The Coptic Galaktotrophousa as a Medicine of Immortality. Bryn Mawr: Bryn 
Mawr College, 1997. 
225 Nebude-li uvedeno jinak, bude následující text vycházet z BOLMAN, E. S., The enigmatic 
Coptic Galaktotrophousa and the cult of the Virgin Mary in Egypt, in VASSILAKI, M. (ed.), 
Images of the Mother of God. Perceptions of the Theotokos in Byzantium, Aldershot-Hants-
Burlington, Ashgate Publishing, Ltd., 2005, s. 2-19. BOLMAN, E. S., The Coptic 
Galaktotrophousa Revisited, in IMMERZEEL, M., VLIET, J. VAN DER, KERSTEN, M. (ed.), Coptic 
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ikonografie ve staroegyptské tradici p�edpokládá.226 Bolmanová dále vychází 

z p�edpokladu, že motiv kojící Madony je v k�es�anství dodnes rozší�ený a v rané 

koptské dob� je siln� dosv�d�en. Odmítá interpreta�ní argument, že je motiv kojící 

Madony obrazem úzkého pouta dvou osob vyjád�eným v podob� matky a dít�te, 

vyjád�ením ochrany, odevzdání se do ochrany, služby a p�edevším lásky. Vedle tohoto 

a priori stanoviska staví druhou pochybnost: Klade si totiž otázku, zda motiv kojící 

Madony nezavdal p�í�inu k p�íliš snadným a mnohdy chybným interpretacím dnes 

inspirovaných kultem Panny Marie, který byl v prvních staletích letopo�tu siln� rozší�ený 

a je rozší�ený dodnes, jak o tom sv�d�í výše zmi'ovaná práce koptského patriarchy 

Šenúdy III. Možnost, že by raná mariánská úcta v koptské církvi inspirovala nebo 

alespo' ovliv'ovala produkci vytvá�ení nám dochovaných kojících Madon, je podle ní 

sporná. V duchu dnes populárních genderových studií se proto rozhodla analyzovat 

historicko-teologické okolnosti vzniku obraz� kojících Madon a zamýšlí se p�i tom nad 

faktem, že v�tšina nám známých ikon kojících Madon se dochovala v prost�edí pouštních 

mužských klášter� koptské církve.  

Bolmanová opakuje již d�íve formulovanou otázku: Pro� se práv� tento motiv 

kojící Madony zobrazující Ježíše Krista z jeho hluboce lidské stránky uchoval mezi 

koptskými mnichy, kte�í byli a jsou známí svojí p�ísností v doktrinálních otázkách 

p�irozenosti, �i p�irozeností Ježíše Krista. Bolmanová p�edpokládá, že praxe zobrazování 

kojící Madony byla rozší�ená a uchovala se p�edevším v tzv. nechalcedonských 

                                                                                                                                                 
Studies on the Threshold of a New Millennium: Proceedings of the Seventh International 
Congress of Coptic Studies, Leiden, August 27-September 2, 2000. Leiden: Peeters Publishers, 
2004, s. 1173-1184. 
226 Uvádí zde jako p�íklad dom� mammisi v Danda�e v Horním Egypt�, kde je z �ímského období 
dochováno vyobrazení kojící bohyn�,. Viz BOLMAN, E. S., The enigmatic Coptic 
Galaktotrophousa and the cult of the Virgin Mary in Egypt, in VASSILAKI, M. (ed.), Images of the 
Mother of God. Perceptions of the Theotokos in Byzantium, Aldershot-Hants-Burlington, Ashgate 
Publishing, Ltd., 2005, s. 18. 
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spole�enstvích, tedy v tradici, kterou následuje v�tšina egyptských k�es�an� pod vedením 

dnešního patriarchy Šenúdy III. Tradi�ní koptská interpretace a návazn� i v�tšina teolog� 

a historik� (zde v jejím díle chápáno jako maskulinum) hovo�í o manifestaci Kristova 

božského aspektu v jeho lidském t�le – toto Bolmanová definuje jako výsledek studia na 

základ� metodologické chyby, která m�že být napravena genderovými studiemi. 

Elizabeth Bolmanová se snaží neinterpretovat motiv kojící Madony na základ� význam� 

vkládaných do kojení d�tí na p�elomu 20. a 21. století, ale pokouší se najít možnou 

interpreta�ní rovinu p�elomu letopo�tu. Nachází jí v dochovaných zprávách o praxi rané 

pé�e o d�ti ve vyšších vrstvách spole�nosti �ímského, respektive byzantského impéria, 

„které si váží ze všeho nejmén� narozených d�tí“ a „sv��uje je až do doby 6 až 7 let do 

rukou otrok� a vychovatel�“.227 Podobn� bylo v této dob� sv��ováno i mezi koptskými 

k�es�any zmi'ované kojení d�tí do pé�e kojných, pokud v�bec dít� p�ežilo v byzantské 

�íši legální zabíjení novoroze'at. Bolmanová tak tvrdí, že v pozdní antice a raném 

byzantském Egypt� nebylo zvykem, aby matka kojila vlastní dít�.  

Bolmanová z toho vyvozuje záv�r, že v obecném pov�domí Egyp�an� prvních 

staletí byl obraz kojící Madony podle dochovaných artefakt� d�ležitý, ale ne ve smyslu 

vyjád�ení citového vztahu mezi matkou a dít�tem. Tím Bolmanová „zbavila tento motiv 

jeho domn�lého významu“.228  

Když také autorka odmítá interpretovat kojící Madonu jako výraz božské 

p�irozenosti v lidské p�irozenosti, obrací tedy svoji pozornost na siln� rozší�ený kult 

                                                 
227 BOLMAN, E. S., The Coptic Galaktotrophousa Revisited, in IMMERZEEL, M., VLIET, J. VAN 
DER, KERSTEN, M. (ed.), Coptic Studies on the Threshold of a New Millennium: Proceedings of 
the Seventh International Congress of Coptic Studies, Leiden, August 27-September 2, 2000. 
Leiden: Peeters Publishers, 2004, s. 1174.  
228 BOLMAN, E. S., The Coptic Galaktotrophousa Revisited, in IMMERZEEL, M., VLIET, J. VAN 
DER, KERSTEN, M. (ed.), Coptic Studies on the Threshold of a New Millennium: Proceedings of 
the Seventh International Congress of Coptic Studies, Leiden, August 27-September 2, 2000. 
Leiden: Peeters Publishers, 2004, s. 1173-1184.  
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Panny Marie mezi koptskými mnichy. Odmítá spojitost mezi kultem Panny Marie 

a vznikem pojmu theotokos, a soust�edí se na pojem mléka, který považuje za klí�ový 

k interpretaci motivu kojící Madony. Opírá se p�edevším o koptské texty používané 

k magii a také koptská k�es�anská apoftegmata,229 kde se snaží nalézt ko�eny mariánské 

úcty. Jako hlavní objekt interpretace p�ijímá materiál nalezený nedaleko dnešní Káhiry 

v klášte�e sv. Jeremiáše,230 který však podle této autorky neposkytuje dostate�ný 

interpreta�ní kontext. Vedle toho také argumentuje objevenou malbou z kláštera Sy�an� 

(arab. Ne�!"����Y�-f ���,6�����"!) v dnešním Wádí ´n-Natrún (arab. e/"g����hN�/), která byla 

nalezena v blízkosti presbytá�e p�vodního kostela a je datována do 13. stol.231 Obrací se 

proto k liturgickým a teologickým spis�m Klementa Alexandrijského (lat. Titus Flavius 

Clemens, asi 150–216)232 a Cyrila Alexandrijského (asi 380-444).233 Klement 

Alexandrijský je nepochybn� autorem výjime�ných paralel mezi stvo�enými 

a nestvo�enými aspekty Mariina mate�ského mléka – Bolmanová z textu vybírá „mléko 

v Mariiných prsou je od Boha a ne z t�la Panny“.234 Klement Alexandrijský podle této 

autorky tvrdí, že mléko je ve skute�nosti Logos, protože je stejné jako t�lo a krev Krista. 

Maria tak p�ijala Logos, které dává narozenému dít�ti a toto Logos p�edává dál v podob� 

                                                 
229 Výroky pouštních Otc� �esky viz PAVLÍK, J., Apofthegmata. Výroky a p�íb�hy pouštních 
otc�. Praha: Benediktinské arciopatství sv. Vojt�cha a sv. Markéty, 2000-2008.  
230 Výsledky výzkumu jsou podrobn� zaznamenány v QUIBELL, J. E., Excavations at Saqqara, 
1907-1908. Le Caire: Impr. de l'Institut Français d'Archéologie Orientale, 1909. Viz p�íloha �. 6. 
231 Viz p�íloha �. 5. Srov. MEINARDUS, O. F. A., RUTSCHOWSCAYA, M.-H., GABRA, G. (ed.), 
Christian Egypt. Coptic art and monuments through two Millennia. Collegeville: Liturgical Press, 
2002.  
232 Zde p�edevším jeho dílo U�itel (�. `@�i@HCH?E), viz CLÉMENT D'ALEXANDRIE, Le pédagogue. 
Livre 1. Paris: Cerf, 1960.  
233 Zde jsou pramenem Cyrilovy biblické komentá�e a homilie, vycházím z dostupného p�ekladu 
CYRYL ALEKSANDRYJSKI, Wykład prawdziwej wiary w obronie tytułu Bogarodzica ; Homilie 
efezkie. Warszawa: Akademia teologii katolickiej, 1980.  
234 BOLMAN, E. S., The enigmatic Coptic Galaktotrophousa and the cult of the Virgin Mary in 
Egypt, in VASSILAKI, M. (ed.), Images of the Mother of God. Perceptions of the Theotokos in 
Byzantium, Aldershot-Hants-Burlington, Ashgate Publishing, Ltd., 2005, s. 2-19.  
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t�la a krve v k�es�anské eucharistii.235 Podobn� interpretuje i dílo Cyrila 

Alexandrijského, který pak ozna�uje Pannu Marii za nástroj spásy lidí.236 Její následné 

podp�rné argumenty liturgického p�vodu vychází z Hyppolitova kánonu, kde je mléko 

a med podáváno d�tem p�i k�tu, kdy tento nápoj „rozpouští ho�kost v srdci skrze sladkost 

Logu“.237  

V záv�ru interpretace pak Elizabeth Bolmanová tvrdí, že koptské k�es�anské 

obrazy kojící Madony uchované v mužských klášterech byly motivovány staroegyptskou 

myšlenkou kojící bohyn�, která dává život novému bohu v míst�, kde se starý b�h rodí 

pro jiný sv�t, než je tento pozemský. Postavu kojící ženy vyobrazené v obou 

náboženstvích dává do spojitosti pouze s královskou mocí dít�te, nikoliv s lidskou 

k�ehkostí dít�te.238  

 

                                                 
235 „The galaktotropousa functioned principally as a metaphor for the Eucharist. As the logos, the 
milk in Mary´s breasts was the Eucharist, the food of salvation and immortality that monks as wel 
as magicians and the ordinary Christian faithful craved.“ BOLMAN, E. S., The Coptic 
Galaktotrophousa Revisited, in IMMERZEEL, M., VLIET, J. VAN DER, KERSTEN, M. (ed.), Coptic 
Studies on the Threshold of a New Millennium: Proceedings of the Seventh International 
Congress of Coptic Studies, Leiden, August 27-September 2, 2000. Leiden: Peeters Publishers, 
2004, s. 1182.  
236 Srov. BOLMAN, E. S., The Coptic Galaktotrophousa Revisited, in IMMERZEEL, M., VLIET, J. 
VAN DER, KERSTEN, M. (ed.), Coptic Studies on the Threshold of a New Millennium: Proceedings 
of the Seventh International Congress of Coptic Studies, Leiden, August 27-September 2, 2000. 
Leiden: Peeters Publishers, 2004, s. 1182. Pojem vykoupení je pojem výslovn� christologický. 
N�kte�í teologové ho souvztažn� p�ipsali Pann� Marii, protože tím cht�li zd�raznit d�jinnou 
spoluú�ast Panny Marie na vykoupení lidstva. Druhý vatikánský koncil místo výrazu 
spoluvykoupení, dává p�ednost výrazu „spoluú�ast na vykoupení“. Srov. PAVEL VI., Lumen 
Pentium V�rou�ná konstituce o církvi. Praha: Scriptum, 1992, kap. 58.  
237 BOLMAN, E. S., The Coptic Galaktotrophousa Revisited, in IMMERZEEL, M., VLIET, J. VAN 
DER, KERSTEN, M. (ed.), Coptic Studies on the Threshold of a New Millennium: Proceedings of 
the Seventh International Congress of Coptic Studies, Leiden, August 27-September 2, 2000. 
Leiden: Peeters Publishers, 2004, s. 1184. 
238 Viz BOLMAN, E. S., The enigmatic Coptic Galaktotrophousa and the cult of the Virgin Mary in 
Egypt, in VASSILAKI, M. (ed.), Images of the Mother of God. Perceptions of the Theotokos in 
Byzantium, Aldershot-Hants-Burlington, Ashgate Publishing, Ltd., 2005, s. 18. 
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3. 5. 6 Shrnutí interpretace Elizabeth Bolmanové  

 

Elizabeth Bolmanová p�ináší velmi zajímavé interpreta�ní záv�ry, avšak co se 

týká výchozích sociologických úvah, zde Bolmanová vychází z historických studií 

zam��ených na praxi kojení vyšší �ímské spole�nosti, což by v kontextu jejího studia 

ovšem p�edpokládalo, že by se takový styl chování stal obecnou praxí i v sociálním 

prost�edí, ze kterého pocházeli koptští mniši.239 Bolmanová tedy aplikuje studie o �ímské 

spole�nosti na koptské mnišské a anchorétské k�es�anské komunity, které byly jen 

mlhav� obeznámeny s praxí nejvyšší spole�nosti.240 

Bolmanová odmítá p�ijmout fakt vyobrazeného kojení jako lidské sou�innosti 

dvou lidí, ale interpretuje ho jako �ist� božskou aktivitu p�edávání života, zde 

pojmenované jako p�edávání logu od Marie sm�rem k Ježíši Kristu.241 Implicitn� tak 

definuje k�es�anskou herezi monofyzitismu, Kristus je zde jen božské Logos, vlivem 

slovního monofyzitismu (lépe �e�eno miafyzitismu) koptské tradice p�ichází k pop�ení 

Kristova lidství. Její interpretace alexandrijského alegorizujícího exegetického stylu nese 

stopy p�etížené náboženské symboliky.242 Nicmén� skute�nost, že Panna Maria 

                                                 
239 Bolmanová se zde opírá p�edevším o studie Johna Boswella (1947–1994). 
240 Srov. MEINARDUS, O.F.A., Monks and monasteries of the Egyptian deserts. Cairo: American 
University at Cairo Press, 1961, s. 9-10. Srov.GUILLAUMONT, A., Egyptian Monasticism, in CE, 
sv. 5, s. 1661-1664. Stejn� tak byli koptští mniši jen velmi málo obeznámeni s výrobou a filosofií 
staroegyptského um�ní Srov. BLANC-ORTOLAN, M., Art, Coptic influence on European, in CE, 
sv. 1, s. 243-251. 
241 Srov. POSPÍŠIL, C. V., Ježíš z Nazareta, Pán a Spasitel. Praha: Krystal, 2000, s. 101-102; srov. 
CYRILLE D'ALEXANDRIE, Deux dialogues christologiques. Paris: Cerf, 1964, s. 65., „Odmítáme 
mít jednoho Krista podle p�irozenosti Bohem, jednoho podle p�irozenosti �lov�kem, synem 
Davidovým, a odmítáme aby byl Synem Božím milostí.“ Toto téma se v západním evropském 
um�ní rozvíjí až v období ranného st�edov�ku, kdy motiv vyjad�oval práv� mate�ství a lidské 
synovství. Srov. BLANC-ORTOLAN, M., Art, Coptic influence on European, in CE, sv. 1, s. 243-
251. 
242 Zvlášt� když spojuje autora první poloviny druhého století �eckého p�vodu s novoplatónským 
vzd�láním se silnými sklony k mystickému vyjad�ování na jedné stran� s um�leckou tvorbou 
koptských k�es�an� 6. a pozd�jšího století na stran� druhé. QUASTEN, J., Patrology. Vol. 1, The 
beginnings of patristic literature. Utrecht-Antwerp: Spectrum, 1975, s. 20-36; Srov. BLANC-
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v k�es�anské tradici m�že dávat Kristu pít božství i lidství, skute�n� vyplývá z titulu 

Bohorodi�ka, jak bylo uvedeno výše.243 P�edávání tohoto Logu církvi pak zna�í stejn� tak 

její bohorodi�ství ve vztahu k v��ícím k�es�an�m. 

Je velmi inspirativní sledovat záv�ry Elizabeth S. Bolmanové, která tvrdí, že 

mnišské anchorétské koptské k�es�anské obrazy kojící Madony byly motivovány 

staroegyptskou myšlenkou kojící bohyn�,244 která dává život novému bohu v míst�, kde 

starý b�h se rodí pro jiný sv�t, než je tento pozemský. Postavu kojící ženy vyobrazenou 

v obou náboženstvích dává do spojitosti s delegovanou královskou mocí dít�te, nikoliv 

s lidskou k�ehkostí dít�te. Jako velký nedostatek jejích tvrzení je však t�eba vyzvednou 

ona determinující „jenom“, která mohou být p�i formulaci hypotézy zavád�jící, zvlášt� 

bez p�ihlédnutí ke koptské k�es�anské interpreta�ní tradici, která by nem�la být 

opomenuta jako formátorka této symboliky a také nositelka této informace.245 Podle výše 

zmín�né definice k�es�anství, je výchozí bod víry Ježíš Kristus a vše ostatní od n�j 

vychází a na n�j odkazuje, v�etn� v koptské tradici uchovaného motivu kojící Madony – 
                                                                                                                                                 
ORTOLAN, M., Art, Coptic influence on European, in CE, sv. 1, s. 243. Symbolika mléka byla 
r�zná již v bilických textech, které vznikaly v 1. stol. po. K. srov. NOVOTNÝ, A., Mléko, in 
NOVOTNÝ, A. (ed.), Biblický slovník. Praha: Kalich->eská biblická spole�nost, 1992, s. 434-435; 
podobn� široká byla symbolika i v patristické dob� srov. LAMPE, G. W. H. (ed.), a Patristic Greek 
Lexicon. Oxford: Clarendon press, 1961, s. 306. 
243 Mate�ství se i v teologickém pojmosloví nevztahuje jen na po�etí �i porod, ale zahrnuje dobu 
od po�etí až do sou�asnosti. Srov. POSPÍŠIL, C. V., Ježíš z Nazareta, Pána Spasitel. Praha: 
Krystal, 2000, s. 124-127. Srov. KUNETKA, F., Slavnost našeho vykoupení. T�i liturgické studie. 
Olomouc: MCM, 1992, s. 22-25, 33-37. Srov. SKÁLOVÁ, Z., The icon of the Virgin 
Galaktotrophousa in the Coptic Monastery of St. Anthony the Great at the Red Sea, Egypt. in 
CIGGAAR, K., DAVIDS, A., TEULE, H. (ed.), East and West in the Crusader States: Context, 
Contacts, Confrontations. Leuven: Peeters, 2003, 3 sv., s. 243: „That a virginal human mother 
could not have human milk for her divine baby.“ 
244 Srov. BLANC-ORTOLAN, M., Art, Coptic influence on European, in CE, sv. 1, s. 243-251, kde 
je p�edstaven názor práv� opa�ný.  
245 Interpreta�ní tradici koptské doby i souvztažnost k�es�anské teorie a praxe zd�raznil É. 
Drioton, když popisoval nesnáze Cyrila Alexandrijského p�i diskusi s pohanstvím. Srov. 
DRIOTON, É., Cyrille d'Alexandrie et l'ancienne religion égyptienne, in DRIOTON, É., Varia 
Drioton. Le Caire: Institut français d’archéologie orientale, 1944, s. 1-14. Zvlášt� vycházíme-li 
z ikony kojící Madony v klášte�e Sy�an�, který byl postaven mimo jiné na obhajobu pojmu 
theotokos. Srov. MEINARDUS, O.F.A., Monks and monasteries of the Egyptian deserts. Cairo: 
American University at Cairo Press, 1961, s. 244-259. Srov. CODY, A. O.S.B., GROSSMANN, P., 
Dayr al-Suryan, in CE, sv. 3, s. 876-881.  
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to je interpreta�ní rovina, kterou Elizabeth S. Bolmanová potla�uje. Nezbývá než 

s nap�tím o�ekávat novou monografii autorky, kde by se m�la tímto tématem dále 

zabývat.246  

 

 

3. 6 Hodnocení podkapitoly  

 

Podle výše zmín�ných argument� je možné �íct, že symbolika kojící ženy byla 

a je v náboženstvích žijících v údolí Nilu stále p�ítomná již po n�kolik tisíciletí. Obsah 

tohoto symbolu, tedy konven�ní informace nesená tímto symbolem se m�nila podle 

jednotlivých dominantních náboženských tradic. Udržování �i p�edávání zobrazování 

podoby kojící ženy tak z�stává možným pojítkem jednotlivých náboženských tradic. 

Tento argument však siln� zpochyb'uje historik um�ní Pierre du Bourguet (1910-1988), 

který tvrdí, že v prvním stol. po K., tedy v dob� p�íchodu k�es�anství do Egypta, byla 

um�lecká tvorba faraónské tradice i její motivy velmi vzácné a rané koptské um�ní tyto 

motivy používalo jen velmi z�ídka. Pokud se koptští k�es�ané n�kde inspirovali, pak 

jedin� v byzantském um�ní, tvrdí du Bourguet.247 Tím by ovšem byla jednak p�est�ižena 

poslední nit mezi staroeygyptskou tradicí zobrazování bohyn� Esety jako kojící matky 

boha Hora, ale také by se jen t�žce vyargumentoval fakt uchování tohoto náboženského 

                                                 
246 Zde vycházím p�edevším z osobního rozhovoru s E. S. Bolmanovou z roku 2007. Srov. 
BOLMAN, E. S., The enigmatic Coptic Galaktotrophousa and the cult of the Virgin Mary in Egypt, 
in VASSILAKI, M. (ed.), Images of the Mother of God. Perceptions of the Theotokos in Byzantium, 
Aldershot-Hants-Burlington, Ashgate Publishing, Ltd., 2005, s. 19. Srov. BOLMAN, E. S., Late 
Antique Aesthetics, Chromophobia, and the Red Monastery, Shag, Egypt, in ROMENY, B. TER H. 
(ed.), Eastern Christian Art in its Late Antique and Islamic Contexts. Leiden: Leiden University, 
Paul van Moorsel Centre, 2009, s. 24.  
247 Srov. BOURGUET, P. DU, S.J., Art survivals from the ancient Egypt, in CE, sv. 1, s. 280-282. 
Srov. MOORSEL, P. VAN, Christian Subjects in Coptic Art. Galactotrophousa, in CE, sv. 2, s. 531-
532.  
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motivu a symbolu v koptské k�es�anské dob� v podob� kojící Madony s Kristem na 

klín�, pokud by nevycházel ze základních pravd náboženství v kombinaci s životní 

zkušeností v��ících. Tuto kontinuitu p�edpokládal úvodní text této práce. Stejný autor, 

historik um�ní P. du Bourguet, proto nabízí jako možné východisko toto �ešení: „Koptští 

k�es�ané si z faraónského Egypta zachovali silnou tendenci pro symboliku a symbolické 

vyjad�ování.“248 Tím tedy zd�raz'uje, že pokud se ptáme na možnosti inspirace, potom 

se zde jednalo o inspiraci kulturní a nikoliv náboženskou.  

Teologické rozdíly staroegyptského náboženství a k�es�anství jsou z�ejmé. 

Staroegyptská Eset je bohyn�, která je matkou boha vládnoucího na zemi, a tak je 

symbolem života boh� i lidí. Koptská Bohorodi�ka je vedle toho žena, která porodila 

syna Boha. A a�koliv tento motiv kojící Madony nemusí být p�ímo inspirován 

teologickými diskusemi v rané egyptské církvi, tak také nemusí být pouze teologickým 

argumentem, ale i výsledkem kultu, a tedy k�es�anské praxe, tedy žité víry 

v každodenním život�.249  

Záv�rem je možné �íct, že vliv staroegyptského myšlení na koptskou teologii 

a spiritualitu je možné vid�t ve formách myšlení koptských k�es�an�. Takové formy 

myšlení v rámci daných kulturních tradic by v údolí Nilu snad byly i nep�ijatelné �i 

nepochopitelné pro k�es�any z jiných kulturních oblastí té doby. 

                                                 
248 Srov. BOURGUET, P. DU, S.J., Art survivals from the ancient Egypt, in CE, sv. 1, s. 280-282.  
249 „The Galactotrophousa need not necessarily be Egyptina in origin and also that it cannot be 
the fruit of theological discussions about Chalcedon.” Srov. MOORSEL, P. VAN, Christian Subjects 
in Coptic Art. Galactotrophousa, in CE, sv. 2, s. 531.  
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Záv�r  

 

Na po�átku této práce stála otázka po pramenech koptské religiozity odhalitelných 

ve starších egyptských náboženských vrstvách. Úvodem byla proto p�edstavena základní 

charakteristika staroegyptského náboženského myšlení i koptského k�es�anského 

náboženského myšlení. Následná prezentace vybraných témat – synovství boží, božské 

trojice, vít�zný jezdec na koni, kojící žena – ukázala na možné spole�né sty�né body 

obou náboženství. Jako hlavní možná spojnice zde byla vid�t náboženská symbolika �i 

p�ípadn� formy myšlení, které umož'ují v daném �asovém a kulturním prost�edí snadno 

a srozumiteln� vyjád�it náboženské pravdy zp�sobem, který koresponduje s naukou. 

Zd�razn�ný motiv kojící ženy se ukázal jako výsledek dlouhého mytologického procesu 

krystalizace staroegyptských náboženských p�edstav a symboliky vyjad�ující p�edevším 

náboženskou úctu k životu. �ecko-�ímská doba významov� posunula obsah symbolu 

v souladu s novými kulturními a náboženskými proudy sm�rem ke kultu života spojeného 

s rodinným životem. Koptská doba také používá náboženský symbol kojící ženy op�t 

k vyjád�ení specifických teologických pravd – p�edevším zvláštního vztahu Marie 

a Krista, církve a Boha. Prostudováním a prezentací p�edložených témat je možné 

formulovat záv�r práce: Prameny koptské religiozity je možné nalézt p�edevším 

v symbolickém zp�sobu vyjad�ování, který byl vlastní Egyp�an�m ve staroegyptské 

faraónské dob� stejn� jako v dob� koptské. Obsah náboženských symbol� je odlišný, 

vychází z odlišných teologických koncepcí jednotlivých náboženských tradic, a�koliv se 

ob� náboženství v mnoha rysech podobají.  

Studium náboženského myšlení i vyjad�ování již nepraktikované náboženské 

tradice a její srovnání s tradicí, která je dosud živá, nabízí možnou inspiraci i pro další 
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studium. Stejn� tak je možné nalézt spole�né kulturní tradice, zp�soby myšlení 

a spole�nou náboženskou symboliku r�zných sou�asných náboženských systém�, a tak 

otev�ít možnosti vzájemného obohacování a vzájemného korigování.  

Tento záv�r p�ináší další otázky, které se nabízí ke studiu. Je možné analogicky 

hovo�it i o p�ipravenosti egyptské spole�nosti v koptské dob� v polovin� sedmého století 

na postupné p�ijetí islámu jako dominantního náboženského systému? Je možné ozna�it 

tento motiv kontinuity myšlení v údolí Nilu za dialog náboženství v dnešním slova 

smyslu?  
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Summary 

Název diplomové práce: 

Vybrané staroegyptské prameny koptské religiosity 

 

Title of the master thesis: 

The Ancient Egypt Resources of the Coptic Religiosity:  

The Selected subjects   

 

Jaroslav Franc 

The paper deals with the continuity of the religious symbolism from Ancient 

Egypt times to the time of The Coptic Church, and is focused mainly on the symbol of 

breastfeeding woman - within the context of the ancient Egyptian religion and the Coptic 

Christianity it means the goddess Eset of ancient Egypt or Greco-Roman goddess Isis and 

the Virgin Mary in the Coptic Christianity. Similarities of the other subjects are also 

presented – triads of ancient Egyptian gods in contrary to the Holy Trinity, ancient 

Egyptian pharaoh as the son of god and the Jesus Christ as Son of God in Christianity, or 

the victorious pharaoh from ancient Egypt tradition and the Christian soldier saint riding 

the horse. Direct continuity of religious symbolism in the Nile valley can not be clearly 

testified and proved but according some indications it can be stated that in the Egypt 

was/is the continuity of certain cultural sense for deeply symbolic expression of the 

religious truths.  
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Chrám boha Hora, Edfu (arab. 83NO), 3.-1. stol. p�. K., fotografie z archivu 
autora.  
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p�evážn� �ecko-�ímská doba, fotografie z archivu autora. 
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Isis kojící Hora, 6.-3. stol. p�. K., Louvre, inventární �. E 3637. 
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Kojící Panna Maria, klášter Sy�an� (arab. e�!"���� Y�-f ��� ,6����� "!N) 
v egyptském Wádí ´n-Natrún (arab. e/"g���� hN�/),  fotografie je z archivu 
autora. 
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Kojící Panna Maria, klášter sv. Jeremiáše (Apa Jeremija) v egyptské 
Sakká�e, asi 6. až 7. stol. po K., reprodukce z QUIBELL, J. E., Excavations at 
Saqqara, 1907-1908. Le Caire: Impr. de l'Institut Français d'Archéologie 
Orientale, 1909, pl. XXII. 


