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Abstrakt
Cílem této práce je religionistický výklad staroegyptského královského úřadu a aplikace získaných 
poznatků na konkrétní prvek staroegyptské náboženské architektury, kterou je reliéfní výzdoba 
pyramidových komplexů Staré říše, staroegyptských monumentálních královských hrobek. V prvé 
řadě se tak práce věnuje samostatné otázce egyptského královského úřadu a dospívá k jeho určení 
skrze královu úlohu prostředníka mezi jednotlivými sférami kosmu, které konstituují egyptský 
světonázor. Na tyto závěry pak navazuje interpretace reliéfní výzdoby, která je zároveň zkoumána 
jako specifický projev královské ideologie i staroegyptských představ o životě a smrti. Její úloha 
pak spočívá v propojení prostřednické činnosti živého panovníka a aktu přechodu do posmrtného 
života. Liminální stav smrti, kterým královský úřad prochází, tak je překonán a zároveň je jej užito 
jako prostředku obnovy a posílení úřadu.

Práce vychází primárně z archeologických pramenů, zejména pak zkoumání konkrétních 
ikonografických motivů. V první části, věnující se královskému úřadu, pak dále vychází z královské 
titulatury, která poskytuje rámec analýze ikonografie a relevantních mytických či rituálních motivů. 
Druhá část pak čerpá primárně z archeologicky doložené ikonografie a egyptských výpovědí o 
vztahu života a smrti, prostředkovaných sekundární literaturou. Zároveň se z důvodu  rozsahu 
archeologického materiálu a diskontinuity praxe výstavby pyramid zkoumání ve výkladu o 
pyramidových komplexech omezuje na prameny z období Staré říše (ca. 2686-2181 př. n. l.).
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Úvod

Osoba krále byla ve starém Egyptě centrální nejen politicky, ale i kosmologicky. Náboženské 
představy jej situovaly do unikátní role prostředníka mezi světem lidí a světem bohů a samotného 
jej tak vymezovaly jako v určitém smyslu lidského i božského. Král byl zosobněným průnikem 
věčného řádu, který bohové zakládali, do lidského světa a byl tak zodpovědný za zdárný chod 
celého kosmu – pouze skrze jeho osobu a činnost bylo možné zachovávat optimální propojení 
lidského a božského, na němž nejen egyptská civilizace, ale veškerý kosmos bytostně závisel, a 
zabránit tak úpadku lidstva v chaos a záhubu. 

Specifickým a nesporně prominentním projevem egyptské královské ideologie jsou pyramidové 
komplexy. Úsilí, jež bylo vynaloženo na jejich výstavbu jasně poukazuje na fakt, že byly pro 
panovníka záležitostí centrálního významu. Ještě za jeho života byl komplex místem 
nejvýznamnějších obřadů spojených s jeho osobu a úřadem, po jeho smrti zde byla provedena 
většina pohřebního ritu, včetně uložení mumifikovaného těla do pyramidy samotné, kde následně 
došlo k jeho znovuzrození a přechodu do zásvětí. Nakonec byl i místem jeho kultu v rámci uctívání 
předků.

Konkrétně bude předmětem mého zkoumání reliéfní výzdoba, která byla klíčovou součástí každého 
pyramidového komplexu a jíž je věnována druhá část. Zaměřím se na archeologické nálezy Staré 
říše (ca. 2686-2181 př. n. l.), tj. období předcházející zásadní krizi egyptského politického zřízení 
Prvního přechodného období (ca. 2181-2055 př. n. l.), které přineslo značné změny celé 
staroegyptské společnosti včetně královské ideologie.1  

Předmětem první části práce bude nicméně sám královský úřad. V prvních kapitolách budu 
zkoumat jednotlivé složky královské ideologie tematizované královskou titulaturou a zároveň 
podám výklad s ní spojené egyptské kosmologie. Následně poukážu na králův kněžský status, který 
poslouží jako hermeneutický klíč k celku královské ideologie a určení podstaty královského úřadu.

Druhá část pak těchto poznatků využije k výkladu reliéfní výzdoby pyramidových komplexů, 
chápaných jako specifický projev královské ideologie. Zároveň v jejích úvodních kapitolách uvedu 
reliéfy do širšího kontextu představ spojených s pyramidovými komplexy a stručně též nastíním 
jejich dějiny a architektonický charakter. Význam reliéfní výzdoby pak vyvstane v problematice 
ohrožení královského úřadu úmrtím jeho držitele, které však pyramidový komplex, včetně jeho 
reliéfní výzdoby, pomáhají překonat a využít jako nástroj kulturní obnovy.

1. část: Panovník

Královská ideologie starověkého Egypta byla obzvláště rozvinutá i na předovýchodní poměry a to 
mimo jiné i tím, že byla ve své celistvosti úzce propojena s náboženskými představami.2 Panovník 
stál ve středu náboženského zájmu, dokladem čehož je bohatost i relativní množství pramenného 
materiálu – zejména právě v raném období a Staré říši se v kontextu lidských osob setkáváme 
primárně s písemnými zmínkami či vyobrazeními panovníka, na úrovni architektury jsou taktéž 
prominentní hlavně královské hrobky. Velice barvitý je i kontext, v němž se s panovníkem 
setkáváme – je evokován v pohřebních textech, chrámovém kultu, kletbách proti cizincům, napříč 
prakticky celým spektrem lidského jednání. Takovýto rozsah pramenného materiálu více než 
dostačuje k řádnému zkoumání královské ideologie, zároveň však zásadně přesahuje rozsah této 
práce. S ohledem na to je třeba se omezit jen na relativně úzký výsek relevantních pramenů, s čímž 
1 Ian Shaw, The Oxford History of Ancient Egypt, New York – Oxford: Oxford University Press, 2000, p. 83.
2 Richard H. Wilkinson The Complete Temples of Ancient Egypt. London: Thames and Hudson, 2000, p. 86. 
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přirozeně vyvstává otázka po kritériu tohoto omezení.

A. Královská titulatura
K této otázce chci přistupovat spíše z hlediska jednotného výkladu zdánlivé plurality, kterou 
pramenný materiál nabízí. Tento postoj považuji za vhodný do té míry, do jaké chceme dospět k 
jedinému královskému úřadu a nikoli množství oddělených sociálních rolí, které by byly spojeny 
jen jejich držitelem a nikoli hlubší jednotou na kulturní úrovni přesahující jednotlivé historické 
osoby. Za tímto účelem chci přistoupit ke královskému úřadu pokud možno takovým způsobem, 
který zdůrazní tuto základní jednotu a v prvé řadě se tedy budu spíše vyhýbat rozsáhlému popisu 
konkrétních funkcí, které jsou v posledku pouze projevy této jednoty. 

K tomu se zdaleka nejvhodnější zdá být nástroj, který i sami Egypťané užívali k uchopování 
královské osoby, respektive v němž se spojoval osobní a nadosobní charakter krále –  královská 
titulatura, která je, slovy Henriho Frankforta „propracovaným prohlášením panovníkovy božské 
povahy.“3

I. Králova jména
Již v predynastickém období se setkáváme s modelem královské titulatury, která dosáhla své úplné 
podoby během páté dynastie ve formě pěti královských jmen.4 Každé z nich je tvořeno dvěma 
částmi, vlastním jménem, které se u jednotlivých panovníků liší5 a titulem, který byl u daného typu 
až na výjimky vždy stejný a na základě něhož pak lze rozlišit pět obecných typů. Že Egypťané sami 
do určité míry reflektovali symbolický význam jednotlivých královských titulů lze vyvozovat z 
faktu, že jednotlivá jména odrážejí charakter příslušného titulu, jak se ukáže na příkladu královské 
titulatury, konkrétně titulatury krále Amenemheta III., panovníka Střední říše, který vládl mezi léty 
1860 a 1814 př. n. l.:

Prvním a zároveň nejstarším ze znázorněných jmen je Horovo jméno, jehož užití je prokázáno již 
pro predynastické období. Potíže s datací panovníků tohoto období a obecný nedostatek písemných 
pramenů znemožňují jednoznačně určit, který král Horova jména užíval jako první, 

3 „The official titulary of the king of Egypt is and elaborate statement regarding his divine nature.“ Henri Frankfort, 
Kingship and the Gods: A Study of Near Eastern Religion as the Integration of Society and Nature, Chicago – 
London: The University of Chicago Press, 1948, p. 46.

4 James Allen, Middle Egyptian: An Introduction to the Language and Culture of Hieroglyphs , Cambridge: 
Cambridge University Press, 2000, p. 66.

5 V případě jména Syn Reův se často panovníci pojmenovávali podle svých předchůdců a zejména v rámci jediné 
dynastie pak mohlo být množství panovníků téhož jména Syn Reův. Egyptologové, kteří těchto jmen užívají k 
odkazování na jednotlivé vladaře, pak v zájmu přehlednosti opatřují tato jména čísly, stejně jako se tomu činí v 
současné evropské monarchické tradici. Toto číslování nicméně nemá ve staroegyptském prostoru žádné paralely – 
sami Egypťané mimo to přinejmenším v dostupných textech panovníka oslovovali zejména Trůnním jménem.  (J. 
Allen, Middle Egyptian, p. 66)
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nejpravděpodobněji však jím byl král Ka,6 který panoval nejspíše v prvé polovině třicátého druhého 
století př. n. l. Již na počátku dynastického období byl každopádně tento typ královské titulatury 
relativně pevně etablován, jak dokazují například zápisy Horova jména panovníka Narmera, který je 
obecně považován buď za prvního vladaře prvé dynastie, případně za jeho bezprostředního 
předchůdce, i Horových jmen jeho následníků Hor-Ahy a Džera, králů již jednoznačně situovaných 
do dynastického období. 

Jméno samo je tvořeno třemi základními prvky: i) sokolem, usazeným na ii) schematickém 
znázornění královského paláce, v němž je zapsáno iii) jméno panovníka. Sokol je emblémem či 
jednou z forem boha Hora, proto se tento konkrétní titul nazývá Horovým jménem.7 Božský 
charakter znázorněného zvířete je zdůrazněn na množství vyobrazení jeho opatřením královskou 
korunou, která již jasně poukazuje na Hora, boha královského úřadu. Některé dochované zápisy 
nicméně Hora vynechávají, v unikátním případě panovníka Peribsena je dokonce sokol nahrazen 
zvířetem boha Sutecha, který je pak přítomen v Horově jménu krále Chasechemueje společně s 
Horem.8   

Stylizovaný královský palác v Horově jménu se nazývá serech. Termín je odvozený od výrazu srḫ 
„obeznámit“.9 Vlastní jméno je zapsáno v horní části serechu, která je schematickým znázorněním 
půdorysu královského paláce, spodní část znázorňuje níkovanou fasádu archaického paláce z 
nepálených cihel.10 Toto stylizované vyobrazení částí budovy je charakteristické pro egyptské 
umění obecně, které slouží spíše vyjádření smyslu než empirické skutečnosti.

Společně všechny tři části utvářejí kompozitní hieroglyf s významem „Hor je inkarnován v člověku, 
který přebývá v paláci.“.11 Horovým jménem tak se artikuluje myšlenka, že král, držící dané jméno, 
v tomto případě a-a bau, tj. „Ten, jehož moc/ úchvatnost je veliká“, tedy Amenemhet III., je Horem 
v paláci a disponuje tak božskou povahou a královskou vládou.

Druhé jméno se nazývá Obě paní a jeho první užití lze datovat do vlády panovníka první dynastie 
Semercheta. Tyto „dvě paní“ jsou bohyně Vadžet, ochránkyně dolního Egypta, znázorněná jako 
kobra a Nechbet, ochránkyně horního Egypta, vyobrazená v podobě supice, každá z nichž je 
zapsána na hieroglyfu nebet, „paní“.12

Zároveň byly obě bohyně spjaty s osobou krále samotného, jehož měly být podle různých podání 
kojnými či přímo matkami. Dále mohly být Vadžet a Nechbet identifikovány s královskými 
korunami – prvá s červenou dolnoegyptskou, druhá s bílou hornoegyptskou a propůjčovaly tak 
královskému úřadu, zastoupenému zde korunou, božský charakter.13  Duální i korunovační 
symbolika pak zaznívá i ve jménu Dvě paní, které Amenemhet přijal: „Ten, kdo přijímá dědictví 
obou zemí“.14

Třetí část plné královské titulatury tvoří jméno egyptology označované jako Zlatý sokol či Zlatý 
Hor, egyptsky nazývané ren n nebu, („zlaté jméno“), které je doloženo nejdříve do čtvrté dynastie. 
Charakteristické je pro něj znázornění Hora jako sokola sedícího na hieroglyfu označujícího zlato. 

6 I. Shaw, The Oxford History of Ancient Egypt, p. 67.
7 Allen, J., Middle Egyptian, p. 66.
8 Gay Robbins, Art of Ancient Egypt, Cambridge (MA): Harvard University Press, 2000, p. 36.
9 Wörterbuch der ägyptischen Sprache, vol. 4, 199.1-6; Allen, James, Middle Egyptian, p. 66.
10 J. Allen, Middle Egyptian, p. 66.
11 Ibid. Tentýž výklad serechu nabízí i Robbins, zde v kontextu panovníka šesté dynastie Meritaueje: „Here the . . . 

falcon perches to produce the serekh surmounted by the Horus falcon, signifying that Horus, in his manifestation as 
Meritawy, is in the palace.“ (Robbins, Gay, The Art of Ancient Egypt, p. 65). Podobně činí i Janák: „Král . . . 
vyhlašoval, že se stává pozemským Horem, sídlícím v paláci.“ (Jiří Janák, Staroegyptské náboženství I: Bohové na 
zemi a v nebesích, Praha: Oikúmené, 2009,  s. 37)

12 J. Allen, Middle Egyptian, p. 67.
13 J. Janák, Staroegyptské náboženství I, s. 36. 
14 J. Allen, Middle Egyptian, p. 67.
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To bylo považováno za látku, z níž byla božská těla, v různých podáních kůže, maso, či kosti a král 
byl takto podobně jako v případě Horova jména identifikován se „sokolem ze zlata“, tedy božským 
sokolem Horem.15 V souladu s tím pak Amenemhetovo jméno zní „Ten, jehož život je věčný.“.

Frankfort tento výklad doplňuje o další rozměr, kdy vychází z grafického uspořádání titulu: Hor je 
umístěn nad hieroglyf zlata, který zároveň sloužil jako označení pro Nubet,16 hlavní kultické 
centrum boha Sutecha. Hor je tak vyobrazen jako vítěz ve svém mytickém klání se Sutechem a 
podle Frankforta je tak titulem zároveň zdůrazněna panovníkova role jako vítěze nad silami 
neřádu.17 

Poslední dvě jména jsou zapsána v kartuši, stylizovaném kruhu provazu svázaném na koncové 
straně jména. Tento egyptologický termín vychází z francouzského slova cartouche, označujícího 
papírovou nábojnici pro předovky napoleonských vojáků, které se egyptským kartuším podobaly.18 

Egyptský termín pro kartuši zní šenu („kruh“) a vyjadřuje patrně celek lidského světa – panovník 
sám, jehož jméno bylo do tohoto kruhu umístěno, pak měl celému světu vládnout.19 Frankfort takto 
interpretuje kartuši jako symbolické vyjádření královy vlády nad „vším, kolem čeho Slunce 
krouží“.20 

Hieroglyf šenu zároveň znamenal „věčnost“ a užívalo se jej jako ochranného symbolu.21 Asociován 
byl zejména s bohem Horem, který jej často ve formě sokola drží ve spárech, které natahuje směrem 
k osobě, většinou panovníkovi, v gestu darování či pomoci.22 Význam kartuše tak přinejmenším v 
jednom aspektu spočívá ve věčné, božské ochraně jména a tedy zároveň krále, který se tak opírá o 
božskou autoritu. 

Čtvrté jméno se nazývá Trůnní jméno či prenomen. Jde o nejmladší z královských jmen, jehož 
první exempláře náleží do páté dynastie.23 Časem navzdory tomu nicméně převzalo primární úlohu 
Horova jména a od Střední říše dál se panovník v textech běžně zmiňuje téměř výhradně pod svým 
trůnním jménem. To mělo většinou formu určitého motta či hesla, které mělo určovat charakter 
panovníkovy vlády – v souladu s tím pak mnohdy králové přijímali trůnní jména obzvláště 
významných předchůdců. Jméno taktéž často zmiňovalo slunečního boha Re, který pak je vždy 
zapsán na prvním místě. Trůnní jméno Amenemheta III. takto zní Nemaatre („Ten, komu náleží 
maat (kosmický řád) boha Re“).24

Vlastnímu jménu předchází titul nesut bitej, doslova „náležící ostřici a včele“. Tento titul lze 
zkoumat hned na několika významových rovinách: v prvé řadě se obou prvků užívalo jako 
zástupných symbolů pro Horní, resp. Dolní Egypt – v souladu s tím je pak tento titul egyptology 
překládán jako „Král Horního a Dolního Egypta“. Ve srovnání s běžnějšími emblémy obou zemí, 
kterými jsou papyrus a „lilie“25, však tyto termíny zároveň nesou i odlišný význam, kdy jsou 
součástí egyptské královské terminologie. Výraz nesut označuje přímo krále Horního Egypta a 
užívalo se jej jako slova pro krále obecně, konkrétně pro královskou osobu. Termínu bit se naproti 

15 Ibid., p. 67; Henri Frankfort, Kingship and the Gods, p. 46.
16 Řec. Ombos.
17 H. Frankfort, Kingship and the Gods, p. 46.
18 Jon M. White, Everyday Life in Ancient Egypt, Dover: Courier, 2002, p.175. 
19 J. Allen, Middle Egyptian, p. 67.
20 H. Frankfort, Kingship and the Gods, p. 47.
21 G. Robbins, Art of Ancient Egypt, p. 43.
22 Ibid.
23 Titul nisut bitej byl součástí královské titulatury již od výrazně ranějšího období, setkáváme se s ním již od prvé 

dynastie. V prvé řadě je však zapisováno bez kartuše a v druhé pak ve spojení se jménem Obě paní – jedno z jmen 
Džosera-Nečericheta, panovníka třetí dynastie, takto znělo Nesut-Bitej-Nebtej-Nečerichetnebu, tedy „Král Horního 
a Dolního Egypta, ten dvou paní, božského těla, ten, kdo je zlatý.“ V této fázi vývoje královské nomenklatury tak 
nelze jednoduše rozlišit mezi oběma tituly.

24 J. Allen, Middle Egyptian, p. 67.
25 J. Janák, Staroegyptské náboženství I, s. 42.
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tomu užívalo pro krále Dolního Egypta26 a zároveň pro krále předky, tedy linii zensulých vladařů, 
která končí v konkrétním, současném králi. Titul nesut bitej tak zároveň odkazuje na panovníka 
jako vladaře duálního království a konkrétní inkarnaci nadčasové linie panovnického následnictví. 

Výběr konkrétních symbolů pro vyjádření dvou příslušných aspektů královského úřadu v 
současností není jasně vysvětlen. Ostřice, kterou Janák označuje jako sítinu či rákos, podle něj 
může s ohledem na konkrétní formu hieroglyfického znázornění vyjadřovat myšlenku určitého 
vyvýšení nad ostatní, kdy se panovník tyčí nad lidem stejně, jako stonek rostliny nad ostatní rostliny 
či vlastní listy, zároveň však přiznává, že se kvůli absenci pramenů pohybuje na půdě spekulace.27

Náboženský význam včely je výrazně lépe doložen. Jejich spojení s panovníkem v prvé řadě 
spočívá ve faktu, že byly spojovány se Sluncem a jeho paprsky, kdy měly povstat ze slz Slunečního 
boha.28 Takto je lze považovat za potomky Slunce podobně jako panovníka, který jehož pátý titul jej 
označuje jako Syna Reova. Na druhou stranu se s podáním o zrození ze slz Slunce setkáváme i v 
kontextu antropogonie a nelze tak z tohoto úhlu klást na propojení panovníka a včel přílišný důraz. 
Za zmínku též stojí představa, že včela spojovala všechny kosmické sféry, tj. nebesa, zemi a 
podsvětí. Takto dokázala činit „fakticky i symbolicky“29, díky svým schopnostem létat, lézt, i dlít v 
zemi. Včelího medu, který byl s včelou na úrovni jazykové obrazivosti identifikován – termín pro 
včelu a med je tentýž, zápis se pouze liší determinativem30 – se užívalo velice hojně jako obětiny a 
to v božském kultu i kultu předků, taktéž se s ním setkáváme v lékařských textech, v nichž mu je 
přisuzována léčivá moc. V poslední řadě pak je třeba zmínit, že včela podle Egypťanů disponovala 
nebezpečnou mocí, což se projevovalo například zvykem znak včely zapisovat bez hlavy, aby 
nemohl „ožít“.31 S touto praxí se pak setkáváme v nápisech na stěnách hrobek, v nichž měla působit 
obzvláště mocná životodárná síla a hrozba negativního působení na zesnulého byla výrazně 
tematizovaná. 

Pátou a poslední část královské titulatury tvoří jméno Syn Reův, též nazývané nomen. Jeho užívání 
započalo s čtvrtou dynastií, jejíž panovníci se počínaje Snofruem takto identifikovali jako potomci 
slunečního boha.32 Jméno zapsané v kartuši je zde panovníkovým rodným jménem, tedy tím, které 
obdržel již před korunovací. Tohoto jména užívá současná egyptologie nejčastěji a i v případě 
Amenemheta III. je tomu tak – doslova jméno Amenemhet znamená „Amun je v čele“ a vzdává tak 
mimo dvou jeho předchůdců hold i městskému bohu Théb, sídelního města dvanácté dynastie.33 

II. Další tituly
Mimo této oficiální titulatury se užívalo k množství dalších titulů a epitet. Patrně nejčastěji 
užívaným je již zmíněný titul nisut, překládaný jednoduše jako „král“, dalším velice běžným je 
hem, starší egyptologií překládaný jako „veličenstvo“, v současné době se nicméně badatelé 
přiklánějí spíš k překladu slovem „inkarnace“.34 Silverman termín stále překládá jako „veličenstvo“, 
zároveň jej však opatřuje o inkarnační rozměr.35 Na význam a vztah titulů hem a nisut poukážu ve 

26 Dolní Egypt byl mimo jiné včelařským centrem, zejména pak v oblasti Sají, v nichž se nacházel chrám bohyně Neity 
nazývaný „příbytek včely“. (J. Janák, Staroegyptské náboženství, s. 43)

27 J. Janák, Staroegyptské náboženství I, s. 43.
28 Ibid., s. 43.
29 Ibid.
30 Znaky hieroglyfického písma se dělí na fonetické, zapisující zvuk, a sémantické, zapisující význam. Determinativ je 

jedním z typů sémantického znaku. Doplňuje zápis fonetický a dává slovu konkrétní významové určení, na základě 
nějž je tak možné jej odlišit od slov stejné výslovnosti, ale odlišného významu. Podle determinativu tak lze 
kupříkladu určit, zdali dané slovo označuje osobu ženského či mužského pohlaví.

31 J. Janák, Staroegyptské náboženství I, s. 44.
32 G. Robbins, Art of Ancient Egypt, s. 45. 
33 J. Allen, Middle Egyptian, p. 65.
34 „It is usually translated “Majesty”, but it really means something like “incarnation”: the ḥm is an individual in whom 

the divine power of kingship is incarnated.” (J. Allen, Middle Egyptian, p. 34)
35 „Životopisné nápisy ze Staré říše odkazující na krále obsahují termín hem, „veličenstvo“. Toto slovo snad znamená 
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výkladu o panovníkově božství. 

V současnosti užívaný termín pro egyptského vladaře „faraon“, prostředkovaný hebrejsky psanými 
texty, pochází od slovního spojení per a-a („velký dům“). Současný egyptologický výklad tohoto 
termínu jej staví vedle množství toponym, které se v současnosti užívají k odkazu na politické 
autority, jako je „Brusel“, či „Hrad“. Takto Silverman nazývá titul per a-a „abstraktním výrazem, 
který postihoval korporativní povahu krále, podobně jako „Bílý dům“ označuje prezidenta 
Spojených států.“.36 Toto užití je doloženo až pro konec osmnácté dynastie. Král byl dále nazýván 
itej („suverén“).37 Těchto termínů se užívalo výhradně pro egyptského panovníka, slovo pro cizí 
vládce znělo heka („vladař“), které však bylo užíváno i jako egyptského titulu.

Nejběžnější epiteton panovníka bylo nečer nefer („krásný/ dobrý/ dokonalý bůh“), dále se hojně 
užívalo slovních spojení neb tauej „pán Obou zemí38“ a neb chau („pán podob“).

B. Královská ideologie
Podle již zmíněného citátu Henriho Franforta je celek titulatury v prvé řadě vyjádřením specifické 
povahy královské osoby.39 S tímto výrokem lze souhlasit, je však třeba zdůraznit propojenost 
královské ideologie a širšího egyptského světonázoru, který konstituuje celek egyptského 
náboženství. Ve výkladu o královských jménech jsme se totiž setkali s množstvím náboženských 
myšlenek, které se prvoplánově netýkají královy asociace s božskou sférou. Obecně lze vysledovat 
v oficiální titulatuře dva základní opakující se motivy: božství panovníka a duální charakter jeho 
vlády. V této kapitole se proto chci věnovat právě těmto dvěma konstitutivním momentům 
královské ideologie, poukázat na jejich vzájemnou provázanost a zároveň i na propojení s širším 
kosmologickým celkem.

V titulech Obě paní a nisut bitej se jasně ukazuje jejich duální charakter již na grafické úrovni: 
první titul je tvořen vyobrazeními obou bohyň, druhý hieroglyfickými znaky pro ostřici a včelu. 
Oba tituly nicméně poukazují na mnohem základnější fakt egyptského náboženství, kterým je 
radikálně dualistické chápání světa. Svět Egypťana byl konstituován množstvím opozičních dvojic, 
jejichž prvky stály v silném protikladu a zásadně se vůči sobě vymezovaly. V této kapitole se budu 
tedy věnovat těm, které jsou tematizovány královskou titulaturou a které tak je důvodné považovat 
za konstitutivní pro královskou ideologii. 

I. Horní a Dolní Egypt
Horní Egypt, egyptsky ta šemau („Země ostřice“) či ta resu („Jižní země“), byl tvořen nilským 
údolím táhnoucím se zhruba šest set kilometrů od svého nejjižnějšího bodu, kterým byl první 
katarakt40 v Asuánu, až k jižnímu cípu delty poblíž Memfidy, kde se Nil začínal dělit do množství 
ramen tvořících Dolní Egypt.41 Nilské údolí je v průměru jen několik kilometrů úzkým pásem 
obdělavatelné půdy kopírujícím postup Nilu pouští. Po většinu své cesty je jasně ohraničeno 
skalními masívy, které tak sloužily Hornímu Egyptu za jasnou a hmatatelnou hranici, oddělující jej 
od cizích, nehostinných krajů, obývaných divokou zvěří a necivilizovanými národy.42

žijící vtělení krále, které je osobou . . .“, David P. Silverman, „Božství a božstva ve starověkém Egyptě“, in Byron 
E. Shaffer (ed.), Náboženství ve starověkém Egyptě: Bohové, mýty a náboženská praxe, Neratovice: Verbum, 2009, 
s. 65.

36 D. Silverman, „Božství a božstva ve starověkém Egyptě“, s. 57.
37 J. Allen, Middle Egyptian, p. 66.
38 Tj. Horního a Dolního Egypta.
39 Viz poz. 3.
40 Peřej. Akademický slovník definuje katarakt jako „vodopád velkých toků rozložený stupňovitě, slap, peřej“. (Jiří 

Kraus, Věra Petráčková a kol., Akademický slovník cizích slov, Praha: Akademia, 2000, s. 380)
41 Claude Traunecker, The Gods of Egypt, Ithaca (NY): Cornell University Press, 2001, p. 14. 
42 Ibid., p. 14; J. Janák, Staroegyptské náboženství I, s. 15-21.
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Mimo údolí byl Egypt tvořen i nilskou deltou, utvářející Dolní Egypt. Řeka se ve Staré říši začínala 
větvit na území 2. a 13. dolnoegyptského kraje, dnes rámcově na severním předměstí Káhiry. 
Celkem byla starověká delta tvořena pěti až sedmi rameny, která postupem času měnily svůj tvar, 
sílu průtoku, či přímo zanikala – v současnosti je takto delta tvořena pouze dvěma rameny. V 
Dolním Egyptě tak Nil neprotéká souměrným údolím, ale naopak se rozlévá do krajiny a zavlažuje 
oblast zhruba o tvaru rovnostranného trojúhelníku se stěnami dlouhými asi sto dvacet pět kilometrů.
43 Tento zásadně odlišný ráz krajiny na jednu stranu snižoval dopad každoročních záplav, které v 
údolí mohly dosahovat výšky až několika metrů, na druhou však byla půda místy chronicky 
podmáčená a lze říci, že Egypťané zápasili s vodou v Dolním Egyptě stejně, jako s pouští v Horním.
44 O tom svědčí i egyptský název pro deltu, která se nazývala Země mokřadů (ta mehu) či Mokřadla 
(mehet), dále byl též Dolní Egypt, v kontrastu s Egyptem Horním, nazýván Severní zemí (ta 
mehtej).45

Každá z Obou zemí disponovala vlastní heraldikou a božskými patrony. Horní i Dolní Egypt takto v 
prvé řadě měly své emblémové rostliny. Pro Dolní Egypt to byl zejména papyrus, který se ve 
starověku nacházel ve velice hojném množství v klidných a mělkých vodách delty. Běžně jej bylo 
užíváno jako suroviny pro výrobu člunů, rohoží, provazů a dalších předmětů denní potřeby a 
samozřejmě též papyrových svitků, které sloužily jako psací materiál.46 

S Horním Egyptem bylo naproti tomu spojováno množství rostlin, v prvé řadě šlo o lilii, která se 
zejména ve Staré a Střední říši vyskytuje na množství vyobrazení ve spojení s papyrem, s nímž 
utváří kompaktní pár.47 Důvod sepětí této konkrétní rostliny a panovníka jakožto vládce jižní země 
není jasný. V heraldice Horního Egypta se dále objevuje rákos, který je v ikonografii prominentní 
zejména v asociaci se Sutechem jakožto božským patronem Horního Egypta. S Horním Egyptem 
též spojována ostřice, která zaznívá v jednom z názvů Horního Egypta a jejíž úloha v královské 
titulatuře již byla zmíněna výše. Dalším významným emblémem je pak komplement ostřice: 
dolnoegyptská včela, o jejímž symbolickém významu se již též hovořilo v kontextu královské 
titulatury.48

Významnými a v ikonografii velice častými emblémy Obou zemí byly též královské koruny: 
hornoegyptská bílá koruna hedžet a dolnoegyptská červená dešret. Oběma disponují mimo 
panovníka i některá božstva, která tak zároveň mohou sloužit jako patroni daného regionu. 

II. Vadžet a Nechbet
Mezi emblémová božstva takto patří bohyně Vadžet a Nechbet, spojované s Dolním, resp. Horním 
Egyptem. Nechbet byla nejčastěji vyobrazována jako supice s bílou korunou Horního Egypta na 
hlavě či v podobě ženy s pokrývkou hlavy ve tvaru supice a hornoegyptskými insigniemi.49 Její kult 
byl situován do Nechebu ve třetím hornoegyptském kraji. Vadžet byla obvykle zpodobňována  jako 
kobra s červenou korunou Dolního Egypta, případně jako žena s kobří čelenkou. Jak se již ukázalo 
ve výkladu o královských jménech, bohyně byly nejen patronkami Dolního i Horního Egypta, ale 
zároveň i královského panovaní v těchto zemích a byly často přímo ztotožňovány s královskými 
korunami. Takto bohyně propůjčovaly královské vládě božskou legitimitu, zároveň pak sloužily 
jako ochránkyně panovníka osobně a to jak ve smyslu již zmíněné ochrany mateřské,50 tak jako 

43 C. Traunecker, The Gods of Egypt, p. 14.
44 „ . . . pokud Egypťané v Horním Egyptě museli o svůj životní prostor bojovat s pouští, v severní části země 

představovala podobného soka právě voda . . .“ Janák, J., Staroegyptské náboženství I, s. 18.
45 J. Janák, Staroegyptské náboženství I, s. 16-17.
46 Ibid., s. 40. 
47 Ibid., s. 41.
48 Ibid., s. 40-42.
49 J. Janák, Staroegyptské náboženství I, s. 36.
50 Erik Hornung, The Conceptions of God in Ancient Egypt: The One and the Many, Ithaca (NY): Cornell University 

Press, 1982, p. 144; J. Janák, Staroegyptské náboženství I, s. 36.
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apotropaika, kdy bohyně měly zahánět zlo a síly neřádu ohrožující krále s pomocí spalujícího žáru 
Slunce, jehož byly zároveň personifikací. Takto se s nimi setkáváme například na královských 
pokrývkách hlavy, kde ze se svého místa na panovníkově čele měly dštít oheň na nepřátele Egypta.

Asociace bohyň se solární sférou byla vyjadřována na úrovni mytické genealogie, kdy byly 
považovány za dcery Reovy, zároveň však byly obě přímo ztotožňovány s nebeskými družicemi: 
Vadžet se sluncem, Nechbet s měsícem. Za zmínku stojí, že bůh Hor sám byl spojován s Měsícem a 
Sluncem, které byly považovány za jeho oči. S ohledem na fakt ztotožnění Hora s panovníkem, 
resp. panovnickým úřadem, pak lze samy bohyně, které byly zároveň ztotožňovány s očima boha 
Re, chápat jako personifikaci určitých panovnických atributů, jejichž hmotným znázorněním byly 
obě koruny, jimiž král disponoval. Není pak náhodou, že se v obrazovém materiálu setkáváme s 
Oběma Paními primárně v kontextu panovnické ideologie, či přímo v přítomnosti krále samotného 
vykonávajícího činnosti spojené s jeho úřadem.51 

III. Hor a Sutech: bohové Obou zemí
Patrně nejvýznamnějšími božskými patrony, ochránci a zároveň i v určitém ohledu personifikacemi 
obou částí egyptského státu byli bohové Hor a Sutech52. V případě Hora je nicméně před výkladem 
jeho vztahu k Egyptu potřeba nastínit problematiku spojenou s jeho nomenklaturou. V případě Hora 
totiž  bohatost pramenů badatele vede k postulování dvou základních typů  Hora: Hora Velkého, 
boha, jehož roztažená křídla jsou nebeskou klenbou a jehož moc je zdrojem panovnické síly, a Hora 
syna Esety a Usira, aktéra mytických dějů kolem vraždy a vzkříšení jeho otce. Tato typologie je sice 
relevantní, kdy skutečně vyjadřuje určitou komplexní vnitřní realitu boha, zároveň však nesmí 
zastínit fakt, že jde o jediné, byť ideologicky bohaté, božstvo. Na tuto skutečnost, zejména 
historicky a filologicky zaměřenou egyptologií často potlačovanou, poukázal Henri Frankfort: 

„It is therefore a mistake to separate “Horus, the Great God, Lord of Heaven,” from 
“Horus, son of Osiris,” or to explain their identity as due to syncretism in comparatively 
late times. The two gods “Horus” whose titles we have set side by side are, in reality, 
one and the same.”53

S jedním bohem se tak setkáváme v různých kontextech, respektive v různých modalitách vztahu se 
svým protějškem, bohem Sutechem. V prvé řadě takto Hor zastupoval ikonograficky i symbolicky 
Dolní Egypt, zatímco panství nad Horním náleželo na této diskurzivní úrovni Sutechovi.54

Dvojice Hor-Sutech je zde určena dichotomií sever-jih, stejně jako zbylé dvě dvojice, které byly v 
této kapitole zmíněny: dvojice Vadžet-Nechbet i dvojice Horní-Dolní Egypt. Pokud však lze takto 
rozpoznat tyto binární opozice jako analogické, je nutno zároveň dodat, že dvojice Hor-Sutech není 
tímto rozměrem sdíleným s ostatními není co do významu vyčerpána. 

Vztah, který zde oba bohové mají, je vztahem komplementarity, pozitivního spolupůsobení – Hor a 
Sutech jako rovnocenní partneři spolupracují na dosažení optimálního stavu věcí ve světě. Skvělým 
vyjádřením této modality vztahu Hora a Sutecha jsou takzvané scény sema tauej, „sjednocení Obou 
zemí“. Centrálním objektem těchto vyobrazení je sema – průdušnice a plíce – kterého se běžně v 

51 J. Janák, Staroegyptské náboženství I, s. 36.
52 Ibid., s. 37.
53 H. Frankfort, Kingship and the Gods, p. 41.
54 Není důvodné předpokládat, že toto konkrétní teologické uspořádání je důsledkem reálného historického zápolení 

mezi Dolním a Horním Egyptem. V prvé řadě je nutné říci, že pokud by boj mezi Sutechem a Horem měl být 
mytologickým podáním bojů mezi prehistorickými státy, pak by Hor jakožto zástupce Dolního Egypta musel být 
Sutechem poražen, aby toto líčení odpovídalo, dále je pak zvláštní, že se kultická centra, s nimiž byli oba bohové již 
od predynastického období spojování, tj. Nechen a Nubet, obě nachází v Horním Egyptě. Města byla náboženskými 
středisky sousedních krajů, přičemž se Horův Nechen nacházel na sever od Sutechova Nubetu. Zároveň byli oba 
bohové spojováni i se světovými stranami jako takovými – Hor se severem, Sutech s jihem. (J. Janák, Staroegyptské  
náboženství I, s. 38-39) 
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psaném projevu užívalo jako znaku s významem „spojit“ či „sjednotit“. V polovině trachey se kříží 
či jsou svázány stonky papyru a lilie, které za konce drží Hor se Sutechem a symbolicky tak svazují 
jižní a severní část země v jeden celek.55

IV. Hor a Sutech: bohové řádu
Druhý pól jejich vztahu stojí proti této harmonické součinnosti v radikální opozici: oba bohové jsou 
zapřísáhlými nepřáteli, stojícími na opačných koncích hodnotového spektra. Přestože sem 
samozřejmě spadá i mytický spor o trůn uprázdněný po Usirovi, spočívá jádro této modality vztahu 
obou bohů v binární opozici, kterou lze pokládat za konstitutivní pro egyptskou kulturu jako 
takovou: opozici maat a isfet. 
Řád maat je kosmickou silou, mohutností přírody, stvořenou na počátku společně se světem, která 
udržuje jednotlivé části vesmíru na jejich řádných místech a zajišťuje tak optimální fungování 
kosmu. Skrze maat se následují ročním období, den přechází v noc, jedna generace živočichů 
nahrazuje druhou. Pokud pak jsou všechny přírodní děje vyjádřením toho kosmického řádu, 
všechny lidské děje tento řád mají vyjadřovat – maat je normou lidského jednání. Nelze jej tak 
jednoduše vyjádřit žádným českým termínem, neboť v sobě zahrnuje významy množství 
abstraktních výrazů, jako je „spravedlnost“, „pravda“, „řád“ i „řádné jednání“ či „právo“.56 Přesto 
nicméně vyjadřuje jednu základní myšlenku: existuje určitý řád, který zakládá svět a o který je třeba 
pečovat, aby svět setrvával v optimálním stavu. Podstatu maat dobře vystihl Erik Hornung: 

„Stated briefly, maat is the order, the just measure of things, that underlies the world; it 
is the perfect state of things toward which one should strive and which is in harmony 
with the creator god's intentions. The state is always being disturbed and unremitting 
effort is necessary in order to recreate it in its original purity . . . maat therefore 
symbolizes this pristine state of the world.“57

Původcem tohoto řádu jsou bohové, kteří jej zakládají tím, že plní své úlohy v rámci kosmu, 
zároveň jej však, podobně jako lidé, potřebují ke své existenci: bohové doslova žijí z maat, kterou 
jedí či dýchají.58 Takto se na maat podílí prakticky všechna božstva do míry, do jaké mají zájem o 
správné fungování té části kosmu, která spadá do jejich kompetencí, včetně boha Hora. Jeho 
asociace s maat zde tak spočívá v čemsi jiném – bůh je šampiónem řádu, předním bojovníkem se 
silou neřádu, zvanou isfet, reprezentovanou Sutechem.59

Neřád panuje všude, kde absentují struktury, které jsou charakteristické pro maat – Sutech je proto 
bohem krajů za hranicí Egypta, je bohem pouště,60 divé zvěře, bouří, nepokoje a zmatku. Obecně 
lze říci, že je tak Sutech spojen se vším, co je necivilizované a neegyptské, jak soudí i Allen, který 
překládá isfet jako „nekorektní či protispolečenské jednání“.61 Mnohdy tak i přímo byl ztotožňován 

55 Takto vyobrazení vypadalo ve své nejkomplexnější formě; zároveň se setkáváme s jednoduššími scénami, na nichž 
se nachází pouze dýchací ústrojí s rostlinami, či dokonce pouze sema. Hor a Sutech také mohli být na scénách sema 
tauej zaměnění za dvojici Hor-Thovt či za dva projevy boha záplavy Hapiho.

56 J. Allen, Middle Egyptian, p. 119-121.
57 E. Hornung, Conceptions, p. 213.
58 Ibid., p. 214.
59 Janák Sutecha nepovažuje za reprezentanta sil neřádu, pouze za alternativního vykonavatele maat, doslova říká: 

„Sutech, jako bůh pouště, krajin za hranicemi Egypta, bouří a pravděpodobně také noci, reprezentoval odvrácenou 
stranu světového řádu maat, která je však stále jeho součástí, a nespadá tedy do sféry isfet.“ (Staroegyptské  
náboženství I, s. 38) Sutech, jak se pokusím ukázat níže, skutečně zakládá dobrý řad světa, činí tak však tím, že stojí 
mimo něj – přestože z jeho interakce s Horem vyvstává maat, Sutech stojí jasně za jeho hranicemi v prostoru isfet.  
Není jen jakýmsi temným dvojníkem Hora, je svébytnou mocností, disponující zvláštní silou, která se řádu vymyká, 
ale kterou přesto řád potřebuje, aby se zachoval.

60 Oblasti mimo Egypt byly často nazývány prostě „poušť“ bez ohledu na jejich reálný charakter.
61 „The opposite of Maat in . . . was jzft: “wrong”; “incorrect or antisocial behavior,” “disorder,” “injustice”; and 

“falsehood.”“ (J. Allen, Middle Egyptian, p. 120)
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s cizími božstvy, výrazné bylo zejména jeho sepětí s Baalem, syrským atmosférickým božstvem.62 

Na této úrovni se tak setkáváme s takovým vztahem mezi Horem a Sutechem, který má charakter 
otevřeného nepřátelství – Sutech je silou, která ohrožuje řád věcí a s níž je třeba se vypořádat. Na 
mytologické úrovni pak role pacifikátora „zla“, jak je často termín isfet překládán63, přináležela 
právě Horovi, který takto v mýtu zabránil Sutechovi usurpovat královský trůn, na nějž neměl právo 
– právoplatným králem byl Hor, syn Sutechem zavražděného Usira, předchozího božského 
panovníka.64

Na mýtu Horově následnictví se však zároveň ukazuje, že isfet, zastoupený Sutechem, zde není 
absolutním zlem. Sutech zpochybňuje řád bohů, zároveň však zastupuje část světa, která je od řádu 
neoddělitelná, neboť ji řád nutně implikuje – pouze z kontrastu s neřádem může vyvstat skutečný 
řád. Sutech a Hor takto svým konfliktem konstruují ve světě jasnou hranici, kterou se konstituuje 
maat, dobrý řád egyptské civilizace a egyptské země a zároveň i isfet, její protiklad. Tato vzájemná 
podmíněnost nijak neimplikuje, že obě mohutnosti jsou rovnocenné – maat má vítězit a isfet má být 
porážen, stejně jako má úrodná záplava Nilu vždy zatlačit zpět poušť a Slunce vystoupit zpoza 
bouřných mraků. Sutech i Hor takto zastupovali dvě části kosmu, které sice nebyly stejně 
hodnoceny, ale které byly nutnou a nedílnou součástí světa:

„Battle, constant confrontation, confusion, and questioning of the established order, in 
all of which Seth engages as a sort of “trickster,” are all necessary features of the 
existent world and the limited disorder that is essential to a living order. But gods and 
people must together ensure that disorder does not come to overpower justice and order; 
this is the meaning of their common obligation toward maat.“65

Řád světa takto vychází ze vzájemné činnosti Hora a Sutecha, kteří jej utvářejí svým bojem stejně 
tak, jako jej ve spolupráci zakládají spojováním dvou jeho částí: Horního a Dolního Egypta. Není 
tak nijak třeba rozlišovat mezi Sutechem partnerem a Sutechem nepřítelem – oběma je společný 
tentýž princip vztahu s Horem: protikladů, které „vyjadřují rozkol i jednotu zároveň a jejich spojení 
představuje harmonii a celistvost světa.“66 Místy se tak můžeme setkat i s dvojjediným bohem Hor-
Sutechem.67 

Sutech byl nebezpečnou silou, kterou však bylo možné zvládnout, podřídit ji spravedlivému řádu a 
využít jí k jeho prospěchu. Ten se totiž takto obohacuje o cosi, co v něm nutně absentuje – 
nespoutaná síla a kultivovanost se navzájem vylučují, je proto ji třeba hledat za kulturními 
hranicemi. Sutech je takto líčen jako mocný válečník, kterého lze přemoci pouze klamem, zároveň 
však sám může být tricksterem, který dokáže překonat překážky, které jsou běžně nepřekonatelné. 
Takto se Sutechem setkáváme jako s ochráncem Slunce na jeho noční cestě zásvětím, v jehož 
nejtemnějším koutě se uspořádaný kosmos prolínal s prapůvodním chaotický živlem nu, 
zastoupeným nestvůrným hadem Apopem:

„Though Seth was every bit as brutal and dangerous as Apopis, he was one of the 
elements of creation. He was a disordered element, to be sure – the scorching wind 
blowing across the desert, the eternal belligerent and rival of Horus – but he figured 
honorably in the divine company. This blind and destructive energy could be used to 

62  J. Janák, Staroegyptské náboženství, s. 70.
63 John Baines, „Společnost, etika a náboženská praxe“, in Byron E. Shaffer (ed.), Náboženství ve starověkém Egyptě:  

Bohové, mýty a náboženská praxe, Neratovice: Verbum, 2009, s. 198. Hornung (Conceptions, p. 213) překládá 
podobně jako „wrong“, taktéž J. Allen, viz poz. 63.

64 C. Traunecker, Gods of Egypt, p. 87.
65 E. Hornung, Conceptions, p. 213.
66 J. Janák, Staroegyptské náboženství, s. 38.
67 Ibid.
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good ends. Re had to recourse to Seth to combat the monster Apopis.“68

Mimo ne-řádu zde je skutečně, nejzazší zlo, které není ani tak protipólem řádu, ale jeho naprostou 
absencí. Chaos nu je čirým nebytím, prostým jakýchkoli struktur, v jehož beztvarých „vodstvech“ 
se nachází uspořádaný svět, neustále ohrožovaný tím, že upadne zpět v nebytí. Síly řádu i neřádu, 
určitého relativního zla, tak musí být vrženy proti tomuto zlu absolutnímu, které nehrozí pouhou 
nežádoucí změnou v rámci kosmu, ale jeho úplným zničením.69 Neřád pak samozřejmě v tomto 
dobrém boji může stát pouze jako služebník maat, jediného skutečného božského řádu. Na mysl zde 
přicházejí egyptské těžební expedice, které se vydávaly hluboko do nezmapované divočiny Sinaje, 
aby získaly měď pro zbraně na boj s nepříteli země, váleční zajatci sloužící jako otroci egyptských 
pánů, či pozdější praxe získávání vojáků z řad obyvatel pouště, kteří pod velením egyptského krále 
šířili jeho panství a zároveň tak i maat.70

V panovnické titulatuře se tedy tematizují dvě fundamentální duality: dualita Horního a Dolního 
Egypta a dualita řádu maat a neřádu isfet. Z jakého důvodu Egypťané považovali tyto dvojice za 
významné pro královský úřad? Nabízí se vysvětlení, že tomu je jednoduše kvůli tomu, že 
panovnický úřad je předně politický – zmíněné duality v královské titulatuře pak lze chápat jako 
politická vyjádření, kdy proti sobě stojí oba konstitutivní prvky egyptského státu, respektive 
egyptský stát a kraje za jeho hranicemi. Přestože je patrně nepopiratelné, že egyptský královský 
úřad měl politický rozměr, jen obtížně by šly vysvětlit takovýmto hermeneutickým klíčem další 
témata, která královské tituly otevírají, předně pak onoho druhého základního aspektu královského 
úřadu, kterým je panovníkův božský status. 

V. Královo božství
V královské titulatuře a obecně v množství královských nápisů, které se zachovaly, jsme 
konfrontování s jasně formulovanou představou, že egyptský král byl bůh. Navzdory celkem bohaté 
akademické diskuzi na téma božství panovníka, v níž pravidelně zaznívá názor, že panovník byl 
zbožštěn až po smrti,71 jak se tomu činilo jinde na Předním východě, Hórovo jméno jednoznačně 
poukazuje na to, že již v době, kdy daný panovník dal zapsat příslušný text se svým jménem, byl 
považován za božského.72 V uměleckém projevu byl panovník znázorňován jako nepoměrně větší 
než jeho poddaní a stejné výšky jako bohové sami.73

Králův božský status byl však odlišný od toho ostatních bohů – vyjádřením toho je specifické 
epiteton, které potvrzovalo božství panovníka, zároveň však i poukazovalo na jeho odlišnost. 
Termínu nefer nečer, překládaného jako „krásný/ dobrý/ dokonalý bůh“, s nímž jsme se již setkali, 
se užívalo výhradně v kontextu panovníka74 – jiní bohové, zejména pak ti významnější, byli 

68 C. Traunecker, The Gods of Egypt, p. 85.
69 „Mortal enemy of Re, Apopis was the nihilist of the ultimate catastrophe. For him, it was not a question of 

disturbing the cosmos but abolishing it. Seth was disorder, but Apopis was the end of all order.“ (C. Traunecker, 
The Gods of Egypt, p. 86.

70 J. Janák, Staroegyptské náboženství I., s. 52-53.
71 D. Silverman, „Božství a božstva ve starověkém Egyptě“, s. 68; C. Traunecker, The Gods of Egypt, p. 65; R. 

Wilkinson,  The Complete Temples, p. 54. Patrně takto uvažuje i Hornung, který odmítá božství žijícího panovníka, 
k otázce zesnulého se nicméně přímo nevyslovuje. (E. Hornung, Conceptions)

72 „. . . Horus name is evidence that the king – whether living or dead – can count as a nṯr.“ (E. Hornung, Conceptions, 
p. 47) Hornung sám se dále ve spisu vyslovuje proti tomuto výroku, nikoli však z důvodu přehodnocení významu 
Horova jména, ale přijetí takového chápání božství, kterému panovník nevyhovuje. Viz poz. 88.

73 R. Wilkinson,  The Complete Temples, p. 54.
74 Jedinou možnou výjimkou je vlastní jméno nfr-nṯr-wḏ-'nḫ „dokonalý je bůh, jenž dává život“, které Hornung 

zmiňuje ve výkladu o pojmu nṯr (Conceptions, p. 45-46). Jeho výklad je nicméně velice problematický – nelze ani 
vyloučit, že zde nfr-nṯr skutečně odkazuje na vladaře, který skutečně disponoval životodárnou silou (Viz část 2, kap. 
B). Ostatní bohové byli často označování jako nfr, vždy ale v kombinaci s vlastním jménem daného božstva, nikoli 
generickým nṯr.
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nazýváni nečer aa, „velký bůh“.75 Král totiž byl bohem, zároveň však byl i člověkem. Egypťané si 
byli plně vědomi lidství své vladaře, jeho lidského zplození a jeho budoucího úmrtí, to však nijak 
neubíralo panovníkovi na jeho božství.76 

Božství panovníka spočívá v aspektu vyjádřeném termínem nisut, který vyjadřuje nadosobní a 
božský charakter královského úřadu.77 Výraz odkazuje na božskou identitu, která náleží králi 
obecně a není vázána na konkrétní ho jedince.78 Jejím zosobněním je Hor, král bohů, jehož moc 
vládnout je vložena do královské osoby, která je tak inkarnací (hem) tohoto božství.79 Živý král se 
tak staví na konec řady panovnického následnictví, tvořenou jeho předchůdci, s nimiž onu božskou 
identitu sdílí. Božství panovníka je tak naprosto neosobní a takový pak je i panovník, do té míry, do 
jaké vykonává činnosti spojené se svým úřadem.80 Z takovéhoto úhlu pohledu tak existoval vlastně 
jen jediný král, „který vždy byl a vždy bude“.81 Tato myšlenka se odrážela v relativně hojně 
doloženém zvyku egyptských vladařů, kterým bylo „přivlastňování“ si skutků či soch svých 
předchůdců. Králové upravovali sochy svých předchůdců tak, aby odrážely rysy a titulaturu nového 
vladaře, případně přepisovali na monumentech jména zesnulých panovníků svými, čímž si zároveň 
připisovali činy, které měl původní vlastník vykonat. Toto jednání nebylo chápáno jako 
svatokrádežné, neboť tyto předměty nebyly ani tak reprezentacemi konkrétního krále, jako spíše 
královského úřadu, který zesnulý i žijící panovník sdíleli.82

V panovníkovi se tak spojují dvě sféry: lidská, historická sféra, vyjádřená množstvím na sebe 
navazujících králů, zastoupených vlastními jmény, a božská sféra nadhistorická, věčná, zastoupená 
královskými tituly, které nerozlišují mezi konkrétními vladaři. Panovník tak je součástí obou světů: 
není tak sice bohem stejně jako ostatní bohové, což se vyjadřuje ambivalentním nefer nečer  
(mladý83 i dokonalý bůh), zároveň však je jeho božství úplné – pouze se jím nevyjadřuje celek 
panovníkovy přirozenosti, která v sobě spojuje oba světy.84 

Egyptské náboženské myšlení skrze dvojí chápání krále jako hem a nisut dokázalo překlenout 
propast mezi sférami, které má moderní západní logika tendenci chápat jako neslučitelné – sférou 
božského a sférou lidského. Panovníkův lidský a božský aspekt se nijak nevylučovaly a z jeho 
lidských nedostatků tak není třeba nijak usuzovat na neautenticitu jeho božství, jak tomu činí Erik 
Hornung, který poukazuje právě na královo lidství a mimo jiné též na fakt, že božství musel 
získávat až během svého života obřadem korunovace.85 S oběma námitkami se dá s přihlédnutím ke 

75 J. Janák, Staroegyptské náboženství I, s. 161.
76 „. . . Egypťané nazírali svého vládce nejen jako bytost, ale též jako úřad, přičemž bytost byla smrtelná, ale úřad byl 

vždy božský. Když tyto dva faktory splynuly, začalo božské království.“ (David P. Silverman, „Božství a božstva ve 
starověkém Egyptě“, s. 65.)

77 „The word, nesut, refers to the divine power held by the king and used in the exercise of kingly roles . . .“ (R. 
Wilkinson,  The Complete Temples, p. 56.)

78 R. Wilkinson,  The Complete Temples, p. 54.
79 Ibid.
80 D. Silverman, „Božství a božstva ve starověkém Egyptě“, s. 67.
81 Ibid., s. 66.
82 Silverman toto dokládá na příkladu Hatšepsut, královny 18. dynastie, jejíž oficiální texty líčí, že obnovila zemi 

zpustošenou Hyksósy: „Bylo toto tvrzení pouhou nadsázkou hraničící s plagiátorstvím? Hyksósové totiž byli 
poraženi faraónem Ahmosem I. více než sedmdesát let před tím. Viděno pohledem starověkých Egypťanů bylo 
Hatšepsutino tvrzení oprávněné už jenom proto, že skrze rituály spojené s nástupem na trůn byly právě ona, v 
symbolickém slova smyslu, jediný král, který kdy existoval.“  (D. Silverman, „Božství a božstva ve starověkém 
Egyptě“, s. 67)

83 Mládí může v egyptské obrazivosti vyjadřovat vitalitu, zároveň však i  podřadný status.
84 „Ačkoliv v mnoha ohledech nebyla královská moc a schopnosti rovnocenné božským silám, objevuje se král často 

jako člen božské organizace a je za takového považován. Nicméně na rozdíl od bohů byl král neoddělitelně spojen s 
lidmi, neboť se jako takový narodil. Patřil přesně doprostřed mezi společnost lidského světa a společenství bohů. 
Byl integrální součástí obou těchto světů, bez něj by ani jeden z nich neplnil své poslání pořádně a vesmír by 
zanikl.“ (D. Silverman, „Božství a božstva ve starověkém Egyptě“, s. 64)

85 E. Hornung, Conceptions, p. 141-142.
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zmíněnému duálnímu charakteru panovníka vcelku jednoduše vypořádat – to, že je konkrétní král 
bohem, neznamená, že toto božství pochází z jeho přirozenosti jeho osoby. Člověk, který 
korunovací přijal královský úřad a s nim i božství, samozřejmě před touto korunovací byl pouhým 
člověkem, který nedisponoval žádnou zvláštní mocí a pochopitelně též i po korunovaci zůstával 
lidskou bytostí – takovou, která jí, dýchá, či dokonce umírá. Tato lidskost však božství krále nijak 
nenarušovala, pouze spolu utvářeli unikátní celek, jenž nelze jednoduše ztotožnit ani s lidstvím, ani 
s božstvím, ale který zároveň nelze jednoduše od obojího oddělit.86

VI. Královo kněžství
Král byl tedy obyvatelem obou světů – lidského a božského. Tato unikátní povaha jej stavěla do 
přirozené role prostředníka mezi oběma sférami, který tak mohl vyjevovat vůli bohů svým lidem a 
zároveň se za egyptský lid u bohů přimlouvat.87 Jako takový byl král jediným skutečným, 
přirozeným knězem, jedinou osobou povolanou vykonávat kult, který tvořil základ oficiální 
komunikace mezi lidmi a bohy. Motiv panovníka uctívajícího božstvo, případně jeho chrámovou 
sochu je nesmírně častý a setkáváme s plnou škálou kultických úkonů, které měl král vykonávat, 
jako je oběť potravin, vykuřování kadidla, či vedení svátečního procesí, panovník měl rovněž 
provádět rituály spojené s výstavbou a zasvěcením chrámu.88 

Panovník tak měl teoreticky vykonávat veškeré náboženské činnosti spojené s chrámem a 
chrámovým kultem, reálně však z pochopitelných důvodů zde krále zastupovalo kněžstvo. Král 
delegoval svou prostřednickou moc druhým osobám, které nabývaly kněžského statutu a jako 
králem povolané osoby vykonávaly jeho vůli.89

Úloha prostředníka tak mohla připadnout i běžným lidem, vždy však odvisela od krále, jehož dvojí 
přirozenost mu umožňovala překlenout hranici mezi člověkem a bohem. Egyptská podání o králově 
kněžství poukazují na fakt, že král byl bytostně liminální – stál v obou světech a zároveň tak i mezi 
nimi.

C. Podstata královského úřadu
1. Dualita a nutnost prostředkování
Každý kulturní systém je přinejmenším zčásti kosmologií – umožňuje lidem strukturovat 
smyslovou realitu a zakládá tak možnost orientace ve světě, který je jinak jakýchkoli pojmových 
struktur prostý. Světonázor, který egyptská kultura zakládala, jak se již v předchozích kapitolách 
ukázalo, byl silně dualistický:90 egyptská země, sama tvořená dvojicí teritoriálních celků – Horním a 
Dolním Egyptem, stála proti necivilizovaným a divokým cizím krajům.91 Tato opozice kopírovala 

86 Je to patrně tato unikátní panovníkova přirozenost, která vedla Hornunga ke kategorickému odmítnutí králova 
božství navzdory množství přímých výpovědí proti takovému mínění. Hornung cíleně vyhledává jednotný pojem 
boha s tím, že záměrně odhlíží od specifik konkrétních reprezentantů božské sféry: „In our study of the Egyptian 
conception of god those individual qualities of particular gods are less important than those that are common to all 
gods and that provide evidence for what, in Egyptian eyes, a god was.“ (E. Hornung, Conceptions, p. 143) Je 
pochopitelné, že panovník, jehož přirozenost není pouze božská, pak nebude plnit podmínky božství získané 
abstrakcí od „chrámových“ božstev, která na rozdíl od panovníka nedisponují přirozeností, kterou bychom mohli 
nazvat smíšenou.

87 R. Wilkinson, The Complete Temples, p. 86.
88 Ibid.
89 Ibid.
90 „ . .. the order established by the creator god is characterized by “two things” and thus by differentiation or diversity; 

this idea is incorporated in the teaching that Egypt is the “Two lands” and in a mass of other pairs that can form a 
totality only if taken together.“ (E. Hornung, Conceptions, p. 240)

91 „Vedle rozdělení země na dvě, co do přírodních podmínek rozdílné a politicky odlišené oblasti, si Egypťané všímali 
také dalších přirozených dvojic a přírodních dualit, které je v jejich zemi obklopovaly.“ (J. Janák, Staroegyptské  
náboženství I, s  44)
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teologickou opozici mezi maat  a isfet, řádem civilizace a neřádem barbarství. Společně pak oba 
tyto protikladné motivy tvořily jen jediný člen nejzákladnější kosmologické opoziční dvojice: té 
mezi stvořeným světem, konstituovaným vzájemně se implikujícími protiklady řádu a neřádu, a 
nestvořenou, resp. neuspořádanou nicotou prapůvodního chaosu nu.92 Na jiné úrovni pak je pro 
egyptskou kulturu centrální opozice mezi lidmi a bohy, která se dále odráží v dualitě krále: božství 
jeho úřadu a lidství jeho osoby.

Tendence k „dualizaci“ světa je v egyptské kultuře natolik výrazná, že se jí dostalo pozornosti i ze 
strany vědců, jejichž zaměření není prvoplánově náboženské. V současném bádání ji lze chápat jako 
egyptologický fakt,93 Erik Hornung dokonce hovoří o určité hrůze Egypťanů z jednolitosti či 
neschopnosti jednolitost myšlenkově pojmout: jednolitost náleží pouze nebytí.94 Egypťané takto 
zmíněným způsobem dělili svět geograficky na Egypt – černou zemi – a poušť, resp. cizinu, 
červenou zemi, Egypt na Horní a Dolní, poušť na Východní a Západní. Analogicky tomu byla 
dělena i sféra božská – božstva byla uspořádávána do párů, kdy se setkáváme s dvojicemi 
zastupující týž princip, jako Re a Atum či těch zastupujících principy protikladné, jako Hor a 
Sutech. Setkáváme se též často s případy, kdy Egypťané za účelem pohlavní symetrie panteonu 
opatřovali božstva určitými dvojníky druhého pohlaví. Dále se ukázalo, že obě sféry jsou 
propojeny: dualita Hor-Sutech je jinou podobou vztahu maat a isfet či toho Dolního a Horního 
Egypta. 

Vztahy mezi bohy obecně odrážela i politická realita, kdy jednotlivá města utvářela dvojice na 
základě své příslušnosti k městskému bohu a jeho vazbě na božstva měst ostatních.95 Prominentní je 
též velice silně duální symbolika v ikonografii, architektuře, či v symetrickém zdvojování některých 
textů, zejména pak chrámových či funerálních.96 

Egyptská kosmologie je tedy konstruována dualisticky – orientace ve světě se zakládá na 
uspořádávání prvků do opozičních dvojic. Tento způsob určování vztahů zakládá celkem jasné a 
jednoznačné distinkce mezi příslušnými prvky, zároveň však vylučuje jakýkoli střední bod, který by 
mohl mezi oběma póly prostředkovat a umožňovat tak komunikaci. Do té míry, do jaké je každý pól 
definován svojí opozicí proti druhému členu, se vylučuje jakákoli možnost kontaktu – mezi prvky je 
narýsovaná pevná hranice, kterou samy překonávat nemohou.

Na určité úrovni toto není nijak problematické, kupříkladu v případě teologické opozice mezi nu a 
stvořeným světem, ta však je patrně jediným takovým příkladem. Egyptský svět byl sice tvořen 
opozicemi, nicméně takovými, které zároveň utvářejí určitou jednotu, ať již jde o jednotu Obou 
zemí, společně utvářejících egyptskou civilizaci, či součinnost lidí a bohů v udržování světa v 
souladu s maat. Pokud opustíme úroveň teologie, pak se ještě výrazněji ukáže praktická nutnost 
kontaktu mezi opozičními členy: Egypt byl reálně obklopen množstvím národů, s nimiž bylo třeba v 
oblasti koexistovat – koexistence si však vyžaduje kontakt. Dále Egypt nedisponoval vším, co jeho 
obyvatelé potřebovali. Jak již bylo řečeno výše, množství panovníků vysílalo těžební či obchodní 
expedice za účelem zisku komodit, které v Egyptě standardně k dispozici nebyly, jako kovy či 
dřevo. Tatáž skutečnosti se jiným způsobem artikulovala na teologické úrovni: isfet disponoval 
zvláštní mocí, která sice ohrožovala světový řád, ale bez níž zároveň tento řad vůbec nemohl 
existovat – takto to byl z bohů právě Sutech, který sám čelil v hlubinách podsvětí nestvůrnému 
Apopovi, hrozícímu pozřít nebeskou bárku slunečního boha. I na úrovni oficiální ideologie bylo 
kontaktu třeba: povinnost lidstva udržovat maat nespočívala pouze v jeho vnitřním upevňování 
dodržováním sociálních a náboženských povinností, ale i v boji s neřádem, který jej ohrožuje – řád 

92 E. Hornung, E., Conceptions, p. 240.
93 J. Janák, Staroegyptské náboženství I, s. 44-45; D. Silverman, „Božství a božstva ve starověkém Egyptě“, s. 62. Pro 

stručné podání dějin egyptologického rozkrývání této skutečnosti viz E. Hornung, Conceptions, p. 240.
94 „ . . . an absolute unity . . . is contrary to the Egyptian conception of the existent.“ (E. Hornung, Conceptions, p. 241)
95 Janák, J., Staroegyptské náboženství I, s. 48.
96 Ibid., s. 45.
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se tedy musí s neřádem konfrontovat, aby mohl existovat. Pro fungování egyptské civilizace bylo 
třeba nástroje, jak mezi protiklady prostředkovat. 

2. Král jako prostředník: úvod
Analýzou egyptského královského úřadu se ukázalo, že na úrovni opozice lidí a bohů je 
prostředníkem právě král. Díky své zvláštní povaze, spojující lidství a božství, stojí zároveň ve 
světě lidí i světě bohů a zakládá tak možnost komunikace mezi oběma sférami. Tuto skutečnost 
Egypťané artikulovali myšlenkou krále jako jediného přirozeného kněze: kněžství všech dalších 
osob bylo delegováno panovníkem. 

V následujících kapitolách se pokusím ukázat, že se panovníkova prostřednická schopnost 
neomezovala pouze na opozici lidského a božského, nýbrž byla určující i pro další dvě složky 
královské ideologie, opozici maat  a isfet a opozici Horního a Dolního Egypta. Svou argumentaci 
budu opírat zejména o ikonografii, která jakožto projev královské ideologie odkazuje právě na 
královo prostředkování mezi póly obou zmíněných opozic. Zároveň se tak ukáže, že prostředkování 
obecně je jednotícím prvkem jednotlivých projevů královské ideologie a lze jej tak nazývat 
podstatou královského úřadu.

3. Král: prostředník mezi Oběma zeměmi
Horní a Dolní Egypt byly dvěma základními útvary konstituujícími egyptský stát. Obě země 
disponovaly množstvím emblémů, s nimiž mohly být na symbolické úrovni asociovány či 
ztotožňovány a se kterými se často setkáváme v množství ikonografických typů. 

Prvním z těchto uměleckých motivů, kterým se zde chci věnovat, je sema tauej, „sjednocení Obou 
zemí“. O podobě těchto vyobrazení se již hovořilo ve výkladu o Horu a Sutechovi – ústředním 
prvkem je sema, stylizované znázornění plic a průdušnice, kterého se zároveň užívalo jako 
hieroglyfického znaku s významem „jednota“ či „sjednotit“(Obr. 1).97 Znak sema vyjadřuje 
myšlenku propojení protikladů, jejich překonání v jednotě.  

Nejjednodušší vyobrazení tohoto typu jsou tvořena pouze znakem sema, zajímavější jsou nicméně 
ta komplexnější, na nichž se můžeme setkat s množstvím dalších prvků. Většina složitějších tak v 
prvé řadě zahrnuje znázornění papyru a lotosu, jejichž stonky se protínají ve středu trachey (Obr. 2). 
Papyrus a lotos pak mohou vyrůstat a křížit se samovolně, či být svazovány párem bohů, tvořeným 
buď Horem a Sutechem (Obr. 3), kterého v pozdějších znázorněních nahradil Thovt, případně 
dvěma projevy boha záplav a plodnosti Hapiho. Oba Hapiové jsou pak často rozlišeni pokrývkou 
hlavy: jeden je „ozdoben“ papyrem, druhý lotosem.

Všechny zmíněné ikonografické motivy sdílí asociaci s Horním či Dolním Egyptem. Obě země jsou 
tak skrze ně ve scénách sema tauej vyjádřeny: Horní lilií, Dolní papyrem. Toto spojení mohlo být 
dále zdůrazněno přítomností emblémových bohů: Hora a Sutecha či Dvou Hapiů, insigniemi 
označených jako Hapi Horního a Hapi Dolního Egypta. Obzvláště bohatá vyobrazení pak mohla 
zahrnovat i další pár emblémových božstev, Vadžet a Nechbet. S jedním takovým, kde jsou Obě 
země zastoupeny hned třemi páry emblémů, se setkáváme v kapli chrámu Setiho I. v Abydu, kde 
trojitý motiv sema, vázaný Horem a Thovtem, slouží za základnu trůnům, na nichž sedí Vadžet s 
Nechbetou (Obr.4). Celá scéna je soustředěna na krále Setiho, usazeného na trůnu mezi oběma 
bohyněmi.98 Přímé znázornění vladaře je ve scénách sema tauej spíše vzácné, velice často je však 
přítomen ve formě svého jména, zapsaného v kartuši a umístěného přímo na vrchol znaku sema. 99

Scény sema tauej vyjadřují duální chápání egyptského státu: emblémová božstva a rostliny, 
zastupující či odkazující na Horní a Dolní Egypt, jsou v osově souměrném vyobrazení postaveny 

97 G. Robbins, Art of Ancient Egypt, p. 174. Wörterbuch der ägyptischen Sprache, Vol. 3, 446.3-447.13.
98 G. Robbins, Art of Ancient Egypt, p. 174.
99 Viz. obr. 3.
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proti sobě. Zároveň je však znázorněno překlenutí této opozice ve znaku sema, umístěného ve 
středu mezi oběma opozičními členy. Téže místo pak ve vyobrazeních náleží panovníkovi, ať již 
jeho osobě či jeho jménu, který je tak postaven do analogické pozice jako znak sema. Scény sema 
tauej takto vyjadřují myšlenku, že Horní a Dolní Egypt jsou sjednoceny v panovníkově osobě, který 
se tak, stejně jako v případě opozice lidského a božského, stává prostředníkem mezi Oběma 
zeměmi.100 Význam vyobrazení sema tauej pak jen dále potvrzuje jeho užívání jako dekorace 
královských trůnů. S emblémy sema tauej se velice často setkáváme na bocích trůnů napříč škálou 
egyptského uměleckého projevu, od drobných maleb a reliéfů k monumentálním sochám sedících 
králů.101

Dalším ikonografickým motivem, kterému se je v tomto kontextu vhodné věnovat je královská 
korunovace. V ní se setkáváme s nesmírně důležitými emblémy, které ve scénách sema tauej  
nejsou přímo tematizovány: královskými korunami. Uspořádání korunovačních scén je velice 
podobně jako scénám sema tauej: ústřední postavou je panovník, po jehož obou stranách stojí 
bohové Hor a Sutech, případně Vadžet a Nechbet (Obr. 5,6). Božstva zde vztahují jednu paži ke 
koruně, již nasazené na hlavě panovníka, druhou jej mohou držet za ruku či jej objímat. Stejně jako 
v případě scén sema tauej mohou být přítomny oba páry božstev (Obr. 7).

Myšlenka vyjádřená korunovační scénou je stejná jako v případě scény sema tauej: protiklady 
Dolního a Horního Egypta se spojují v jediné osobě panovníka. Esence tohoto je soustředěna v 
samotné koruně, která je božstvy umisťována na královu hlavu. Spojená koruna Horního a Dolního 
Egypta je tvořena dolnoegyptskou červenou a hornoegypskou bílou. Tyto dvě koruny zastupují Obě 
země a zároveň vládu nad nimi, které jsou sjednoceny v panovníkovi, který tak v sobě zakládá 
politickou jednotu říše.102 

Mimo ikonografie stojí za zmínku poněkud odlišná forma vyjádření myšlenky panovníkova 
prostředkování mezi oběma polovinami země. Počínaje první dynastií až do konce Staré říše vládli 
egyptští králové z Menneferu, v té době nazývaného Inebuhedž, „Bílé zdi“, situovaného na pomezí 
Dolního a Horního Egypta.103 Lokalizace paláce právě na hranice Obou zemí pak může opět 
vyjadřovat myšlenku panovníka jako stojící na pomezí mezi Horním a Dolním Egyptem, v tomto 
případě skutečně fyzicky situovaného do hraničního pásma mezi oběma územními celky.104 Zároveň 
je však nutno říci, že tento výklad není přímo podložen pramenným materiálem a i v případě jeho 
platnosti je důvodné předpokládat, že rané panovníky vedly k výběru místa i jiné skutečnosti.

Panovníkova role tedy na této úrovni spočívala v prostředkování mezi Oběma zeměmi, které mělo 
charakter spojení rovnocenných partnerů – význam tohoto „symetrického“ prostředkování vyvstává 
v kontrastu s druhou modalitou panovníkovy role, která spočívala v prostředkování vyjádřeném 
teologickou opozicí maat a isfet. 
4. Král: prostředník mezi řádem a neřádem
Z důvodu rozsahu této práce se této otázce budu věnovat spíše rámcově a pokusím se zde vykázat 
charakter této složky panovníkovy prostřednické činnosti pouze s ohledem na dvě základní 
modality vztahu řádu a neřádu. Jak již bylo řečeno výše ve výkladu o Horu a Sutechovi jakožto 
bozích řádu a neřádu, je isfet velice ambivalentní: je něčím cizím, co hrozí zvrácením řádu, zároveň 
i však něčím, co jej může obohatit a co řád ke svému optimálnímu fungování potřebuje. Oba tyto 
póly isfet pak odpovídají dvěma typům panovnické činnosti, hojně doloženým v textech i 
100„Thus it was in the single person of the king that the duality of Egypt was bound into one.“ (G. Robbins, Art of  

Ancient Egypt, p. 174)
101G. Robbins, Art of Ancient Egypt, p. 89, 130, 179.
102J. Janák, Staroegyptské náboženství I, s. 44, 294.
103I. Shaw, The Oxford History of Ancient Egypt, p. 91-92,104.
104 „Egypt's first 'capital', Memphis, began as a fortified settlement to the apex of the Delta. From here to the entrance 

to the Fayum was a long, narrow section of the Nile Valley, which throughout Egyptian history would be the 'capital 
zone' . . .” (Mark Lehner, Complete Pyramids, New York: Thames and Hudson, 2001, p. 7)
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ikonografii: válce a obchodu.

Vykonávání královského úřadu se pochopitelně neomezovalo na tyto dvě činnosti, z uvedených 
důvodů je nicméně důvodné je chápat jako reprezentativní příklady obou základních modalit 
prostředkování mezi řádem a neřádem: ve válce se neřád konceptualizuje jako nebezpečí, které je 
třeba potlačit, obchodem se naopak isfet, zastoupený cizími zeměmi, ukazuje jako zdroj moci, která 
řádu bytostně chybí a kterou potřebuje. 

U této interpretace je vhodné se pozastavit. Jejím výchozím bodem je chápání vztahu společenského 
řádu a jeho opaku, které ve spise Purity and Danger nabízí Mary Douglas. Neřád v jejím pojetí není 
neřád pouze negací řádu, ale zároveň jeho možností a tak i nutným předpokladem:

„Granted that disorder spoils pattern, it also provides the material of pattern. Order 
implies restriction; from all possible materials, a limited selection has been made and 
from all possible relations a limited set has been used. So disorder by implication is 
unlimited, no pattern has been realised in it, but its potential for patterning is indefinite. 
This is why, though we seek to create order, we do not simply condemn disorder. We 
recognise that it is destructive to existing patterns; also that it has potentiality. It 
symbolises both danger and power.“105

Neřád tedy ohrožuje společenské struktury, zároveň však je tím, z čeho sociální řád vyrůstá. 
Egyptské náboženství, v souladu s teorií Mary Douglas, identifikovalo neřád jako ambivalentní 
moc, která je zároveň životodárná i ničivá. S touto skutečností jsme již bili konfrontováni při 
výkladu o Sutechovi, který skrze přírodní jevy a divokou zvěř či přímo osobně jako mytické aktér 
narušuje zavedený pořádek, ale zároveň tento pořádek chrání před upadnutím v nicotu. Obě tyto 
modality neřádu, které samy tvoří určité dva póly jeho potence, pak odrážely dva póly panovníkovy 
prostřednické úlohy mezi řádem a neřádem: destruktivní aspekt neřádu se akcentoval válkou, 
produktivní obchodem.

V egyptské obrazivosti válka představovala klíčovou součást panovnické ideologie a přesahovala 
tak ryze politický rozměr, který  si máme v současnosti tendenci spojovat s „našimi“ válkami. 
Vyobrazení válčícího panovníka tak je nejen velice častým, ale zároveň silně stylizovaným 
motivem, který spíše než historickou realitu válečného tažení odráží nadčasovou ideu.106 

Konkrétních obrazových typů je množství, všechny však poukazují na téže významové jádro: 
panovník sám je silou, která dokáže přemoci jakkoli silného protivníka. Král je takto vždy zobrazen 
s množstvím zajatých či zabitých nepřátel – mezi oběma stavy pak není jasně rozlišováno. Tuto 
skutečnost celkem dobře dokládá typ vyobrazení, na nichž panovník palcátem bije zajaté nepřátele, 
které drží za vlasy (Obr. 8).107 Osoba krále takto mohla být znázorněna s ohromným množstvím 
poražených protivníků, jednotně se krčících hrůzou v očekávání smrtící rány (Obr. 9). Jiní 
Egypťané na znázorněních nebývají  buď vůbec nebývají přítomni, či hrají pouze druhotnou roli: 

105Mary Douglas, Purity and Danger: An Analysis of Concepts of Pollution and Taboo, London – New York: 
Routledge, 1966, p. 95. 

106Na ideologický rozměr vyobrazených válečných činů panovníka  poukazuje, že mnohdy vůbec nemuselo jít o 
znázornění historických událostí. Součástí pohřební výbavy krále Tutanchamona takto byly předměty, jejichž 
dekorace byla tvořena obrazy panovníka porážejícího Núbijce, přestože se současné bádání poukazuje na to, že 
Tutanchamon patrně z důvodu svého mládí a chatrného zdraví vůbec nebyl schopen se bitvy účastnit. Výjevy tak 
spíše než o reálných výkonech  krále vypovídají obecně o charakteru panovnického úřadu. (Charlotte Booth, The 
Boy Behind the Mask, London: Oneworld, 2007, p. 129-130; Zahi Hawass et al. „Ancestry and Pathology in King 
Tutankhamun's Family“, The Journal of the American Medical Association (303), 2010, p. 638-647) 

107Tento typ vyobrazení je doloženo již na Narmerově paletě z počátku třetího tisíciletí a zůstal významnou součástí 
egyptského náboženského projevu až do římského období. Setkáváme se s ním mimo jiné na monumentálních 
chrámových pylonech; toto umístění prozrazuje význam vyobrazení. (David O'Connor, „The Narmer Palette: A 
New Interpretation“, in Emily Teeter (ed.), Before the Pyramids: The Origins of Egyptian Civilization, Chicago: The 
Oriental Institute of the University of Chicago, 2011, p. 146-152)
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válečnická moc panovníka samotného dostačuje k potlačení neřádu.

Obdobná je situace v případě dalšího ikonografického typu, znázorňujícího krále, jak na válečném 
voze rozráží nepřátelské šiky (Obr. 10). S takovýmito vyobrazeními se pochopitelně setkáváme až 
od šestnáctého století, kdy byl Hyksósy válečný vůz uveden do egyptského kulturního prostoru.108 

Nepřátelé jsou znázorněni jako beztvará, neuspořádaná masa, která stojí v kontrastu proti 
sešikovaným egyptským vojákům, následujícím krále do boje. Změť těl padlých či prchajících 
protivníků podtrhuje jejich úlohu jako reprezentantů neřádu.109 Egyptská vojska jsou vyobrazena, 
slouží však spíše jen jako protiklad cizích vojáků – panovník, znázorněn mezi oběma vojsky, sám 
ničí nepřítele, který nedokáže odolávat jeho moci.110 Ta je pak vyjádřena nejen relativní velikostí 
královy osoby, ale i přítomností božstev, která nad králem drží symboly života a věčnosti a 
poskytují mu tak božskou ochranu. Panovník je zde opět líčen jako jediný bojovník s něřádem. Tuto 
myšlenku podtrhuje skutečnost, že král je na válečném voze sám. Přestože reálně by na něm byl 
přítomen vozataj držící otěže, na válečných scénách král zároveň střílí z luku i řídí vůz: otěže má 
uvázané kolem pasu.111 Texty doprovázející bojové scény potvrzují krále jako samotného vítěze nad 
neřádem: Seti I. takto podle inskripce z Karnaku nad Kenánci „zvítězil jako lev a učinil z nich 
hromady mrtvol.“.112

Oba typy vyobrazení sdílí téže myšlenku panovníka jako výhradního udržovatele řádu,113 zde ve 
formě potírání sil neřádu. Pouze králova moc, mající původ v božské sféře, se dokáže konfrontovat 
s mocí neřádu a přemoci ji. Bojové scény tak poukazují na královu prostřednickou úlohu mezi 
řádem a neřádem, která zde má podobu eliminace neřádu. Královu pozici na hranici mezi řádem a 
neřádem jen dále potvrzuje uspořádání scén: panovník stojí mezi vojsky řádu a neřádu, zároveň 
však jasně stojí na straně řádu. Král je ochráncem maat, jeho liminální charakter mu však zároveň 
umožňuje přemáhat to, co stojí mimo tento řád.

Variací na téže téma jsou scény královského lovu, které mnohdy kopírují i uspořádání válečných 
scén. Panovník zde opět bývá znázorněn na voze, jak zabíjí divokou zvěř, zastupující neřád. Ve 
vyobrazeních se setkáváme s množstvím různých druhů, které byly chápány jako manifestace 
neřádu, mnohdy skrze jejich situování do pouště, jak tomu je v případě antilop či pštrosů,114 jindy 
kvůli jejich vlastnostem, jako v případě hrocha, který v egyptské obrazivosti evokoval sílu, 
agresivitu a žravost.115 Symbolicky lov vyjadřoval stejnou myšlenku jako válečné scény: panovník 
osobně potírá síly neřádu.116

Opačný pól vztahu s neřádem vyjadřuje obchod. Přestože jde o motiv v ikonografii zastoupený v 
porovnání s válečnými scénami relativně méně, není vyobrazení obchodních expedic nijak vzácné. 
Vzhledem k tomu se zde opět budu věnovat pouze určitému vzorku, konkrétně se zaměřím na 
obchod s Puntem,117 zatím neidentifikovanou oblastí, která se patrně nacházela na africkém pobřeží 

108I. Shaw, The Oxford History of Ancient Egypt, p. 172-206.
109G. Robbins, Art of Ancient Egypt, p. 160.
110Ibid., p. 178.
111Ibid.
112Ibid.
113C. Traunecker, The Gods of Egypt, p. 19.
114Andrzej Cwiek, Relief Decorations in the Royal Funerary Complexes of the Old Kingdom: Studies in the  

Development, Scene Context and Iconography, Varšava: Warsaw University, 2003, p. 214.
115J. Janák, Staroegyptské náboženství I, s. 289.
116A. Cwiek, Relief Decorations, p. 218.
117Tento výběr není zcela náhodný – zatímco přilehlé kraje, jako Libye, Núbie, či Syrapalestina, byly zároveň 

obchodními partnery Egypta i jeho nepřáteli, Punt, jakožto země s Egyptem spojená pouze vodními cestami nebyla 
nikdy předmětem egyptské teritoriální expanze či naopak původcem vojenské agrese. Vztahy s Puntem tak mohou 
lépe vyjadřovat opozici vůči válce, nežli vztahy se zeměmi, postoj vůči nimž byl zatížen skutečností, že byly 
zároveň chápány jako hrozba. (Jacke Phillips, „Punt and Aksum: Egypt and the Horn of Africa“, The Journal of  
African History (38), 1997, p. 424)
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jižního Rudého moře.118 S nejranější zmínkou o Puntu se setkáváme na Palermské desce, seznamu 
králů z období páté dynastie, kde je líčena výprava do Puntu v posledním roce vlády krále Sahurea.
119  Záznam Palermské desky je silně poškozený a relativně strohý, tatáž výprava  je nicméně 
doložena i v nedávno objevené reliéfní výzdobě vzestupné cesty Sahureova pyramidového 
komplexu v Abusíru.120 Konkrétně se zde setkáváme se znázorněními panovníka ve třech 
kontextech. První reliéf vyobrazuje návrat námořní výpravy a panovníka přijímajícího dovezené 
komodity nejvýraznější z nichž jsou stromy 'nd, které sloužily jako zdroj kadidla.121 Druhá scéna 
pak panovníka vyobrazuje ve středu oslavy dovozu těchto rostlin (Obr. 11).122 Třetí, bohužel silně 
poškozený, reliéf pak patrně znázorňuje členy expedice, jak přijímají královu odměnu.123 

Nejslavnějším a zároveň též nejvíce vypovídajícím zdrojem je výrazně mladší reliéf ze zádušního 
chrámu královny Hatšepsut, která vládla v první polovině patnáctého století př. n. l.124 Ten nejen 
potvrzuje množství dalších pramenů, které líčí Punt jako zdroj luxusního zboží, zejména kadidla, 
ale zároveň prominentním znázorněním egyptských vojáků naznačuje, že obchod s cizinci nebyl 
chápán jednoduše jako transakce (Obr. 12). Přestože lze přítomnost ozbrojenců vykládat jako 
ochranu lodí a jejich nákladu, kterou bezpochyby zajišťovali, textové výpovědi o puntských 
expedicích i jejich znázornění  poukazují na další rozměr věci. Egyptská podání o obchodu s 
obyvateli Puntu totiž dovezené komodity líčí jako tribut.125 

Egypt zde tak vstupuje do vztahu, který je zároveň produktivní a pro zemi plodný, zároveň v něm 
však hraje významnější roli. Cizinci nejsou plnohodnotnými partnery: vůči egyptskému 
panovníkovi obyvatelé Puntu vystupují jako vazalové a získané komodity tak jsou chápány jako 
dary, odrážející ponížené postavení darujících. Vztah, který tak je na ideové úrovni 
konceptualizován mezi Egyptem a jeho obchodními partnery, skutečně odráží druhý pól vztahu 
maatu a isfet. Neřád je podřízen řádu, který takto získává určitou moc či kvalitu, kterou by sám 
nedisponoval a kterou zároveň potřebuje. Není náhodou, že nejčastěji zmiňovaný artikl dovezený z 
Puntu je právě kadidlo, jehož pálení a předkládání bylo klíčovou součástí božského kultu, který se 
ukázal jako středobod královské ideologie.126 

Je to pak právě panovník, který tuto specifickou formu kontaktu řádu a neřádu iniciuje. Přestože se 
vladaři sami obchodních výprav patrně neúčastnili, byli to oni, kdo pověřoval poddané tímto 
úkolem a kdo pak opět přijímal „tribut“ cizích krajů. Skrze panovníka, delegujícího pravomoc svým 
vyslancům a zároveň poskytujícího prostředky pro výpravu samotnou, bylo možné navázat kontakt 
s neřádem – kontakt, který pro egyptskou civilizaci skýtal nezanedbatelné výhody.

5. Král jako prostředník: závěr
Všechny zmíněné královské činnosti odkazují na jednotné ideové jádro, kterým je prostředkování 
118J. Phillips, „Punt and Aksum“, p. 423.
119Toby Wilkinson, Royal Annals of Ancient Egypt: The Palermo Stone and the Associated Fragments, London – New 

York: Kegan Paul International, 2000, s. 169. 
120Tarek el-Awady, Sahure – The Pyramid Causeway: History and Decoration Program in the Old Kingdom, Praha: 

Charles University in Prague, 2009, p. 155-185.
121Ibid., p. 167. 
122Ibid.
123Ibid. p. 184.
124J. Phillips, „Punt and Aksum“, p. 423.
125S touto myšlenkou se setkáváme již na Palermské desce: „ . . . the 'tribute' of Punt recorded in the annals of Sahura 

probably represents the outcome of a trading expeditions; but the ideology demanded that all such goods from 
foreign lands be portrayed as 'tribute' from subjugated peoples to the king of Egypt.“ (T. Wilkinson, Royal Annals, 
p. 68) K reliéfu v chrámu královny Hatšepsut se Philips vyjadřuje takto: „whilst clearly a trading expedition is being 
depicted, the intended impression was that of Egypt receiving the 'tribute' of Punt“ (J. Phillips, „Punt and Aksum“, 
p. 430). Jako tribut jsou komodity z Puntu líčeny i v poslední dochované zmínce o obchodní expedici do Puntu z 
období vlády Ramsese III. (Henry Breaster, Ancient Records of Egypt, vol. 4, Chicago : University of Chicago 
Press, 1906, p. 407)

126J. Phillips, „Punt and Aksum“, p. 423-449.
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mezi opozicemi. Královská titulatura i další prvky královské ideologie pak jsou projevy této 
centrální funkce egyptského krále v rámci celku egyptského kulturního systému. Binární opozice, 
které se výkladu k králi ukázaly jako ústřední témata titulatury – opozice maat-isfet, Horní-Dolní 
Egypt, lidé-bozi – jsou tematizovány z toho důvodu, že král byl výhradním prostředníkem mezi 
těmito protiklady, které utvářely egyptský světonázor. 

Pokud tedy lze prostřednickou činnost určit jako jednotící prvek množství různých projevů 
královské ideologie, pak se zdá být vhodné prostředkování nazvat podstatou královského úřadu. 
Titulatura, která sloužila jako nástroj vyjádření královy povahy,127 poukazuje na tuto skutečnost, byť 
pochopitelně emicky, stejně jako znázornění panovníka ve výkonu svého úřadu. Tato práce z 
důvodu rozsahu nicméně neumožňuje důkladnější zkoumání pramenů a chápání královského úřadu 
jako určeného prostřednickou funkcí tak do značné míry zůstává hypotézou. Ve světle uvedených 
argumentů se nicméně zdá natolik věrohodnou, že lze postoupit ke skutečnému předmětu této práce, 
kterým je výklad reliéfní výzdoby pyramidových komplexů, které jsou velice specifickou formou 
projevu královské ideologie.

2. část: Pyramidový komplex

Druhou část této práce věnuji otázce egyptských pyramidových komplexů s důrazem na interpretaci 
jejich reliéfní výzdoby. Z důvodu omezeného rozsahu práce se zaměřím konkrétně na pyramidy 
budované v období Staré říše, nebudu se tedy věnovat pyramidám 12. a 13. dynastie a  núbijským 
pyramidám Pozdního období. Vyhnu se tak zároveň otázce vztahu těchto odlišných 
architektonických forem, které přes fyzickou podobnost mohly s ohledem na jejich konkrétní 
historický kontext vyjadřovat odlišné myšlenky.

Přestože se téma pyramidové architektury může zdát nesouvisející s tím části předchozí, kterým byl 
egyptský královský úřad, jde ve skutečnosti o otázky velice úzce spojené. Egyptské pyramidové 
komplexy jsou totiž velice specifickou formou projevu královské ideologie, jíž byla předchozí část 
práce věnována. V následujících kapitolách se ukáže, že pyramidové komplexy samy jsou 
liminálním prostorem, v němž se evokuje panovníkova prostřednická úloha.  Pyramidové komplexy 
však zároveň v kontextu královské ideologie tematizují další pro egyptské myšlení velice 
významnou opozici, která v titulatuře nezaznívala: opozici života a smrti.

A. Architektura, dějiny
Na úvod je nicméně vhodné říci pár slov o pyramidových komplexech samotných. Termínu 
„pyramidový komplex“ se užívá, neboť pyramida sama, tedy monumentální stavba tvaru 
pravidelného čtyřbokého jehlanu, tvoří pouze část většího architektonického celku.128 Mimo 
samotné pyramidy byl komplex tvořen třemi základními částmi: údolním chrámem, vzestupnou 
cestou a zádušním chrámem (Obr. 13).129  

O údolních chrámech máme v současnosti jen relativně malé množství informací. Nacházely se na 
březích Nilu či kanálů s Nilem spojených, tedy na místech, která jsou dnes součástí městské 
zástavby nebo se nacházejí přímo pod vodní hladinou. Archeologické práce jsou tímto do značné 

127Viz. poz. 3.
128Termín „pyramidový komplex“ též není zcela neproblematický, pro potřeby této práce je nicméně dostačující. Další 

rozbor terminologie viz. A. Cwiek, Relief Decorations, p. 16-24.
129M. Lehner, Complete Pyramids, p. 13; Alberto Siliotti, Průvodce egyptskými pyramidami, př. Renáta Landgráfová, 

Praha: Slovart, 2000, s. 34.  

28



míry znemožněny a většina údolních chrámů zůstává neprozkoumána.130 Lze nicméně říci, že jejich 
součástí byla mola a jiná přístavní zařízení, kterých se užívalo během výstavby pyramidového 
komplexu. Dále zde probíhaly některé obřady spojené s balzamováním a rituálním očišťováním 
zesnulého panovníka, po němž následoval jeho pohřeb v pyramidě.131 

S tou byl údolní chrám spojen tzv. vzestupnou cestou, která propojovala údolní chrám se zbytkem 
komplexu, situovaným v poušti na západě: všechny archeologicky doložené pyramidové komplexy 
leží na levém břehu Nilu. Vzestupná cesta pak kopírovala osu západ-východ a postupovala tak z 
údolního chrámu na východě k zádušnímu chrámu a pyramidě na západě.132

Zbylé části pyramidového komplexu, situované již za hranici údolí a pouště, byly společně 
ohraničeny obvodovou zdí. V prvé řadě se zde nacházel zádušní chrám, do něhož ústila vzestupná 
cesta a který zároveň přiléhal k východní stěně pyramidy.133 Osu stavby tvořilo několik navazujících 
síní a otevřený dvůr, obehnaný sloupořadím. Od páté dynastie dále pak byla zádušní chrám dělen na 
vnější část, soustředěnou kolem vestibulu a sloupového dvora a vnitřní část, obsahující svatyni 
přiléhající ke stěně pyramidy, kde se nacházely tzv. nepravé dveře, symbolický vstup do pyramidy. 
Po obou stranách centrální osy zádušního chrámu se nacházely sklady, kde byly uloženy komodity 
a pomůcky určené pro zádušní kult. Zároveň se zde nacházelo zázemí pro kněží a další kultický 
personál: řezníky, kuchaře, písaře, etc.

Pyramida sama byla dominantou celého komplexu. Na rozdíl od zmíněných architektonických částí 
nekopírovala pouze osu západ-východ, nýbrž byla budována kolem všech tří základní os.134 Tuto 
skutečnost nevyjadřoval jen samotný tvar pyramidy, hrany jejíž základny i výška byly stejné délky, 
ale i umístění vstupů do pyramidy, kdy se již zmíněné nepravé dveře nacházely na východě, 
zatímco fyzický vchod, kterým se do hrobky dostávalo balzamované tělo panovníka a jeho pohřební 
výbava, byl společně se vstupní svatyní situován při severní stěně pyramidy.135

Tři základní osy odrážela i podzemní část pyramidy: Ta byla tvořená sestupnou chodbu vedoucí od 
vchodu na jih a ústící do tzv. předsíně, na níž pak z východu navazovala chodba vedoucí do 
úložných prostor pyramidy a ze západu vstup do pohřební komory, obsahující sarkofág. První část 
substruktury tak kopírovala severojižní osu, druhá východozápadní.136

Výše uvedené informace platí pro tzv. klasické pyramidy, budované v období čtvrté dynastie. 
Přestože tento typ zůstal dominantním až do konce Staré říše, počínaje pyramidou krále Userkafa z 
páté dynastie začaly pyramidové komplexy vykazovat některé rysy staršího typu pyramidových 
komplexů, jehož jediným pravým exemplářem je komplex stupňovité pyramidy v Sakkáře (Obr. 
14).  Sakkárská pyramida, zbudovaná králem Nečerichetem (Džoserem), je nejstarší egyptskou 
pyramidou. Na rozdíl od pozdějších pyramid má stupňovitý tvar a její komplex je od klasického 
značné odlišný, jak uspořádáním, tak relativní velikostí vůči pyramidě. Součástí komplexu je 
množství staveb, jejichž význam není z důvodů zásadní omezenosti archeologického materiálu a 
strohosti textů zřetelný, a s nimiž se již v klasickém komplexu nesetkáváme. Zároveň nelze pro 
Sakkárský komplex doložit vzestupnou cestu a údolní chrám.137 Pyramidový komplex sleduje stejné 
uspořádání podle tří základních os, pozice některých prvků jsou nicméně invertované: zádušní 
chrám se nachází na sever od pyramidy, vchod je situován na východní stěně.138 Celý komplex je 
pak orientován kolem severojižní osy. Navzdory významu Nečerichetova komplexu žádný další 

130A. Cwiek, Relief Decorations, p. 15.
131A. Siliotti, Průvodce egyptskými pyramidami, s. 35.
132Ibid.
133M. Lehner, Complete Pyramids, p. 18.
134A. Siliotti, Průvodce egyptskými pyramidami, s. 35.
135M. Lehner, Complete Pyramids, p. 18.
136A. Siliotti, Průvodce egyptskými pyramidami, s. 35.
137M. Lehner, Complete Pyramids, p. 84-92
138Ibid., p. 19; I. Shaw, The Oxford History of Ancient Egypt, p. 87.
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panovník nedokončil pyramidový komplex tohoto typu.139 Na začátku čtvrté dynastie se etabloval 
model klasického komplexu, jehož první exemplář dal zbudovat v Dášúru král Snofru.140

B. Pyramida a zesnulý panovník
Pyramidový komplex plnil dvě základní funkce: zároveň sloužil jako místo vykonání pohřebního 
rituálu pro zesnulého panovníka i jako svatyně, kde byl tento panovník následně uctíván v rámci 
zádušního kultu. Tato dvojí úloha se odrážela v architektuře egyptské hrobky, tvořené dvěma 
základními částmi: pohřební komorou, kde bylo uloženo tělo zemřelého a zádušní kaplí, kde byly 
předkládány obětiny.141

Toto pojetí hrobky je součástí egyptských představ o životě a smrti, v jehož středu stojí myšlenka, 
že smrt nemusí nutně znamenat konec lidské existence. Smrt pro Egypťany nebyla koncem života, 
nýbrž příležitostí, jak život obnovit a tak jej zachovat. Toto pojetí bylo úzce svázáno s myšlenkou 
vzájemné provázanosti přírodních cyklů a lineárních dějin, jak dobře popisuje Jiří Janák:

„ . . . egyptské představy o životě a smrti odrážely vnímání koloběhu přírodních jevů 
(především pohybu nebeských těles a vegetačních cyklů) a představy o plynutí 
kosmického času. Pohánějící silou, která stála v pozadí všech těchto myšlenek a 
theologických koncepcí, bylo jak vědomí trvání času a světa, tak citlivé vnímání 
pomíjivosti a proměny všech jeho projevů a jevů. Hlavní pramen touhy po neustálé 
obnově představovala hrůza z časovosti a strach ze smrti. Egyptské myšlení však oba 
tyto negativní fenomény bytí světa zapracovalo do pojetí celokosmické regenerace, a 
vytvořilo tak z nich předpoklad pro přemožení jich samotných. Dočasnost a smrt totiž 
pro Egypťany neznamenaly, lépe řečeno, nemusely znamenat definitivní záhubu, a 
představovaly naopak jedinou dostupnou možnost obnovy. Aby mohl být nějaký časově 
omezený fenomén (život, čas, pohyb) obnoven, musel v určitém okamžiku načas 
sestoupit do svého opaku (smrti, bezčasí nebo nehybnosti).“142

Smrt tak není koncem lidské existence, nýbrž určitým zlomovým bodem, z nějž bylo možné přejít v 
další život. Každý živý člověk byl tvořen množstvím částí, které svou součinností utvářely celek 
lidské bytosti, zejména šlo o tělo, ka, a ba.143 Termínem ka Egypťané označovali určitou neosobní 
životodárnou a plodivou sílu.144 Ka bylo prvkem odlišujícím živé tělo od mrtvého, bylo principem 
působení těla ve světě, které bylo pro Egypťany základním kritériem živosti. Ba je naproti tomu 
složkou individuální povahy. Konkrétně je ba projevem dané bytosti: ba boha vzduchu Šua je vítr, 
ba panovníka vojenská výprava, panovník sám mohl být považován za ba hned několika bohů. Ba 
je manifestací moci, k níž dochází skrze tělo. To tvořilo poslední základní složku živého člověka.145

Během života tyto části utvářely integrální celek, úmrtí však znamenalo konec tohoto uspořádání. 
Vazby mezi jednotlivými prvky byly zpřetrhány, jejich společným cílem nicméně bylo 
znovusjednocení. Za tímto účelem bylo třeba obnovit životní schopnost těla, narušenou úmrtím, 
které mělo obecně charakter určitého násilného zásahu. Zatímco tělo zesnulého procházelo 
procesem balzamování, jeho ba putovalo podsvětím a ka spočívalo ve stavu klidu či spočinutí.146 

Pokud byl pohřební rituál řádně proveden a nástrahy posvětí překonány, pak došlo k opětovnému 

139M. Lehner, Complete Pyramids, p. 94-95.
140I. Shaw, The Oxford History of Ancient Egypt, p. 87.
141A. Cwiek, Relief Decoration, p. 17.
142J. Janák, Staroegyptské náboženství I, s. 203.
143Bohové těmito částmi mohli taktéž disponovat, výklad této otázky je nicméně nad rámec této práce. Více viz. J. 

Janák, Starogyptské náboženství I, s. 157-249.
144J. Janák, Staroegyptské náboženství I, s. 221.
145M. Lehner, Complete Pyramids, p. 23.
146Ibid.
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spojení jednotlivých složek zesnulého.147 Ten se tak znovuzrodil jako ach148 („účinný“), mocný 
blažený zesnulý, který sice přešel do zásvětí, ale zároveň disponoval schopností se navracet do 
světa živých a ovlivňovat tak zdejší dění. Zádušní kult zde na zemi pak měl blaženému zesnulému 
zajišťovat obživu – zpětně pak vykonavatelé obřadu, většinou příbuzní zemřelého, mohli očekávat 
jeho podporu, ať již ve formě přímého zásahu či přímluvy u bohů, v liminální pozici mezi nimiž a 
lidmi se ach nacházel.149 V protikladu k blaženým zesnulým stojí mrtví, mutu – ti byli z různých 
důvodů zatraceni a nedošlo tak k jejich přeměně do nového života.150

Této přeměny se dostávalo i zesnulému panovníkovi, jenž byl taktéž povznesen mezi achu. Místem 
této transformace byla pyramida. Tato skutečnost se odráží už v samotných jménech pyramid, které 
vyjadřují myšlenku panovníkova vzestupu či potvrzují jeho pokračující existenci.151 Stejně jako 
běžní lidé disponoval král zmíněnými složkami, jeho specifický charakter je však opatřoval 
zvláštními kvalitami. Zejména výrazná je myšlenka královského ka: ka je sice neosobní silou, 
zároveň však takovou, která je lokalizována a která se tak může předávat jiným osobám. Otec byl 
takto zdrojem ka svého syna. Původcem veškerého života pak byl stvořitelský bůh, jehož ka je takto 
prvotním zdrojem života ostatních bohů i lidí.152 Tento božský život pak lidem prostředkoval právě 
panovník, který disponoval božským ka a zastupoval tak boha v roli živitele světa. Král tak přímo 
představoval ka všech obyvatel Egypta, jimž byl symbolickým otcem-živitelem. 

Zachování králova ka proto bylo pro Egypt klíčové a proces transformace zesnulého panovníka, 
jehož životodárná moc byla smrtí narušena, byla tedy záležitostí nejvyšší důležitosti. Dokladem 
toho je přítomnost tzv. Textů pyramid v hrobkách, které máme pro Starou říši doloženy právě jen z 
pyramidových komplexů.153 Přestože význam těchto textů, tesaných do stěn chodeb a místností 
pyramidové substruktury, je stále předmětem akademické diskuze, je jasné, že měly dopomáhat 
procesu panovníkovy transformace. Některé z textů se přímo nazývají sachu, „to co přetváří v 
ach.“.154 

Myšlenku pyramidy jako místa znovuzrození potvrzuje i architektura její podzemní části, přestože 
zatím neexistuje shoda v otázce způsobu, jakým je tato skutečnost uspořádáním hrobky a 
pyramidových textů konkrétně vyjádřena. V současnosti je ve egyptologii patrně nejvlivnější názor, 
že jednotlivé místnosti zastupují kosmické sféry: pohřební komora podsvětí, kde dochází ke 
znovusjednocení složek zesnulého krále a odpoutání se od jeho tělesné schránky, předsíň obzor (eg. 
achet, dosl. „místo stávání se ach“), kde došlo k transformaci v ach, a vstupní chodba pak měla 
sloužit jako „dveře na nebesa“.155 Na nedostatky tohoto pojetí poukázal H. Hays, který odmítá 
striktní dělení hrobky podle kosmologických sfér a vnitřek pyramidy chápe jako celek 

147Je otázkou, zdali součástí této nové jednoty bylo i mumifikované tělo.  Lehner (Complete Pyramids, p. 23) má za to, 
že úlohu ba hrálo během života tělo a po smrti, kdy ztratilo působnost ve světě, se osobnost zesnulého 
transformovala do jiné podoby, nesvázané omezeními mrtvého těla. Tělo nicméně zůstávalo určitým počátkem této 
nyní duchovní složky a za účelem její pokračující existence bylo nutné zajistit mumifikací tělu trvání. 

148Pl. achu.
149J. Janák, Staroegyptské náboženství I, s. 238-239; M. Lehner, Complete Pyramids, p. 24.
150J. Janák, Staroegyptské náboženství I, s. 238.
151M. Lehner, Complete Pyramids, p. 24.
152J. Janák, Staroegyptské náboženství I, s. 221-222.
153M. Lehner, Complete Pyramids, p. 24.
154Ibid., p. 31.
155James Allen, „Reading a Pyramid“, in Cathérine Berger, (ed.), Hommages à Jean Leclant, vol. 1, Cairo: Institut 

Français d' Archéologie Orientale, 1994, p. 5-28; James Allen, „The Cosmology of the Pyramid Texts“, in W. K. 
Simpson (ed.), Religion and Philosophy in Ancient Egypt, New Haven: Yale Egyptological Seminar, p. 1-28. 
Interpretace Textů pyramid J. Allena se objevila v prakticky nepozměněné formě v množství mladších studií, pro 
tuto práci nejvýznamněji v A. Cwiek, Relief Decoration, p. 17; M. Lehner, Complete Pyramids, p. 24-28. Pro 
vyčerpávající seznam akademických prací vycházejících z Allenova pojetí viz Harold M. Hays, „Unreading the 
Pyramids“, Bulletin de l’Institut Français d’Archéologie Orientale (109), Cairo: Institut Français d' Archéologie 
Orientale, 2009, p. 196–220, poz. 35. 
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reprezentující lůno bohyně Nut, kde se měl panovník znovuzrodit a následně vstoupit na nebesa.156 

V každém případě je však důvodné pyramidu chápat jako místo, v němž docházelo k proměně 
zesnulého panovníka a jeho vstupu v posmrtný život.

C. Relíéfní výzdoba
Transformace zesnulého panovníka v achu je ústřední úlohou pyramidového komplexu.157 V 
předchozí kapitole byl rámcově nastíněn mechanismus tohoto procesu, který obecně spočíval v 
překonání liminálního pásma smrti mezi pozemským a posmrtným životem. Panovníkova úloha 
jakožto jediného prostředníka životodárné energie lidskému světu tudíž znovuzrození krále 
situovala do popředí egyptského náboženského zájmu, jak lze soudit i z množství prostředků, které 
byly  výstavbě komplexu a s ním spojené rituální činnosti věnovány.

V této kapitole se zaměřím na konkrétní architektonický prvek pyramidového komplexu – reliéfní 
výzdobu – a její úlohu v procesu královy transformace. Reliéfní výzdoba tvořila integrální součást 
panovnických hrobek již od predynastického období158 a napříč Starou říší tvořila relativně stabilní 
systém, projevující se jak opakujícími se ikonografickými motivy, tak jejich vzájemným 
uspořádáním v pyramidovém komplexu.

I. Archeologie a reliéfní typy
Archeologického materiálu máme v současné době k dispozici relativně omezené množství. Žádný 
z komplexů Staré říše se nezachoval v dobrém stavu a z většiny můžeme rekonstruovat pouze 
rámcový půdorys.159 Zachované bloky s pozůstatky reliéfů pak jen v minimu případů stále tvoří 
původní zeď: většina jich byla volně roztroušena po rozvalinách komplexů, jiné se staly součástí 
mladších staveb a nelze jen tak ani jednoznačně spojit s konkrétním pyramidovým komplexem.

V důsledku toho tak je máme k dispozici jen minimum exemplářů jednotlivých reliéfních typů. 
Obecně se množství pohybuje pod hranicí desíti a některé typy pak jsou doloženy jen jedním či 
dvěma exempláři, mnohdy ve velice neuspokojivém stavu.160 Znázornění panovníkovy korunovace 
je takto s jistotou doloženo pouze v případě pyramidového komplexu Unise, kdy byl nalezen pouze 
jediný, silně poškozený příklad tohoto motivu.

Na základě dostupné evidence bylo identifikováno zhruba čtyřicet reliéfních typů.161 Setkáváme se 
zde s motivy zmíněnými již ve výkladu o králi, jako je motiv panovníka bijícího zajatce, motiv 
královského lovu či výše uvedená korunovace. Zároveň reliéfy znázorňují množství dalších scén, 
jako například bohyni kojící panovníka. Záměrem této práce nicméně není poskytnout vyčerpávající 
výčet ikonografických motivů, které jsou mnohdy doložené jen velice špatně, a pokusím se naproti 
tomu jejich pluralitu rámcově uchopit. Obecně tak lze určit dvě základní témata, jejichž společným 
jmenovatelem je král.162

První skupina reliéfních typů je soustředěna kolem myšlenky panovníkovy posmrtné transformace. 
Tento proces je znázorněn ve dvou jeho fázích či aspektech: v prvé řadě je afirmován králův božský 
status a tedy i jeho místo na nebesích. Dále se zde pak setkáváme se scénami „podpory králova ka“ , 
kde je král znázorněn v pasivní úloze jako příjemce výživy.

Reliéfy zobrazujícího panovníka v přítomnosti bohů obecně zdůrazňují nový život, kterého se 

156H. Hays, „Unreading the Pyramids“, p. 16-18.
157M. Lehner, Complete Pyramids, p. 24.
158A. Cwiek, Relief Decoration, p. 44.
159V současné době se má za to, že z původního korpusu reliéfní výzdoby se zachovalo méně než jedno procento. (T. 

el-Awady, Sahure, p. 49)
160A. Cwiek, Relief Decoration, p. 13. 
161A. Cwiek, Relief Decoration, p. 152-271.
162A. Cwiek, Relief Decoration, p. 272. 
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panovníkovi dostává: setkáváme se zde takto s božstvy, jak vladaři symbolicky dávají vdechnout 
život (Obr. 15), či jak jej přímo vyživují,163 jako ve scénách znázorňujících panovníka kojeného 
bohyní (Obr. 16). Jiné scény pak zdůrazňují jeho božství a tak i nárok na novy život mezi bohy, 
jako jsou scény korunovace164 a patrně i vyobrazení běžícího panovníka (Obr. 17), interpretované 
jako znázornění rituálního běhu svátku sed, kterým měl král patrně periodicky obnovovat svou 
moc.165

Scénami vyobrazujícími krále jako předmět výživy se artikuluje podobná myšlenka jako v 
předchozím případě, důraz je však kladen na kontinuální charakter výživy.166 Tato zobrazení 
většinou znázorňují procesí nesoucí dary zesnulému panovníkovi sedícímu na trůně. Setkáváme se 
zde se širokou škálou komodit, které poukazují na to, že i zemřelému králi je stále k dispozici celý 
svět: součástí jeho posmrtné výbavy tak jsou nejen potraviny, ale i kosmetika, dekorace, či dokonce 
cizí zajatci.167

Druhou základní skupinu tvoří vyobrazení panovníka vykonávajícího činnosti spojené s jeho 
úřadem,168 zejména je akcentována jeho role bojovníka s neřádem. Relativně dobře doložené tak 
jsou scény panovníka bijícího (Obr. 18) či ve formě sfingy zadupávajícího nepřátele (Obr. 19) a 
královského lovu (Obr. 20).169 Relativně hojně jsou zastoupena i vyobrazení krále vykonávajícího 
chrámový kult (Obr. 21).170

Tento systém tematického dělení odráží určitou realitu reliéfní výzdoby: ta se skutečně zabývá 
dvojím tématem panovníkovy světské činnosti a zároveň jeho posmrtné transformace. Zároveň však 
poukazují na  hlubší jednotu, jak lze pozorovat mimo jiné i na tom, že některá zobrazení ve 
skutečnosti nelze jednoduše umístit pouze do jedné z těchto skupin: korunovace takto sice skutečně 
odkazuje na potvrzení panovníkova božství a tedy jeho kapacity překonat smrt, zároveň však je i 
vyjádřením jeho světského panování, které, jak víme, spočívalo právě ve spojování Obou zemí. 

II. Úloha reliéfní výzdoby
Reliéfní výzdoba tak artikuluje dvě základní témata: znovuzrození zesnulého panovníka a činnosti 
panovníka živého. Tato dvojice témat odráží skutečnost, že se v pyramidovém komplexu pronikají 
dva ideové systémy: královská ideologie a představy o životě a smrti. Může se zdát, že tyto 
myšlenkové celky jsou separátními kulturními entitami, ukazuje se však, že obě základní témata 
reliéfní výzdoby poukazují na tutéž problematiku. Přechod mezi tímto životem a životem, který mu 
následuje, je liminální fází: tato skutečnost se projevuje v architektonickém uspořádání komplexu, 
situovaného do pouště i nilského údolí či v myšlence definitivního zničení, které zesnulému na jeho 
cestě do dalšího života hrozí. Reliéfní scény znovuzrození pak artikulují prostřednickou činnost, 
která má zesnulému umožnit překlenout nebezpečný prostor mezi minulým a následujícím životem. 
Jak se pak ukázalo v první části této práce, je prostřednictví podstatným prvkem každé panovnické 
činnosti spojené s královským úřadem, včetně těch znázorněných na reliéfech pyramidových 
komplexů. 

Přestože se tak komplexy reliéfních typů tematicky liší, oba tematizují problematiku 
prostředkování: na jedné úrovni prostředkování mezi prvky kosmu, které lze nazývat podstatou 
královského úřadu, na druhé prostředkování mezi tímto životem a životem po smrti. Vyobrazení 

163Život, spočívající v životodárné síle ka, byl v egyptském myšlení bytostně spjat s myšlenkou hmotné výživy. I 
zesnulí takto museli přijímat potravu skrze zádušní kult. Vztah ka a výživy nejlépe ilustruje egyptský termín pro 
potravu: kau. (M. Lehner, Complete Pyramids, p. 23)

164Viz obr. 5, 6, 7.
165A. Cwiek, Relief Decoration, p. 273-4.
166A. Cwiek, Relief Decoration, p. 274.
167Ibid.
168A. Cwiek, Relief Decoration, p. 273. Podobné členění nacházíme i v T. el-Awady, Sahure, p. 32.
169A. Cwiek, Relief Decoration, p. 199-208, 214-225.
170A. Cwiek, Relief Decoration, p. 165-175.
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panovníkova znovuzrození i jeho královských povinností tedy poukazují na společné jádro jeho 
liminality. Její konkrétní povaha se však v obou případech liší: v prvé řadě zde lze hovořit o 
liminálním charakteru panovníka, který mu umožňuje vykonávat jeho úřad a který tak je pozitivně 
hodnocen. Zároveň však zde je panovník v liminálním stavu, který jej společně se samotným řádem 
kosmu existenciálně ohrožuje, a který je tak třeba překonat.

Za tímto účelem byla v pyramidových komplexech evokována králova prostřednická činnost. Byla 
tak zdůrazňována skutečnost, že panovník sám se dokáže vypořádat s nebezpečím, které jej na 
pomezí obou životů ohrožuje. Tuto úlohu reliéfní výzdoby potvrzuje Tarik el-Awady: 

„ . . .  the relief program was different from the architecture and the other elements of 
the royal complex. Its scenes were intended to ensure that the king accomplished, 
during his lifetime, all his divine duties. If he did this, he would succeed in reaching his 
place in the netherworld among the deities. In other words, the function of the royal 
relief program can be classified into two general themes: the first theme represents the 
king's success in these accomplishments of his duties. Subsequently, the natural result 
would be safe passage for him to the netherworld, where his transformation from mortal 
god-king into an immortal god would be effected.”171

S el-Awadyho výkladem se zde lze ztotožnit, je však třeba vytknout jeden zásadní bod, konkrétně 
myšlenku, že reliéfy odkazují na konkrétní výkony panovnického úřadu, které měl zesnulý král 
během života vykonat a které pak měly zajistit jeho posmrtnou transformaci. Reliéfní výzdoba 
neslouží jako historické vyjádření panovníkových činů. Jak se ukázalo na příkladu Tutanchamona a 
jeho válečných scén, znázornění výkonu královského úřadu konstruovala kulturní realitu do značné 
míry nezávislou na realitě historické. Reliéfy nejsou znázorněním historických úkonů jednotlivců, 
nýbrž charakteru královského úřadu jako takového. Je to pak právě síla inherentní nadhistorickému 
božství panovníka, která mu umožňuje smrt překonat. 

Tento rozměr reliéfní výzdoby však tvoří pouze jednu složku její funkce. Vyvstává totiž vůbec 
otázka, proč bylo třeba zajistit zesnulému panovníkovi přechod v posmrtnou existenci. Víme sice, 
že panovníkova úloha v udržování kosmu byla nenahraditelná, tuto úlohu však po zemřelém převzal 
jeho následník, který rituálem nástupnictví nabyl téže prostřednickou moc.

Vymezení funkce reliéfních motivů skrze jejich úlohu v zachování zesnulého jsou však 
neuspokojivé i z religionisticky závažnějšího důvodu – toto vysvětlení se totiž stále pohybuje na 
úrovni emické terminologie. Z vědeckého hlediska je myšlenka nutnosti panovnického 
znovuzrození stále nesrozumitelná, byť je na určité úrovni vyjasněno její spojení s reliéfním 
znázornění královských úkonů.

V této chvíli je vhodné připomenout tezi, s níž jsme se setkali ve výkladu o egyptském chápání 
života: „aby mohl být nějaký časově omezený fenomén obnoven, musel v určitém okamžiku načas 
sestoupit do svého opaku.“172 Přestože tento Janákův výrok byl míněn jako výpověď o partikulárně 
egyptské myšlence, zároveň vyjadřuje i obecnější religionistickou skutečnost, s níž jsme se zde 
setkali v podání Mary Douglas173 – konfrontace s neřádem je ničivá pro zavedené struktury, zároveň 
je však možností je obnovit a posílit. To, co pak je úmrtím konkrétního panovníka ohroženo není 
jeho osoba, ale úřad sám. Myšlenka božského krále je konfrontována se skutečností jeho smrti, s níž 
je třeba se ideově vypořádat, aby si úřad udržel svou legitimitu a egyptská kultura nepřišla o 
instituci nutnou k jejímu přežití.

S každým úmrtím krále je úřad vystaven nebezpečí destrukce, zároveň se však otevírá možnost jeho 
obnovy. Překonáním smrti není zajištěna ani tak blažená existence pro zesnulého krále, ale hlavně 

171T. el-Awady, Sahure, p. 51.
172J. Janák, Staroegyptské náboženství I, s. 203.
173Viz poz. 107.
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legitimita a moc královského úřadu jako takového. Smrt panovníka byla liminální fází královského 
úřadu, jehož fungování je náhlou ztrátou jeho držitele ohroženo, z tohoto ohrožení vystupuje 
obnovený a s potvrzenou mocí. Rituální činnost a pohřební architektura, zajišťující znovuzrození 
zesnulého vladaře tak zajišťují, že následník trůnu a s ním i sám úřad nejsou konfrontovány s 
otřesem moci vlivem paradoxního úmrtí božského předchůdce, ale jsou naopak posíleny jeho 
vítězstvím nad smrtí, vrcholovým aktem prostředkování a nabytím plného božského statutu. 

Celek pyramidového komplexu tedy zajišťuje, že panovníkovo úmrtí bude využito jako možnost 
regenerace královského úřadu a nestane se jeho zkázou. Úloha reliéfní výzdoby pak spočívá ve 
zdůrazňování prostřednické kapacity panovníka: do té míry, do jaké sám vládne mocí překonávat 
mezní oblasti, sám bude schopen překonat i tuto nejzazší mez smrti.  

Závěr

V úvodu této práce byly vytyčeny dva základní cíle: religionistický výklad královského úřadu a 
aplikace těchto poznatků na reliéfní výzdobu pyramidových komplexů. Na závěr je pak možné říci, 
že oběma těmto příslibům se podařilo dostát. Zkoumáním královské titulatury a ikonografických 
motivů bylo určeno jádro královské ideologie, kterým je myšlenka panovníkovy prostřednické 
úlohy v rámci binárních opozic konstruujících egyptský kosmos. Této skutečnosti pak bylo užito k 
rozpoznání společného jmenovatele reliéfních typů a určení jednotné funkce celku reliéfní výzdoby. 
Ta pak spočívá v zajištění věrohodnosti a síly královského úřadu navzdory úmrtí jeho držitele. Tím, 
že očích Egypťanů pyramidový komplex zajistil zesnulému králi znovuzrození, byla zároveň 
eliminována hrozba, kterou panovníkova smrt pro úřad představovala a byla naopak využita jako 
doklad působnosti královské prostřednické moci. Reliéfní výzdoba tak tedy dopomáhala tomu 
potlačit nebezpečí králova úmrtí a transformovat jej do podoby, která úřad jako takový posílí.

Zároveň je třeba dodat, že z důvodu omezení práce s primárními prameny, ať již kvůli jejich 
rozsahu, přesahujícího možnosti tohoto textu, či v jiných případech jejich neuspokojivému stavu, 
zůstávají vyslovené teze do nezanedbatelné míry hypotézami. Další bádání by tak mělo v prvé řadě 
zahrnout podrobnější zkoumání egyptských textů i neliterárních pramenů a pečlivě sledovat nové 
archeologické objevy, které mohou zejména v případě Staré říše dopomoci k rozšíření stávajících 
poznatků. Zároveň by bylo vhodné se pokusit propojit pyramidové komplexy a jejich reliéfní 
výzdobu s pozdějšími projevy egyptské pyramidové architektury, případně jinými královskými 
monumentálními stavbami, jako byly tzv. sluneční chrámy. Určení vztahu těchto architektonických 
projevů královské ideologie by mohlo výrazně přispět k našemu porozumění vývoje vnímání 
královského úřadu a tak i egyptské kultury jako takové. V neposlední řadě by se pak mělo bádání 
zaměřit na rituální činnosti spojené s fungováním pyramidového komplexu a způsob, jakým v jeho 
rámci interagovaly s architektonickými prvky.
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Obrazová příloha

3. Hor a Sutech symbolicky spojující Horní a Dolní Egypt. Hornoegyptská lilie a dolnoegyptský 
papyrus jsou svazovány kolem znaku sema, na jehož vrcholu je umístěna kartuše se jménem 
Senusreta I. Dvanáctá dynastie. 
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2. Motiv sema tauej na zadní straně sochy 
Senusreta I. Dvanáctá dynastie.

1. Hieroglyfický znak sema



4. Král Seti I. společně s bohyněmi Vadžet a Nechbet sedí nad trojitým motivem sema tauej 
svazovaným Horem a Thovtem. Kaple Setiho I., Abydos, devatenáctá dynastie.

5. Sutech a Hor vkládají korunu na hlavu Ramsese II. Devatenáctá Dynastie.
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6. Bohyně Vadžet a Nechbet korunují krále Ptolemaia VI. Kóm Ombo, ptolemaiovské období.

7. Hor a Thovt korunují krále Ramsese II, objímaného bohyněmi Vadžet a Nechbet. Podobnost s 
výše uvedeným znázorněním Setiho I. (Obr. 4) je zjevná. Chrám Amuna, Karnak, devatenáctá 
dynastie.
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8. Král Narmer dobíjející zajatého cizince. Narmerova paleta, verso, ca. 3150 př. n. l.

9. Vyobrazení Ptolemaia XII., jak doráží nespočet nepřátel, které všechny drží za vlasy. Reliéf je 
tradičně umístěn na chrámovém pylonu. Chrám Hora, Edfu, ptolemaiovské období.
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10. Král Tutanchamon na válečném voze porážející Núbijce. Neuspořádaná změť umírajících a 
prchajících nepřátel kontrastuje se sešikovaným egyptským vojskem, rozděleným do tří registrů. 
Dekorace boční stěny truhlice, hrobka KV 62, Údolí králů, osmnáctá dynastie.

11. Detail egyptských vojáků z výjevu obchodní výpravy královny Hatšepsut do Puntu. Zádušní 
chrám královny Hatšepsut, Deir el-Bahrí, osmnáctá dynastie. 
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12. Král Sahure společně s rodinnými příslušníky a státními funkcionáři oslavuje návrat obchodní 
expedice z Puntu. Sahureův pyramidový komplex, vzestupná cesta, pátá. dynastie.
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13. Ideální znázornění „klasického“  pyramidového komplexu.

14. Komplex stupňovité pyramidy krále Nečericheta (Džosera) v Sakkáře.
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15. Král Niussere přijímá život od boha Anupefa. Niusserův pyramidový komplex, vnitřní svatyně 
zádušního chrámu, pátá dynastie.

16. Bohyně Nechbet kojí krále Sahurea, bůh Chnum přihlíží.Sahureův pyramidový komplex, 
vzestupná cesta, pátá dynastie.
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17. Král Nečerichet (Džoser) při rituálním běhu. Nečerichetův pyramidový komplex, Jižní hrob, 
třetí dynastie.
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18. Král Unis bijící zajatého nepřítele. Unisův pyramidový komplex, zádušní chrám, pátá dynastie.

19. Král Sahure v formě sfingy zadupávající nepřátele. Sahureův pyramidový komplex, údolní 
chrám, pátá dynastie. Scéna rekonstruována podle pozdějších vyobrazení.
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20. Král Pepi II. zabíjející hrocha, tvora reprezentujícího neřád. Pyramidový komplex Pepiho II., 
vestibul zádušního chrámu, šestá dynastie. Rekonstruováno z fragmentů.

21. Král Sahure předkládající oběť bohyni Bastet. Sahureův pyramidový komplex, zádušní chrám, 
pátá dynastie.
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