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Anotace 

Cílem této práce je představit a kde možno, vzájemně porovnat, zde obsažená božstva 

starověkého Předního východu ve vztahu k několika vybraných aspektům, která se u 

solárních božstev často objevovala.  

Annotation 

The purpose of this work is to introduce and where possible, mutually compare solar deities 

of the ancient Middle east in regards to several chosen aspects common in divine portfolios 

of these gods. 
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Úvod 

Žádné jiné vesmírné těleso nemá pro naši planetu takový význam jako Slunce. Je garantem 

života na Zemi, poskytující světlo a teplo, i zdánlivě nestárnoucí konstantou, která provázela 

naši planetu již od počátku její existence.  

Není proto nijak překvapující, že se v mnohých náboženstvích Slunce stávalo častým 

objektem zbožnosti, ať již dáváno do souvislosti s konkrétními božstvy jako jejich fyzická 

podoba (nebo minimálně jedna z nich), nebo jejich služebník. V každém případě zůstává 

faktem, že kulty solárních božstev se vyskytovaly prakticky na každém kontinentu. 

Uctívání Slunce tak obzvláště v dobách starověku patřilo mezi jeden z nejčastěji se 

opakujících kultických elementů v rozličných kulturách po celém světě. Sluneční božstva 

nebyla nutně v každém případě na vrcholu daného panteonu, v naprosté většině případů ale 

patřila mezi významnější božstva.  

Nezanedbatelnou roli také solární božstva hrála i v mytologických představách, kde díky 

svému významu na život mohlo získat velké množství nejrůznějších rolí. Díky velkému 

množství slunečních bohů (a v menší míře i bohyň) asociovaných se Sluncem, jsou zde 

popsána a představena pouze solární božstva z oblasti Předního východu, včetně Egypta, a to 

jsou: Aton, Hathor, Hor, Mitra, Re, Šamaš/Utu, Šapaš a YHWH (Hospodin).  

Tato práce zároveň přináší srovnání některých z běžněji se vyskytujících aspektů u těchto 

božstev, což bývá primárně vztah k panovníkovi, vztah k podsvětí (a tedy i k mrtvým), 

vševědomost a stvořitelský prvek.  

To zdaleka neznamená, že zmíněné aspekty jsou jediné, které by jim kdy byly připisovány. 

Každé z těchto božstev má za sebou dlouhou historii vývoje, během kterých se jim 

přisuzované atributy mohly změnit. Stejně tak mohla i získat další, pokud jejich vliv a role ve 

společnosti vzrostly. 

Zároveň ale i božstva mohla upadnout v nemilost  a nebo i mohla být zapomenuta, jako se 

nevyhnutelně stalo všem z výše zmíněných, s dosavadní výjimkou. Výdrž tohoto boha je 

z časového hlediska vskutku působivá a ačkoliv i on si prošel nevyhnutelnými změnami 

v tom, jakým způsobem byl chápán, žádné jiné božstvo v této práci se nemůžu chlubit 

aktivním uctíváním i v dnešních dobách. 

Na opačném spektru časového extrému stojí egyptský Aton, možná vůbec první případ 

monoteismu v historii Předního východu a zároveň také vůbec nejkratší. Doba jeho uctívání 

byla vskutu krátká, trvající prakticky pouze za doby jednoho jediného monarchy, po jehož 

smrti byl téměř okamžitě zapomenut a Egypt se vrátil do starých kolejí. 

Tento rychlý úpadek je dán především formou, kterou bylo uctívání Atona předtím 

prosazováno. Drastická snaha Amenhotepa IV. prosadit ideu jednoho boha v předtím jasně 

polyteistickém Egyptě skončila s jeho smrtí a solární bůh Aton tak byl urychleně zapomenut.      



8 
 

V souvislosti s monoteismem je třeba zmínit, že uctívání Slunce bylo ve velké části případů 

doménou polyteistických náboženských systémů. Pokud Slunce bylo dáváno do souvislosti 

s konkrétním božstvem, bylo stejně tak třeba v rámci kosmologie vysvětlit postavení nejen 

ostatních nebeských těles, ale i přírodních jevů. Tak tomu bylo v případě Hathor, Hora, Rea, 

Šamaše i Šapaš. 

Jak ale uvidíme v následujících kapitolách, toto pravidlo se ale nevztahuje na všechna 

božstva zosobňující nebo alespoň asociována se Sluncem. Opět zde hraje hlavní roli Aton a 

YHWH (Hospodin), kteří oba byli slunečními bohy s jasně monoteistickým pojetím jejich 

existence.  

Mitra zde představuje jistou střední cestu mezi oběma směry, kde sice byl v rámci svého 

mysterijního kultu uctíván jako suverénní bůh, nijak ale nepopíral existenci nebo autoritu 

ostatních bohů.   

Je třeba dodat, že komparace všech zde přítomných bohů se zaměřuje především na 

srovnání výše zmíněných aspektů, nikoliv na jejich hodnocení proti sobě ve smyslu významu, 

vlivu a další prvků. 

Jak již bylo řečeno výše, každé z těchto božstev mělo v době svého působení značný vliv na 

společnost, kde bylo uctíváno. Nemůžeme je ale zcela stavět na jednu rovinu, podle které 

bychom je mohli všechny naházet do společného pytle, a to díky množství faktorů, které 

ovlivňovaly způsob, jakým byla tato božstva chápána, i jejich vliv a význam v dané 

společnosti. Postavení solárního božstva v Egyptě tak mělo velmi odlišný charakter proti 

postavení solárního boha ve starém Sumeru nebo v Izraeli.  

I přes tyto rozdíly ale zůstává uctívání Slunce jedním ze společných prvků prakticky celého 

Předního východu, a proto si toto téma zasluhuje patřičnou pozornost.   
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1. Aton 

Na rozdíl od jiných božstev, Aton nebyl původně bohem, nýbrž pojmem používaný ve starém 

Egyptě pro sluneční kotouč (aton). První zmínky o něm pocházejí z doby Střední říše, kde se 

vyskytuje například v Textech rakví.1 

Až v pozdější době bývá personifikován bůh zosobňující Slunce, Příběh o Sinuhetovi je 

pravděpodobně první instancí, kdy se objevuje s božským determinativem u jeho jména. Je 

to ale až během poloviny Nové říše, kdy se dostává mezi známější božstva egyptských 

panteonů.2 

Jelikož ale byl kulticky méně významný, byl povětšinou přiřazován k jiným solárním bohům, a 

to hlavně hlavně k Reovi (ale i například k Harachtejovi). V souvislosti s Reem mohl mít 

podobu muže se sokolí hlavou, jeho nejčastějším zobrazením v ikonografii je ale samozřejmě 

sluneční kotouč. Ten byl manifestací Rea a lidé se k němu tak i obraceli, jak je vidět v této 

krátké modlitební formuli z doby Amenemopa: 

Modli se ke sluneční kouli (Atonu) když vychází: ,,Dej mi zdar a zdraví´´a ona ti poskytne, čeho 

v životě potřebuješ,  takže budeš zbaven starostí.3 

Situace se mění během vlády Thutmose IV. a Amenhotepa III., kdy Atonův význam prudce 

vzrostl. Bylo to také v této době, kdy se pevně ukotvila jeho podoba jakožto slunečního 

kotouče s kobrou (uree neboli znak královské moci) a s životadárnými paprsky.4 

Absolutního vrcholu došel Aton během vlády Amenhotepa IV. (1410-1382), manžela 

Nefertiti, kdy byl panovníkem vyzdvižen za hlavní státní božstvo celého Egypta. Ve vztahu 

k ostatním bohům tak došlo k radikálnímu obratu, kdy božstva jako Re nebo Harachtej byla 

spojována s Atonem, zatímco předtím tomu bylo vždy naopak5.  

Postupem času ale tyto snahy vyústily v potlačování kultů všech ostatní božstev ve prospěch 

Atona jakožto jediného božstva říše, a to jak ve veřejné tak soukromé sféře. Bohové jako Re 

či Atum již nebyli přijímání jako manifestace Slunce, Aton měl být jedinou formou slunečního 

božstva v celém Egyptě. 

Spolu s tím se změnil i pohled na podobu slunečního boha. Jak uvádí D. Redford: V kontrastu 

s tradičním pojetím boha, tyto jména znamenala že Re a sluneční božstva Khepri, Harachtej a 

Atum by již neměla být dále přijímána jako manifestace Slunce. Vnímání tohoto nového 

božstva nebylo ani tak ve slunečním disku, ale spíše ve světle z něj vyzařující6.  

1 JANÁK, Jiří, Staroegyptské náboženství I – Bohové na zemi a v nebesích, Praha: OIKOYMENH, 2009, 
s. 269  
2 JANÁK, Jiří, Brána nebes – bohové & démoni starého Egypta, Praha: Libri, 2005, s. 33 
3 ŽÁBA, Zbyněk Tesáno do kamene, psáno na papyrus, Praha: Svoboda 1968, s. 5 
4 JANÁK, Brána nebes, s. 34 
5 JANÁK, Brána nebes, s. 34 
6 REDFORD, Donald, The ancient gods speak, Oxford: Oxford University Press, 2002, s. 23  
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Toto vynucené sjednocení egyptských kultů nemělo v egyptských dějinách obdoby a stalo se 
známým jako el-Amarnské reformy.  
Jednalo se o bezprecedentní, a do příchodu křesťanství a islámu také ojedinělý, případ 

monoteismu v zemi, která do té doby měla množství panteonů i lokálních božstev7. 

V dřívějších dobách byl tento raný monoteismus, jakkoliv byl po smrti Achnatona urychleně 

zapomenut, občas dáván do souvislosti s raným judaismem jako možný vliv na jeho orientaci 

k monoteismu. Mezi nejviditelnější zástupce tohoto způsobu uvažování patřil například 

Sigmund Freud, který samotného Mojžíše označil za Achnatonova následovníka8. 

Z chronologického hlediska by se o možném vlivu dalo uvažovat, jelikož Achnaton žil ve 14. 

století a jedna z teorií ohledně izraelského exodu zasazuje tuto pro židovský národ důležitou 

událost až do 13. století.  

Problém s touto teorií je naprostý nedostatek důkazů, které by takové tvrzení podpořily. 

Egyptské texty zatím neposkytly žádné informace o existenci Mojžíše ani o zmíněném 

odchodu izraelského lidu, který by vzhledem ke své připisované velikosti byl stěží  

egyptskými prameny opomenut. Také je třeba dodat, že orientace judaismu na přísný 

monoteismus se nejsilněji prosazuje až od doby izraelských králů, tedy o několik staletí 

později. K tomu se nutně musí i dodat, že vztah Hospodina s izraelským panovníkem je 

naprostým opakem Achnatonova vztahu s Atonem. 

Zatímco Amenhotep IV. byl bohem vyvoleným prorokem, který jako jediný znal boží vůli. 

Naproti tomu izraelský panovník sice byl Hospodinem zvolen k vedení božího lidu, nebyl ale 

jediný kdo byl v kontaktu s Bohem Izraele a tak neměl exkluzivní postavení Achnatona. 

Ačkoliv tedy nemůžeme možnost egyptského vliv na monoteismus v judaismu zcela vyvrátit, 

nemůžeme tuto teorii považovat za potenciálně platnou. Atonovo nové postavení se 

nevyhnutelně odrazilo i v jeho božských aspektech. Zřejmě nejviditelnější změna se odehrála 

ve vztahu egyptského panovníka a slunečního boha. Aton se stal jediným absolutním 

vládcem všeho v existenci, díky čemuž jeho kult nesl mnoho podobností s kultem panovníka.  

Samotný Amenhotep IV. si nechal své jméno změnit na Achnaton, tedy v překladu ten, skrz 

kterého působí Aton, což zvýrazňuje, jaký význam měla exkluzivita Atonova uctívání pro 

tohoto monarchu9.  Ten měl být jediným prostředníkem i poslem tohoto boha na zemi, což 

jej činilo z kultovního hlediska jedinečným, ale také zcela redukovalo možnou zbožnost 

ostatních Egypťanů na úctu k panovníkovi, který jako jediný znal boží příkazy a nařízení. 

Redford k tomuto dodává:  „Ačkoliv bylo obvyklé, aby bohové verbálně komunikovali 

s faraonem, Aton zůstával němý. Měl Amenhotepa IV. jako svého posla a proroka.”10 

 
7 WILKINSON, Richard,  The Complete Gods and Goddesses of Ancient Egypt, London: Thames & 
Hudson, 2003, s. 36 
8 INSBURG, Ruth. a Ilana. PARDES. New perspectives on Freud's "Moses and monotheism", s. 

10, Dostupné z: http://site.ebrary.com/lib/cuni/Doc?id=10591659 
9 JANÁK, Staroegyptské náboženství I – Bohové na zemi a v nebesích, s. 271  
10 REDFORD, The ancient gods speak, s. 23 
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Vzhledem k egyptské tendenci organizovat bohy do trojic, přinesla amarnská reforma i svou 
vlastní verzi. Pravděpodobně inspirovaná dle ´rodinného´ vzoru Usir-Eset-Hor11, vznikla za 
doby Achnatona triáda Aton-Achnaton-Nefertity, kde každý z této trojice odpovídal jednomu 
z hlavních členů prvotní heliopolské mytologie: Atum/Re (Aton) jako stvořitelské božstvo, 
bůh Šu (Achnaton) jako produkt božího samooplození, a Tefnut (Nefertiti) jako ženské dvojče 
Šua.12  
Je třeba poznamenat, že například myšlenka krále jako jediného prostředníka mezi bohy a 

lidmi se v Egyptě již předtím vyskytovala, Achnaton ji ale dovedl do naprostého logického 

extrému, kdy jeho reformy násilně vnutily představu jediného boha na předtím očividně 

polyteistický Egypt. Erik Hornburg ve svém díle Conception of God: The One and the Many13 

Achnatonovy snahy shrnul takto: „Není žádného boha než Atona a Achnaton je jeho prorok.” 

Výstřednost tohoto panovníka v exkluzivitě uctívání Atona ale nekončila pouze u potlačování 

kultů jiných bohů, které v devátem roce Achnatonovy vlády zahrnovalo oficiální zavření 

svatyň a chrámů všech ostatních bohů. Přesněji řečeno, došlo k naprostému zastavení 

poskytování prostředků na provoz chrámů jiných božstev, což v konečném důsledku vedlo 

k jejich zavření.   

Jiným příkladem je například vybudování nového hlavního města Achetatonu (v překladu 

Atonův obzor) v prostoru dnešní Tell el-Amarny, s velkolepými chrámy zasvěcenými Atonovi.  

Z ekonomického hlediska se jednalo o značně nákladou stavbu, která díky svému 

geografickému umístění vyžadovala velké náklady na její pravidelnou údržbu a krátce po 

smrt panovníka byla opuštěna. I vysocí představitelé atonova kněžstva byli nazývání ´kněží 

Achnatona´, což dokazuje jednak očividnou bariéru mezi panovníkem (a jeho rodinou) a 

zbytkem celého Egypta, tak královu jedinečnou roli v rámci tehdejší vynucené teologie.  

Výrazný dopad měl Aton i na uctívání podsvětních božstev, hlavně Usira. Jak Nicholas Reeves 

uvádí: Achnatonova verze maat kladla důraz obzvláště na přítomnost, na tady a teď. Odrazilo 

se to v amarnském umění, v opuštění Usira a víry v podsvětí a v modernizaci jazyka – jak se 

mluvilo, tak se nyní i psalo14.  

Aton jako vládce všeho v existenci samozřejmě převzal vládu nad podsvětím, nevznikla ale o 

jeho panování nad mrtvými žádná mytologie. S největší pravděpodobností za tím stojí snaha 

Achnatona, který jako jediný měl mít přístup ke znalostem Atona. Co věděl bůh, to věděl i 

Achnaton, nikdo jiný ale na to neměl právo. Výsledkem tohoto monopolu na informace byla 

obecná nevědomost a nejistota, co mrtvé čekalo v podsvětí, jelikož pouze panovník měl 

přístup k potřebným znalostem. Kontrola nad pro Egypťany tak důležitým informacemi byla 

ze strany panovníka záměrná.  

11 REEVES, Nicholas, Achnaton: Falešný egyptský prorok, London: Thames & Hudson, 2003, s. 193, 
přel. Jolana Malátková 
12 REEVES, Achnaton: Falešný egyptský prorok, s. 
13 HORNUNG, Erik, Conceptions of God in Ancient Egypt: The one and the many, London: Routledge 
& Kegan Paul, 1983, s. 148  
14 REEVES, Achnaton, s. 146 
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Aton jako bůh neměl být chápán nikým jiným než Achnatonem, což vázalo všechny občany 
vůči němu nutnou poslušností, jelikož jejich panovník viděl a i aktivně rozhodoval v otázkách 
posmrtného života. Ten kdo byl vůči němu poslušný se mohl těšit na vstup mezi blažené 
zesnulé, všichni ostatní měli skončit jako navždy zatracení. Díky tomu již nebylo třeba jiných 
podsvětních božstev. Není třeba dodávat, že Achnatonovo nové pojetí tak zcela ignorovalo 
představy posmrtného soudu a jiných tradic, které byly pevnou součástí egyptské kultury 
mnohá staletí před jeho vládou, a které se téměř okamžitě po jeho smrti vrátily do svých 
původních kolejí.15 

Co si od svých solárních předchůdců Aton ponechal je stvořitelský aspekt. I ten ale prošel 

velkými změnami.  

Jak nám ukazují Achnatonovy sluneční hymny, jejichž autorství je připisováno samotnému 

panovníkovi, Aton měl být jak stvořitelem světa, tak bohem, který jej spravuje16: Velkolepý 

tvůj výstup, ó živý Atone, věčný pane. Ty jsi oslnivý, překrásný, mocný, tvá láská je převeliká a 

nesmírná. Tvé paprsky ozařují všechny tváře, tvá jasná záře dává život srdcím, když naplňuješ 

obě země svou radostí. Vznešený Bohu stvořil, který jsi stvořil sám sebe, který jsi vytvořil 

všechny země i vše co je v nich, všechny lidi, stáda a hejna, všechny stromy které vyrůstají 

z půdy; Oni žijí když ty pro ně svítáš, ty jsi matka i otec všeho, co jsi stvořil. 17 

Oproti předchozím božstvům spojeným s vládnutím, Aton měl ovládat celý svět, nikoliv 

pouze území Egypta. Opět další změna, která se radikálně liší od jeho předchůdců. Stejně 

jako v případě vztahu k podsvětí a mrtvým, ani role stvořitele neměla nijak rozpracovanou 

mytologii, a to ze stejného důvodu. Jednuduše řečeno, člověk ji neměl potřebovat, vše co 

bylo nezbytné byla poslušnost k Achnatonovi a tedy Atonovi, nic víc18. 

Aspekt vševědomosti se u Atona takto objevuje v bizarní podobě. V porovnání s většinou 

ostatních solárních božstev, tyto znalosti neměly pocházet z obvyklé cesty Slunce po nebi a 

následně podsvětím. Aton měl jakožto stvořitel světa mít absolutní znalosti o všem, co se 

v něm děje, včetně podsvětí. Je to pravděpodobně zde, kde by nejvíce dala načrtnout 

paralela mezi Atonem a YHWH/Hospodina. Oba byli monoteistickými bohy se solárními i 

stvořitelskými prvky, kteří jakožto tvůrce světa měli absolutní přehled o všem, co se v něm 

děje.  

 
 
 
 
 
 
15 JANÁK, Staroegyptské náboženství I , s. 274  
16 HORNUNG, Erik, Akhenaten and the Religion of Light, Ithaca: Cornell University Press, 1999, s.   
17 LICHTHEIM, Miriam, Ancient Egyptian Literature – Volume II: The New Kingdom, Los Angeles: 
University of California Press 1976, s. 91  
18 HORNUNG, Conceptions of God in Ancient Egypt, s. 148 
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2. Hathor 

Jen málokterá bohyně si v dlouhé historii starověkého Egypta získala takový věhlas a slávu 

jako bohyně Hathor. S výjimkou bohyně Eset, není velkou nadsázkou označit tuto bohyni za 

jednu z nejdůležitějších a nejpopulárnějších bohyň egyptského panteonu19. 

V otázce lokalizace jejího kultu, vedou se v tomto směru dodnes spory, jelikož jej máme 
doložen z vícera oblastí jak Dolního, tak Horního Egypta. Nejstarší chrám zasvěcený této 
bohyni je znám již ve 3. dynastii, nacházející se v Gabalénu, mezi další významná centra ale 
patří například Dendera (řec. Tentyra), Meruer (řec. Moírai), Atfíh (řec. Afrodítopolis) nebo 
Kes (řec. Kusai). Dalším faktorem je také to, že její uctívání se časem rozšířilo i daleko za 
hranice Egypta.20 
 
Po stránce ikonografie, nejznámější, ale zdaleka ne jedinou podobou Hathor, je kráva se 

slunečním kotoučem mezi jejími rohy. Tato forma byla obzvláště uctívána v oblasti Vasetu 

(Théby), nejvíce během vlády Amenofise III., Hatšepsuta a Tutmose III.    

Známe ale i podoby ženy s kraví hlavou nebo plně antropomorfní podobu, se supí pokrývkou 

hlavy, kravskými rohy a slunečním diskem mezi nimi. Tato forma byla nápadně podobná 

bohyni Isis/Eset, která od Hathor převzala mnohé atributy. 

Za svého působení měla Hathor mnoho rolí, což bylo částečně způsobeno i charakterem 

egyptského způsobu uctívání, kde dané božstvo se ztotožňovalo nebo zcela překrývalo 

s jinými v závislosti na dané oblasti. 

Jako první z těchto rolí je třeba zmínit její úlohu jakožto nebeskou bohyni. Hathor 

zastupovala nebeskou klenbu21, díky čemuž byla ztotožňována s bohyněmi Nut a 

Mehetueretou.  

Díky tomuto spojení byla tato bohyně patronkou nebeské oblasti, kam odcházejí zesnulí 

k novému životu v zásvětí (které se v egyptském pojetí mohlo vyskytovat pod zemí, ale stejně 

tak v nebesích). Skrz tuto funkci bývá někdy Hathor spojována s další bohyní, Imentetou22. 

S jejím působením v podsvětí je nutno zmínit působení jejího kultu v Vasetu od doby 18. 

dynastie, kde byla vnímána nejen jak bohyně, která přijímala mrtvé, ale zároveň je chránila a 

starala se o ně. Z Dokladů pro dýchání dokonce známe ztotožňování zemřelých žen s Hathor, 

zatímco muži byli ztotožněni s Usirem.23 

19 JANÁK, Brána Nebes: Bohové & démoni starého Egypta, s. 65 
20 JANÁK, Brána Nebes, s. 67 
21 WILKINSON, The Complete Gods and Goddesses of Ancient Egypt, s. 140 
22 JANÁK, Brána Nebes, s. 65 
23 JANÁK, Brána Nebes, s. 66 
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V konečném důsledku ale na pohlaví mrtvého nezáleželo, Hathor poskytovala ochranu všem.  

K tomu patří i poskytování výživy, kterou podávala ze stromu hojnosti. V této podobě také 

bývá některými texty označována jako Paní Západu. Tento titul pochází z Théb, kde se tím 

naráželo na pohřební oblast ležící na západním břehu Nilu.24 

Aspekt Hathor jakožto nebeské bohyně ale vede k její další, zcela zásadní roli: Matka boha 

Hora. Mateřství je pro solární božstvo vcelku neobvyklý atribut, jelikož mnohem obvyklejší je 

pro ně role stvořitele. I v kontrastu se Šapaš, tedy ugaritskou bohyní Slunce, atribut 

mateřství činí Hathor v tomto ohledu ojedinělým případem, jelikož Šapaš tento aspekt sice 

sdílí25, z kultického hlediska ale nemělo takový význam, jaký mělo u Hathor. 

Vzácnost stvořitelských bohyň se může odvíjet i od faktu, že samotný počet ženských božstev 

se slunečními rysy je nepoměrně menší v porovnání  s jejich mužskými protějšky.  

V kontextu starého Egypta je třeba k tomuto dodat, že role stvoření připadla v mytologických 

představách vždy bohu, nikdy bohyni. Dalo by se ale argumentovat, že byla stvoření 

nápomocna, a to v podobě Reova oka, které stvořilo lidi. Ačkoliv tedy není stvořitelským 

božstvem sama o sobě, jistý prvek stvoření by se nalézt dal. 

Role Hathor jakožto matky je také spojena s porodem. Pro egyptské ženy to byla právě ona, 

kdo mohl pomoci s početím, porodními bolestmi i se samotným porodem. V léčebných 

textech se občas objevuje i její epitet ´paní vulvy´, odkazující na její spojení s porodem.26 

Dalším důvodem, proč je tato funkce pro starý Egypt klíčová, je díky přímé vazbě na 

panovníka. Ten byl vnímán jako pozemské vtělení Hora, což z Hathor činilo matku panovníka.  

Víme o případech, kdy se egyptští faraoni sami nazývali synové Hathor, což jen zdůrazňuje, 

nakolik bylo toto spojení bráno vážně, přestože tento titul nebyl součástí oficiální královské 

titulatury.  

Samozřejmě je ale nutno podotknout, že tento titul s největší pravděpodobností také sloužil 

jako ospravedlnění panovníkovy vlády nad Egyptem, jelikož egyptští monarchové měli 

podobných titulů více. 

Z ikonografie známe i zobrazení, kdy se panovníci nechávali zobrazovat pod kojící Hathor, 

z čehož měl egyptský monarcha čerpat božskou sílu. 

Jak je ale pro egyptské pojetí bohů typické, toto nebyla jediná verze, která dává Hathor do 

vztahu s Horem. V jiných textech je naopak jeho manželkou.  

 
 
24 JANÁK, Brána Nebes, s. 66 
25 STEHLÍK, Ondřej, Ugaritské náboženské texty, Praha: Vyšehrad, 2003, s. 251 
26 WILKINSON, The Complete Gods and Goddesses of Ancient Egypt, s. 141 
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Pravděpodobně nejznámější doložený případ tohoto typu pochází z Dendery v řecko-

římském období. Tam byla Hathor, Paní Dendery, spojována s Horem, jehož kultovní 

středisko leželo v nedalekém Edfú. Obě božstva byla pokládána za manžele, dokonce měla 

spolu zplodit potomky, bohy Ihej a Harsemtaueje (jedna z podob Hora). 

Jakožto manželka Hora se Hathor samozřejmě stávala i partnerkou egyptského panovníka. 

Toto se nevyhnutelně promítlo i do postavení panovníkovy skutečné manželky. Již v době 

čtvrté dynastie byla považována za kněžku Hathor a pravděpodobně i její manifestací na 

zemi (podobně jako panovník byl zástupcem Hora). Ačkoliv tato funkce časem vymizela, díky 

popularitě bohyně Hathor byly manželky faraónů spojeny s její osobou i v době Nové říše. 

Vysvětlit tento fenomén můžeme díky dvěma hlavním, podobám, ve kterých se Hor 

vyskytoval, a to mladý Hor jako dítě, nebo starý Hor jako dospělý. Jakožto dítě se mohl 

objevit jakožto syn bohyně Hathor, v jeho dospělé jako její manžel.  

Klíčová pro tuto božskou proměnu je Hathořin status ztělesnění nebeské klenby. Ta dala 

v egyptských představách za vznik slunci, tedy Horovi samotnému. Jakmile ale Slunce 

dospěje, tak sluneční klenbu oplodní, čímž se stal zároveň syn i božským partnerem. V takové 

instanci byla Hathor jak matkou, tak manželkou. 

Hor ale nebyl jediným solárním božstvem, se kterým byla Hathor spojena. Již v době Staré 

říše byla díky své vazbě na slunečního boha dávána do souvislosti s dalším solárním 

božstvem starověkého Egypta, tedy s bohem Ra.27 

Podobně jako u Hora, Hathor se vyskytuje v některých textech jako jeho manželka, nikdy ale 

jako jeho matka. Naopak, častěji než boží partnerka je Hathor uváděna jako jeho dcera, nebo 

jako Reovo oko. V této její podobě se setkáváme s druhou instancí, kdy se Hathor pohybuje 

v podsvětí. Každou noc, během cesty sluneční bárky podsvětím, Hathor Rea doprovázela a 

pomáhala mu překonat nejrůznější nástrahy, které na něj čekaly. 

Je třeba dodat, že Hathor sama o sobě tuto cestu nikdy nepodnikala, resp. nejsou žádné 

důkazy o tom, že by cestovala podsvětím ve stejné roli jako Hor nebo Re. Pomáhala jim sice 

při jejich vlastní plavbě a starala se o mrtvé, nikdy ale nezastupovala sluneční kotouč cestující 

podsvětím.  

Naopak, díky jejímu statusu jakožto ztělesnění nebeské klenby by se dala označit jako 

personifikace samotného podsvětí, které se v některých verzích nacházelo právě uvnitř 

nebeské klenby.  

 

 

 

27 JANÁK, Brána nebes, s. 65 
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Hathor ale nebyla pouze benevolentní božstvem, mohla se stát i nástrojem Reova hněvu. 

V Knize o nebeské krávě28 máme popsánu devastaci lidstva jako trest od Rea za nedodržování 

řádu maat a bylo to právě Hathor, která v podobě bohyně Sachmet vykonávala tuto krvavou 

odplatu: Vznešený Nún řekl: ,,Synu můj Rée, bože větší než ten, ze kterého jsi vzešel, starší 

než sám ten, jenž tě stvořil, zůstaň na svém trůnu, neboť veliká bude před tebou hrůza, až své 

Oko obrátíš proti těm, kteří proti tobě osnují pletichy!´´ Vznešený Ré odpověděl: ,,Hle, utekli 

se však na poušť z obavy, abych na ně nepromluvil!´´ I poradili Jeho Veličenstvu: ,,Ať tvé Oko 

jde za nimi, aby ti vypátralo ty, kteří se proti tobě spolčují. Ale Oko není (samo) tak silné, aby 

je zničilo. Ať tedy jde ve tvaru (tvé dcery) Hathóry.´´ 

K tomuto je ale nutno podotknout, že tyto příběhy se váží na další aspekt této bohyně, 

alkoholické nápoje. Krom solárního, mateřského a podsvětního aspektu, doménou Hathor 

byla i štěstí krása, sexualita a láska. Alkohol byl díky tomu často užíván jak v běžném životě, 

tak i během kultických činností. 

Daleko více než se Šapaš bychom mohli Hathor v tomto ohledu srovnávat s řeckou Afrodítou 

nebo římskou Venuší.   

Spojení se Sachmetou je důležité pro její další roli, a to je léčení. To se ale nabývá  u Hathor a 

vyskytuje v dosti ironické podobě. Ačkoliv moc nad agresivní sílou slunečních paprsků byla 

přisuzována hlavně Sutechovi, Hathor s ním tuto funkci sdílela.  

Slunce, jakožto významný faktor při změnách ročních období, bylo ironicky vzato i příčinou 

zvýšeného počtu nemocí, hlavně díky změnám počasí a větrům.  

Hathor tak v podstatě sloužila jako zdroj nemocí (za zmínku stojí například tzv. Sachmetin 

mor), které potom pomáhala léčit. Takto způsobené nemoce ovlivňovaly pouze smrtelníky, 

bohové byli vůči nim immuní.  

V každém případě byla Hathor skrze svou asociaci se vznikem nemocí patronkou a hlavním 

božstvem lékařů, kteří se na ní obraceli pro pomoc s léčením nemocí. Tento aspekt její 

božské existence se ale objevuje výlučně v nemytologických textech. 

Jistá paralela by se zde dala načrtnout mezi Yahwem a Hathorou, kdy oba byli božstva se 

slunečním aspektem, s benevolentním ale i hněvivým prvkem. Oba také byli schopni sesílat 

nemoce, které pak uzdravovali. Rozdíl je zde v jejich motivaci i způsobu provedení.  

Yahweh sesílal nemoce jako formu trestu na nepřátele Izraelců, tedy Egypťany, jak můžeme 

vidět v Exodu : Nabrali tedy saze z pece, postavili se před faraóna a Mojžíš je rozhazoval 

směrem k nebi. Na lidech i na dobytku se objevily vředy hnisavých neštovic.29 (Ex 9,8-9)  

 
 
 
28 ŽÁBA, Zbyněk, Tesáno do kamene, psáno na papyrus, Praha: Nakladatelství Svoboda, 1968, s. 175 
29 Ex 9,8-9 
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Jak nám ale ukazuje například Numeri, ani jeho lid nebyl v bezpečí, pokud se boží hněv 

obrátil jejich směrem: Když oblak od stanu odstoupil, hle, Mirjam byla malomocná, bílá jako 

sníh. Áron se obrátil k Mirjamě a hle, byla malomocná.30  

Hospodin byl také tím, kdo dané nemoci mohl vyléčit, aniž by bylo potřeba lidského média.  

Na druhou stranu Hathor nemoci sesílala jako jistou formu přirozeného procesu a na rozdíl 

od jiných instancí, kdy jako Sachmet devastovala lidstvo (viz výše), sesílání nemocí nebylo 

formou božího trestu. Léčení seslaných nemocí také nebylo konáno bohyní samotnou, ale 

lékaři, kteří se k ní obraceli pro pomoc. 

Nebyly to ale pouze nemoci, které spadaly pod její doménu uzdravování, z jiných textů 

známe i případy regenerace. Jako příklad stačí uvést příběh, kdy Hathor pomáhá zraněnému 

Horovi vyléčit jeho oči, o které přišel v boji s jeho úhlavním nepřítelem Sutechem:  

Hor zatím ležel pod stromem v oáze. Sutech ho objevil, popadl a shodil po zádech z hory. 

Vydloubl mu obě oči z důlků q pohřbil je na hože. Ráno se z nich staly velké bulvy a vyrostly 

z nich lotosy. Když se potom Sutech vrátil, zalhal Re-Harachtejovi: ’’Nenašel jsem Hora.’’ 

Pak teprve Hathor, Paní jižní sykomory, objevila při pochůdce Hora, který ležel v poušti a 

plakal. A hned chytila gazelu a podojila ji. A řekla Horovi: 

’’Otevři oči, abych jim mohla dát mléko!’’ Poté otevřel oči a ona kápla do pravého i levého 

očního důlku. A řekla mu: ’’Otevři oči!’’ A on je otevřel. Hathor se podívala a zjistila, že jsou 

zdravé.31 

Ačkoliv sám Hor si byl alespoň v některých jeho podobách schopen si takové zranění vyléčit 

sám (viz níže), ve vztahu k Hathor to podtrhuje její schopnost léčit i zvýrazňuje její 

benevolentní podobu.   

Aby jejích atributů nebylo málo, Hathor sloužila jako bohyně cizích zemí, hlavně po stránce 

obchodních cest a výprav, ale i získávání drahých kamenů. Dá se předpokládat, že tento fakt 

napomohl šíření jejího kultu z Egypta po zbytku Předního východu. Příkladem asociace 

Hathor s cennými nerosty může být její spojení s horami na Sinaji, kde Egypťané dolovali 

tyrkys a měď.  

 

 

 

 
 
30 Nu 12,10 
31 VACHALA, Břetislav, Pověsti a legendy faraónského Egypta, Praha: KPK Praha 1994, s. 62 
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Snad nejznámějším exemplářem je tzv. ´Hathořina jeskyně´, chrám nacházející se v nynějším 

Serabit el-Khadimu.  V této lokalitě byla uctívána jako Paní tyrkysu. Na konci zprávy vytesané 

do skály, pocházející od královského pokladníka Harwerrého z 19. století před naším 

letopočtem (doba vlády Amenemheta III.) je psáno32: 

Přineste oběť, přinestě oběť Paní nebes Hathóře a nakloňte si ji (tak). Učiníte-li to, bude vám 

to ku prospěchu a vykonáte více, než vám bylo rozkázáno. Já jsem uskutečnil svou výpravu 

s největším úspěchem, takže se neozval hlas hanící mou práci; vykonal jsem ji znamenitě. 

Celá expedice a společnost…(se vrátila beze ztrát).  

Poslední dva řádky textu jsou bohužel zničeny, je zde ale jasně vidět, že Hathor byla 

božstvem nápomocným všem dolující drahé nerosty v dané lokalitě. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
32 ŽÁBA, Zbyněk, Tesáno do kamene, psáno na papyrus, s. 142 
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3. Hor 

Řadící se mezi vůbec nejstarší známá božstva starověkého Egypta, bůh Hor byl také jedním 

z nejznámějších. Jeho jméno je známo již v raně dynastické době a podle informací 

z Turínského královského seznamu, již předdynastičtí vládcové byli uváděni jako 

´Následovníci Horovi´33. 

Jeho kult je spojen hlavně s oblastí Nechenu (řec. Hierakonpolis), díky jeho dlouhému 

působení a popularitě ale měl množství chrámů po celém Egyptě. Za zmínku stojí například 

Kehm (řec. Letopolis, dnešní Ausim), Behdet nebo Edfu.  

V ikonografii, nejčastějšími podobami Hora byla sokol nebo muž se sokolí hlavou, nesoucí 

dvojitou korunu představující spojení Horního a Dolního Egypta.  

Vzácněji ho máme i ve zcela antropomorfní podobě, většinou jako dítě. V takovém případě 

byl vnímán jako syn bohyně Esety (ačkoliv známe i verze, kde byl dáván do vztahu s Hathor).  

Díky dlouhé době Horova působení a jeho asimilaci dalších bohů, je obtížné určit, které prvky 

byly jeho vlastní a které postupem času převzal od jiných božstev. 

Jeho nejstarší podobou, v níž toto solární božstvo vzešlo ve známost, je podoba sokola. Ta je 

spojena s jeho prvním a nejstarším atributem, nebesy. Ačkoliv již od Staré říše byl Hor 

pokládán za boha s primárně solárním atributem, jeho role jako krále nebes tomuto 

předcházela.  

Předpokládá se, že tuto formu získal díky asimilaci dalšího božstva, což nabízí otázku, která 

forma byla jeho původní. V každém případě to byla právě podoba sokola, která byla spojena 

s jeho raným uctíváním, a to hlavně v oblasti již výše zmíněného Hierakonpolisu. Nedá se ale 

popřít, že Hor byl prvním (nám známým) vládcem nebe, Slunce, měsíce i hvězd. 

V mytologický představách byl Hor představován jako nebeský sokol se Sluncem jako jeho 

pravým okem a měsícem jako levým. Je možné, že odtud pochází jeho další a pro Egypt 

mnohem důležitější atribut, tedy atribut solární. Ten by se dal považovat za další fázi jeho 

evoluce, spojený s tím jak jeho popularita a hlavně význam rostl34.  

V roli slunečního boha má Hor mnoho společného s Reem, se kterým byl dokonce v době 

Střední říše synkreticky spojen do božstva Haruer-Re.  

Stejně jako Re, Hor získal množství nejrůznějších podob, obecně je ale můžeme rozdělit do 

dvou hlavních typů, a to Hor Starší, tedy bůh spojen nejen se Sluncem, ale i s měsícem a 

hvězdami (astrální aspekty), a Hor, syn Esety. 

 
 
 
33 JANÁK, Brána nebes, s. 75 
34 REDFORD, The ancient gods speak, s. 167 
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Oproti Reovi, který každý večer vítězil nad Apopem, Hor měl mnohem viditelnějšího 

protivníka v podobě boha Sutecha. Ten v pozdějších dobách nahradil hada Apopa jakožto 

hlavní představitele ne-řádu (Isfet), nad kterým bylo nutno zvítězit. Zůstával ale nezbytnou 

součástí světa, což znamenalo, že nikdy nemohl být zcela poražen35. 

Vztah Hora a tohoto božstva je značně ambivalentní a značně proměnlivý s tím, jak se jejich 

pojetí měnilo v rámci dané doby. V některých verzích vystupovali jako bratři, v jiných zase 

jako strýc a synovec. Známe i případy, kdy byli spojenci a jeden čas i spojeni v jedno božstvo.  

V tomto ohledu se Hor liší od Rea, jelikož zde bojoval s někým, komu je přisuzována osobní 

vazba k jeho osobě. Apop by se dal považovat za neosobní vtělení chaosu, kterého se staří 

Egypťané tolik obávali.  

Sutech na druhou stranu, ačkoliv zastával obdobnou roli, byl božstvem, které mělo vlastní 

osobnost i rodinný vztah k Horu samotnému.  

V souvislosti s jejich bojem je nutno zmínit válečnický aspekt, který byl Horovi přisouzen díky 

jeho úloze jakožto přemahatele nepřátel řádu maat a slunečního božstva. Z tohoto vyplývá, 

proč byl tento bůh brán jako ochránce panovníka, který byl zodpovědný za udržování tohoto 

cyklu v egyptských zemích. 

Spor těchto dvou bohů se ale nedá omezit pouze na boj řádu a neřádu, jako tomu bylo u Rea 

a Apopa. Hlavním centrem sporu byl jejich konflikt o to, kdo bude vládnout světu. Po 

nesčetných bojích i konfliktech se nakonec Hor stal vítězem tohoto sporu, z čehož vyplývá 

jeho právo vládnout. Jeho konečné vítězství nad Sutechem je shrnuto takto: 

Hor přinesl Sutecha tobě (Usire), dal ti ho, pokořeného před tebe. Tvá síla je větší než jeho.36 

Kromě toho ale Hor měl řadu dalších atributů. Díky příběhům spojených s jeho bojem se 

Sutechem, kde přišel o oči, které mu byly následně vyléčeny zpět, byl dáván do spojení 

s léčením, ochranou a magií. Díky slepotě byl i patronem hudebníků, konkrétně harfeníků. 37 

Příkladem krátkého zaklínání na ochranu oči nám ukazuje Papyrus Edwina Smithe38: Tento 

chrám nepadne, žádná z nádob uvnitř je nakažena. Já jsem pod ochranou Achoma. Usirův syn 

je zachráněn. 

Byla mu také připisována značná moudrost (v některých oblastech byl i srovnáván nebo 

spojen s Thovtem), ačkoliv je otázkou, nejednalo se ale o stejný typ vševědomosti, jaký je 

přisuzován solárním božstvům, které vidí vše na zemi (jako má například Šapaš, Šamaš nebo 

Yahweh). Měl ale jiný typ vědomostí. 

35 HORNUNG, Erik, Idea into image – Essays on ancient egyptian thought, New York: Timken 
Publishers, 1992 
36 GRIFFITHS, Gwyn, The Conflict of Horus & Seth, Liverpool: Liverpool University Press 1960, s. 8  
37 JANÁK, Brána nebes, s. 81 
38 GRIFFITHS, The Conflict of Horus & Seth, s. 33  
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Skrz svojí matku Eset byl Hor nejmocnějším božstvem celého Egypta, a to díky znalosti 

pravých jmen věcí, včetně Reova.  

Tato pravá jména byla nezbytnou součástí egyptské magie a představovala skutečnou 

podstatu věcí. Hor tak byl svrchovaným pánem magie, mocnější i než samotný Re. Z jistého 

pohledu by se tak dalo říct, že skutečně věděl vše, jelikož znal pravou podstatu věcí. 

Ve vztahu k podsvětí, Hor měl v porovnání s ostatními solárními božstvy unikátní postavení. 

Na rozdíl od svého staršího, astrálního modelu, druhý typ Hora byl vnímán jako syn Esety a 

Usira. Je to tato podoba, která byla archetypem egyptského panovníka, královského božstva 

nad celou zemí.  

V kontrastu s Šapaš, Šamašem a hlavně Reem, u Hora nebyl zdaleka takový důraz dáván na 

každodenní cestu podsvětím. Známe sice případy jeho zobrazení na sluneční bárce, spíše se 

ale jednalo o pouhé potvrzení jeho přítomnosti na této cestě. Pouze Re měl ve starém 

Egyptě absolvovat celou cestu Slunce na nebi a následně podsvětím. 

Opět, v porovnání s Reem, egyptský monarcha byl vůči Horovi jeho pozemským vtělením, 

namísto syna a otce (předchůdce a nástupce). Nedá se říci, že by mu to ubíralo na autoritě, 

spíše naopak. Panovník byl dědicem božského ka (stejně jako Hor zdědil ka od svého otce 

Usira), které bylo nutno předat dál, což činilo jeho vládu dědičnou.39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39 JANÁK, Brána nebes, s. 85 
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4. Mitra/Mithra 

Sluneční bůh Mitra si během doby svého působení prošel mnoha proměnami i značnou 

proměnou míst, kde byl uctíván. Původem pocházel z védského prostředí40, než se dostal do 

prostředí Předního východu a časem i do oblastí Římské říše.  

Ve své původní podobě byl vnímán jako bůh zaručující smlouvy a dohody (od čehož je 

odvozeno i jeho jméno). Byl také často dáván do kontrastu s bohem Varunou, kde tato 

dvojice představovala svrchovaná božstva. V této dvojici představoval laskavý aspekt proti 

Varunovu děsivému (jeden z významů jeho jména je i doslova přítel), kde Mitra je silou 

uvažující zatímco Varuna je silou konající41.  

I po jeho rozšíření na blízký východ, Mitra zůstával populárním božstvem, ačkoliv s jinými 

atributy, než s jakými začínal. V Persii patřil mezi významné bohy a tato pozici mu zůstala i po 

nástupu Zoroastrismu, z velké části i díky tomu, že byl spjat s Ahura Mazdou. Bylo to také 

v této době, kdy Mitra získává válečnické rysy. Stává se tak ochráncem nejen lidí i samotného 

panovníka.  

Jako důkaz jeho významu pro říši máme například fakt, že měl vlastní jednodenní svátek 

(Mithrakána/Mihragán), konaný vždy jednou za rok. Tento den byl jediný, kdy se panovník 

směl opít, dokonce se to od něj očekávalo42.  

V době helénismu je nám známo jeho rozšíření v Partské říši, kde od 2. století před naším 

letopočtem je obsažen v královském jménu. Během tohoto šíření také jeho uctívání začíná 

dostávat mysterijní charakter. Jako jedni z údajných zakladatelů Mitrových mystérií měl být 

kmen Mágů43. 

První zapsaná svědectví o mysterijním kultu Mitry, zasazená do Malé Asie, byla napsána 

řeckým historikem Plutarchem během prvního století před Kristem. Dá se předpokládat, že 

právě odtud se tento kult rozšířil do řecko-římského prostředí. První zmínky o přítomnosti 

kultu v Římě máme také z prvního století, tentokrát ale již našeho letopočtu44.  

Jednou z nesporných výhod, kterou Mitra měl oproti jiným mysterijním kultům bylo to, že 

nebyl lokálním božstvem, jeho svatyně byly k nalezení prakticky všude po Římské říši. Díky 

tomu se těšil značné popularitě, hlavně mezi vojáky, ale i hospodáři a úředníky, tedy lidmi 

kteří nezůstávali dlouho na jednom místě45. 

 
 
40 TURCAN, Robert, Mithra a Mithraismus, Vimperk: Vyšehrad 2004, s. 13 
41 TURCAN, Mithra a Mithraismus, s. 13 
42 CUMONT, Franz, The Mysteries of Mithra, New York: Dover Publications 1956, s. 9 
43 TURCAN, Mithra a Mithraismus, s. 22-23 
44 ULANSEY, David, The Originds of the Mithraic Mysteries, New York: Oxford University Press 1989, 
s. 4 
45 CUMONT, The Mysteries of Mithra, s. 41 
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Naopak mezi zemědělci a dalším venkovským lidem se Mitra příliš neprosadil, zčásti i kvůli 

tomu, že mitraické liturgie byly zapovězeny ženám. To je spojeno s faktem, že jako bůh Mitra 

neměl matku ani manželku. Ačkoliv byl spojen s představou otevření pramenu ze skály, pro 

zemědělce velmi prospěšný čin, a na mnohých zobrazeních pomáhá sklízet úrodu, Mitrova 

mystéria měla v konečném důsledku hlavní centra ve městech. 

Ve vztahu k panovníkovi se Mitra rozhodně nedá srovnávat s egyptskými bohy, jelikož nikdy 

nebyl oficiálním patronem římského císaře, ani k němu neměl osobní vztah. Jediný císař, 

který se měl nechat zasvětit do mystérií, byl ve druhém století Commodus, ten tak ale učinil 

pouze jako soukromá osoba46. 

Jediným obdobím, kde Mitra byl v oficiálním postavení k panovníkovi (resp. císaři) byl 

počátek čtvrtého století, kdy Dioklecián, Galerius a Licinius prohlásili Mitru za ochránce jejich 

moci. Po jejich smrti ale tuto výsadu ztratil a Konstantinův obrat roku 325 zcela zamezil 

dalšímu šíření Mitrova kultu. 

Centrální pro jeho kult je tauroktonie, tedy obětování býka. Dodnes zůstává sporné, jakou 

úlohu přesně tento akt ve vztahu k Mitrovi a světu samotnému, jedná se ale o centrální akt 

pro mitraistickou ikonografii. Vzhledem k pojetí Mitry jako hrdiny, který zachránil svět, dal by 

se této oběti přisoudit jistý spásný prvek, možných interpretací je zde ale více.  

Na těchto zobrazeních Mitra, v podobě mladého muže oděného v perském stylu a nesoucí 

nůž (a někdy i pochodeň), obětující býka. Společníky v této oběti mu je dvojice světlonošů 

Cautes a Cautopates (představující vycházející a zapadající Slunce), Slunce, Měsíc, havran 

(chápaný jako posel Slunce) pes a štír.  

Tato ikonografie byla prakticky stejná naskrz všechny jeho svatyně i centra. Nejstarší doklad 

o tomto zobrazení máme z roku 80 našeho letopočtu od básníka Statia. Známe ale i některé 

případy, kdy se zobrazení lišila47. 

Ve vzácnějších případech byla Mitrova antropomorfní podoba nahrazena mužem se lví 

hlavou, u té ale zůstává záhadou, jaký význam může mít. Známe také případy, kdy Mitra stál 

přímo ve slunečním voze, což zvýrazňuje jeho solární symboliku. Je třeba zmínit, že i přes 

nesporný význam, jaký oběť býka pro tento mysterijní kult měla, zůstává záhadou, odkud 

toto zobrazení pochází. Nabízí se zde dvě možnosti pro vysvětlení tohoto fenoménu.  

První možnost je návaznost na zabití býka v Zoroastrismu, kde Ahura Mazda jako prvního ze 

všech živých tvorů stvořil býka. Ten byl následně zabit Ahrimanem a z částí jeho těla vzešly 

všechny živé bytosti. Podle F. Cumonta měli Mitrovi kněží převzít tento mýtus a dosadit 

Mitru namísto Ahrimana, což z původně podlého činu udělalo hrdinskou oběť48. 

 
46 TURCAN, Mithra a Mithraismus, s. 33 
47 CUMONT, The Mysteries of Mithra, s. 225 
48 ULANSEY, The Originds of the Mithraic Mysteries, s. 11 
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Podle jiných (např. R. Pettazzoni, H. Lommel nebo A. Loisy) ale tomu bylo naopak, tedy že 

obětování býka byl původně mitraistický prvek, který byl až později přičten Ahrimanovi. Toto 

tvrzení by se dalo podpořit obecným odporem zoroastrismu ke krvavým obětem. 

Druhou možností je adaptace tauroktonie od olympijských bohů. V kontextu starého Řecka 

víme o obětování býka bohyní Niké již dlouho předtím, než se Mitra objevil na řecko-

římském území49. Je tedy možné, že tento archetyp byl převzat a adaptován pro potřeby 

jeho kultu. 

Další komplikace vyvstává z naprosté absence mitraistických záznamů jejich pojetí dějin, na 

kterém by stála jejich kosmologie, což omezuje možnost komparace mitraistické kosmologie 

s jinými.  

V každém případě má Mitra zvláštní vztah ke slunci samotnému. Na rozdíl od jeho 

egyptských nebo mezopotámských protějšků, Mitra nebyl ztělesněným Sluncem jako 

takovým. Jeho solární prvek pochází skrz asociaci s tímto nebeským tělesem, nikoliv 

ztělesněním, i přestože byl Mitra v některých zobrazeních usazován do slunečního vozu.  

Bylo několik podob, v jakých se Slunce v mitraismu vyskytovalo. První bylo v podobě dvojice 

světlonošů, jak již bylo zmíněno výše. Další byla scéna mezi postavou představující Slunce 

(pravděpodobně řecký Hélios) a Mitrou, kde Slunce uznává Mitrovu nadřazenost a nechává 

se iniciovat do jeho mystérií, což je následně stvrzeno společnou hostinou. 

Třetí podobou je skrz římský kult neporazitelného Slunce (Sol Invictus), který byl založen 

císařem Aureliem (270-275). Tato forma byla k Mitrovi přidána pravděpodobně pod vlivem 

narůstajících snah sjednotit římský státní kult s jedním konkrétním náboženstvím pro 

posílení vnitřní stability říše.  

Ironicky vzato, toto vzájemné spojení císařského kultu s kultem Mitry nebylo příliš populární 

na Apeninském poloostrově (tedy centru římského impéria), ukázalo se ale jako velmi účinné 

v oblasti Předního východu, tedy v zemích, kde i v předchozích staletích byl panovník uctíván 

jako bůh (nebo minimálně dáván do přímé vazby s bohy)50. Prvek neporazitelného Slunce 

odpovídal původnímu válečnickému atributu Mitry, který tak prožíval jistou renesanci.   

V samotné Itálii se ale toto nesetkalo s velkým pochopením, hlavně díky předchozímu 

demokratickému charakteru Římské říše před dobou císařského absolutismu. Ačkoliv se 

mitraismu nakonec nepovedlo v této roli prosadit, po určitý čas byl Mitra synonymní se 

symbolem císařské moci. 

 

49 Turcan, Mithra a Mithraismus, s. 39 
50 Cummont, The Mysteries of Mithra, s. 42-43 
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Na rozdíl od jiných solárních božstev (s výjimkou YHWH-a/ Hospodina), Mitrův kult 

pravděpodobně neoperoval s představou podsvětí, jelikož pro něj nebyla potřeba. Mitra, 

zobrazovaný jako hrdina, který býčí obětí zachránil vše ve světě, svým věřícím již spásu 

poskytl, bez jakékoliv nutnosti čekat na posmrtný život. Jednalo se tedy o spásu bio-

kosmickou, odehrávající se v přítomném světě živých, nikoliv posmrtné spasení nebo 

záchrana mrtvých. Díky tomu zde chybí jakýkoliv vztah k již zesnulým a de facto tak vznikl 

problém vztahu Mitry k zesnulým. I za předpokladu, že byli již za svého života spaseni, co se 

s nimi dělo po smrti jejich fyzického těla?  

Ačkoliv toto pojetí by se dalo označit jako značně optimistické, stalo se také jedním z faktorů, 

který napomohl konečnému pádu mitraismu jako takového. V dobách úzkosti, která 

provázela čtvrté století, kdy každý byl příliš zaujat myšlenkou individuální spásy duše, se 

absence odpovědi na tento problém stala Mitrově mysterijnímu kultu osudnou, zatímco 

křesťanství pokračovalo ve svém vítězném vzestupu.  

Dalším aspektem, který se u Mitry nevyskytuje (nebo pro něj minimálně nejsou žádné 

důkazy) je léčebný aspekt. Toto je obzvláště překvapující díky jeho hrdinskému aspektu i díky 

faktu, že role léčitele se u mnoha solárních božstev vyskytuje (Hathor, Šapaš, YHWH-

Hospodin).  

Možná se tato funkce pro Mitru  během jeho dlouhého působení nikdy neujala díky jeho 

spasitelskému aspektu, jehož základem bylo zabití býka za účelem spasení světa. Jiným 

důvodem by mohla být zdánlivá absence potřeby této role v rámci jeho božského portfolia. 

Koneckonců, nebylo by to poprvé, kdy by Mitra postrádal aspekt, který by dal u jiných 

solárních božstev považovat za běžný, jak již bylo řečeno u jeho vztahu k podsvětí a mrtvým.     

Alternativou by mohlo být přenechání léčitelského aspektu jiným božstvům. Ačkoliv Mitra 

byl v rámci svého kultu vnímán jako nejvyšší a suverénní bůh, neměl žádný problém 

s existencí dalších božstev. Jako příklad stačí uvést přítomnost Helia v mitraistické ikonografii 

(viz výše). V rámci společného hodování jsou dokonce symbolicky přizvána další božstva, aby 

se přidala ke společenému stolování. Mitra tak nebyl bohem monoteistického, ale spíše 

henoteistického charakteru. 

S výše zmíněným hrdinstvým připadá na Mitru také odpovědnost za svět. Sice jej nevytvořil, 

ale byl tím, kdo za něj nesl odpovědnost, jeho zachránce dohlížející nad vším stvořením. Tím 

se Mitra vyhýbá dalšímu z typických aspektů solárních božstev, tedy roli stvořitele. Tento 

fakt není při podrobném přezkoumání natolik překvapivý, solární božstva Předního východu 

nebývala nutně v pozici stvořitele světa, za zmínku můžeme uvést například Hathor, Šamaše 

nebo Šapaš. Egyptský Re byl v tomto ohledu jistou výjimkou, jelikož u Hathor se tento aspekt 

neobjevuje, zatímco u Hora byla byla role stvořitele převzata a i tak se v textech prakticky 

nevyskytuje. Yahweh s největší pravděpodobností stvořitelský aspekt převzal od 

kenaánského Ela, ačkoliv vliv egyptského způsobu myšlení by také mohl hrát jistou roli. 

Pozice solárního božstva se tedy nemusela automaticky rovnat roli boha stvořitele. 
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5. Re 

Symbol královské moci, solární božstvo i stvořitel světa, bůh Re za dobu svého dlouhého 

působení značnou řadu atributů a řadí se mezi mezi nejdůležitější z egyptských božstev. Je 

také jedním z nejstarších, první důkazy o uctívání tohoto boha pocházejí z doby panovníka 

Raneba během druhé dynastie38. 

Je to ale až v době čtvrté dynastie, kdy jeho prestiž dorůstá největšího vrcholu, zčásti i díky 

titulu syn Rea, který si egyptští panovníci přisvojili.  

V čase páté dynastie je již Re uznáván jako hlava celého egyptského panteonu a i když byl 

v některých obdobích nahrazen v této funkci jinými božstvy, Re si vždy zachoval značnou 

popularitu.  

Ačkoliv byl univerzálně uctíván v celém starověkém Egyptě, hlavním centrem jeho kultu byla 

Heliopole. 

Stejně jako měl mnoho rolí měl Re i množství zobrazení. Snad nejčastějším byla  semi-

antropomorfní podoba muže se sokolí hlavou a slunečním diskem ovinutým kobrou. Často 

používané byly i formy sokola se slunečním kotoučem na hlavě nebo pouze samotného 

Slunce.  

Jelikož ale v egyptském pojetí tento solární bůh měl s každou hodinou měnit svoji formu, 

nabýval i další rozličné podoby (ať už ve zcela zvířecí nebo částečně antropomorfní verzi),  

například skarab, býk, kočka nebo beran. 

Obzvláště skarab a beran se v ikonografii vyskytují vcelku běžně i díky tomu, že triáda skarab-

sluneční disk-beran zpodobňuje bohy Cheper-Re-Atum. Ti symbolizují ranní, polední a 

večerní Slunce a v konečném důsledku jsou třemi tvářemi jednoho božstva39.  

Stejně jako Horus (se kterým byl i často ztotožňován), Šamaš/Utu nebo Šapaš, Re každý den 

vykonává svou pouť ve sluneční bárce po obloze, což díky svojí neměnnosti a neustálému 

opakování se stalo synonymní s řádem maat, jehož dodržování hrálo v Egyptě velkou roli. 

V rámci egyptských božstev v této práci byl nicméně jediným, které absolvovalo celou tuto 

cestu, jelikož u Hora na tento prvek nebyl zdaleka dán takový důraz a Hathor maximálně 

pomáhala.  

Tato cesta pak přechází v cestu podsvětím během noci. Zde, kromě překonávání 

nejrůznějších nástrah a nestvůr, pomáhal soudit mrtvé a ujímal se těch, kteří získali právo se 

přidat k blaženým zesnulým. V textech Nové říše splývá Re během této plavby s Usirem, což 

z něj činilo svrchovaného podsvětí (Re-Usir). 

 
38 QUIRKE, Stephen, The Cult of Ra – Sun-worship in ancient Egypt, New York: Thames & Hudson, 
2001, s. 17 
39 JANÁK, Brána nebes, s. 144 
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Mnohem zřetelněji než v podsvětí se ale Reova autorita projevovala na zemi, a to v osobě 

panovníka. Ten představoval pozemského potomka tohoto solárního božstva a byl jeho 

zástupcem na zemi, což jej činilo svrchovaným pánem nad celou zemí.  

Na rozdíl od Hora, který byl s panovníkem identický, Re zůstával na nebi a egyptský 

monarcha tak sloužil jako jeho zástupce a vykonavatel boží vůle.  

Nakolik bylo toto bráno vážně můžeme poznat z toho, že některé texty (např. 

z Hatshepsutu), kdy jsou cizí panovníci označováni jako ´bez Rea´, což můžeme brát jako 

formu zavržení. Propojení boha Re a panovníka je tedy zcela klíčové40.  

S tím vyvstává zásadní problém v otázce Reova významu. I přes jeho nepopiratelný status 

jako nejdůležitější božstvo starověkého Egypta, je zarážející že se objevuje teprve až před 

třetí nebo čtvrtou dynastií a většího významu nabývá až v momentu, kdy je pevně spojen 

s osobností panovníka41.  

Možným vysvětlením by mohlo být to, že tento prudký nárůst na významu byl egyptskými 

monarchy vyvolán úmyslně. Koneckonců, jejich spojení s bohem Slunce legitimizovalo jejich 

vládu a solární princip tvořil silný sjednocující prvek. Zde je třeba dodat, že panování boha 

Rea (a tedy i jeho pozemského potomka) bylo nezbytnou součástí řádu maat, což přispělo 

k utvrzení panovníkovy absolutní moci42. 

Další funkce, která byla Reovi připsána, je funkce stvořitele, tedy tvůrce světa. Tento aspekt 

se objevuje hlavně v textech z Heliopole, ale je mu přiřknut i ve zbytku Egypta, což je 

s nejvyšší pravděpodobností následek tamějšího Reova statusu jako hlavního božstva říše.  

Z řeči k mrtvým v Textu pyramid nám jako příklad mohou posloužit následující úryvky: 

Opakuji vám čtyři dobré skutky, které jsem učinil: Stvořil jsem vítr ze čtyř stran nebe, aby 

každý člověk mohl za svého života dýchat. To je (první) z oněch dobrých skutků. Stvořil jsem 

nilskou záplavu, aby nepatrný člověk měl z ní týž užitek i práva jako vysoce postavený. To je 

(druhý) z oněch dobrých skutků43. 

Zdráv buď Re, dokonalý každý den, který vycházíš za úsvitu, Khepri který se vysiluješ 

námahou! Tvé paprsky jsou na tváři, přesto neznáné, nejlepší zlato se nemůže rovnat tvému 

lesku, samostvořený jsi vytvořil své tělo, nestvořený stvořiteli. Ty jenž jsi jedinečný a unikátní, 

ty který překračuješ věčnost44.  

 

 
 
 
40 WILKINSON ,The complete Gods and Goddesses of ancient Egypt, s. 209 
41 REDFORD, The ancient gods speak, s. 325 
42 TRAUNECKER, Claude, The Gods of Egypt, London: Cornell University Press,2001, s. 97 

43 ŽÁBA, Tesáno do kamene, s. 169-170 
44 LICHTHEIM, Ancient Egyptian Literature, s. 87  
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Re jako státní bůh tedy mohl během svého působení asimilovat velké množství nejrůznějších 

božstev, včetně těch se stvořitelským aspektem, jako byl například Atum nebo Amon.  

V ohledu ke stvořitelskému aspektu je třeba dodat ještě jeden klíčový detail: V egyptském 

chápání, utvoření královského majestátu a řádu společnosti bylo synonymní se stvořením 

světa. Re byl následně de facto stvořitel nejen Egypta, ale i celého světa. Zdali toto bylo 

pouze dalším způsobem, jakým si egyptští monarchové legitimizovali svou moc zůstává 

otázkou.  

S absolutní autoritou vesmíru je spojena i Reova dovednost léčit, hlavně díky jeho znalosti 

pravých jmen. Re tak byl de facto nejmocnější božstvem egyptského panteonu a bohem 

nejvíce zběhlým v egyptské magii, která pravá jména používala. Během Nové Říše sice tato 

moc přešla na Hora, Re ale byl jejím původním uživatelem.  

Léčení se u Rea objevuje v magických textech, což dokazuje, že byl schopný uzdravit 

prakticky jakýkoliv problém, zároveň ale nebyl tím, kdo toto vykonával. Podobný případ se 

děje i u magie samotné, Re byl bezpochyby schopen ji používat lépe než kdokoliv jiný, jelikož 

ale tyto atributy nejsou pro jeho roli zásadní, hrála v seznamu jeho aspektů pouze okrajovou 

roli.45 

Ve vztahu k ostatním božstvům by se dalo říct, že Re měl podobnou vazbu k nim jako 

egyptský panovník měl vztah ke svým poddaným. Slunce bylo svrchovaným vládcem celého 

vesmíru a všeho v něm, což samozřejmě zahrnovalo i ostatní bohy a bohyně. Jeho role 

jakožto stvořitele v tomto také nesporně hrála svojí roli. Díky tomu byl tak Re králem bohů, 

kterému se každý musel podřídit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45 LEXA, František, Staroegyptské čarodějnictví, Praha: Anomal, 1996, s. 44 
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6. Šamaš/Utu 

Tento bůh původně pochází ze sumersko-akkadského prostředí. Utu byl sumerský sluneční 

bůh, zatímco akkadský Šamaš byl božstvem, se kterým byl časem spojen v jedno. Akkadské 

Šamaš odpovídá hebrejskému šemš, arabskému šams, ugaritské šapaš a asyrsko-

amurrejskému samsu či samas.46 V naprosté většině případů šlo o mužské božstvo, v oblasti 

Ugaritu a mezi jižními Araby měl ale ženskou podobu, a tou byla Šapaš. Jelikož v sumerském 

prostředí měl měsíc (a tedy i lunární božstva) větší význam než Slunce, tento vztah se odrazil 

i do mytologické historie tohoto boha (solární božstvo podřízeno lunárnímu)47.  

Díky tomu byl Utu považován za syna lunárního boha Nanny/Sína a bohyně Ningaly. Jeho 

chotí byla v sumerských představách Šenirda/Šerida, v akkadských Aja. Obecně je považován 

za bratra Inanny/Ištary (v závislosti na lokalitě) a otce boha Bunena.48 

V souvislosti se sumerským rozdělením bohů je třeba citovat Blahoslava Hrušku: Již staří 

Sumerové měli zálibu v řádu a snažili se své bohy třídit; také Akkadové chtěli svůj panteon 

nějak systematizovat. Tato třídění se ovšem během dějin měnila. Z pozdější doby je 

nejzávažnější rozdělení bohů do dvou skupin, na Igigi a Annunuki. Igigu jsou bohové nebes, 

Annunaku jsou bohové země a podsvětí49.  

Jakožto solární božstvo, Šamaš by se v tomto způsobu řadil mezi Igigi. Větší známosti 

Šamaš/Utu nabývá až s nástupem Babylóňanů a Asyřanů, mezi kterými byl vnímán jako jeden 

z nejvyšších bohů. To bylo dáno i tím, že na rozdíl od Sumeru, v těchto kulturách Slunce 

nebylo vnímáno jako podřízené měsíci (jak již bylo zmíněno výše). 

Podobně jako v Egyptě mělo v nejstarší době každé významné sumerské město svého 

božského patrona. Co se týče kultovních středisek Utua, mezi největší a nejdůležitější centra 

patřil Sippar (dnešní Tell Abú-Habba) a Larsa (Sinkara). Jeho tamější chrámy byly označovány 

jako Ebabbar (sumersky zářící dům)50. Ani v době kdy byl vnímán v podřízeném stavu vůči 

měsíčnímu bohu se ale Utu nedá označit za bezvýznamné božstvo. Sice není prominentní 

postavou v mytologických textech, jak ale uvidíme z níže uvedených aspektů, jeho role byla i 

přesto značná. 

Klíčovým atributem, od kterého se odvíjí prakticky všechny jeho schopnosti a role, bylo 

ovládání a manipulace hranic vesmíru. Ta mu mě měla být přidělena bohem Enkim. Tato 

doména nad hranicemi měla velké množství možných použití.  

46 JONES, Lindsay. Encyclopedia of religion. 2nd ed. Detroit: Macmillan Reference USA, 2005, s. 9494 
47 PROSECKÝ, Jiří a spol., Encyklopedie mytologie starověkého Předního východu,Praha: Libri, 2003, 
s. 220 
48 HELLER, Jan, a kol., Encyklopedia starověkého Předního východu, Praha: Libri, 1999, s. 404 
49 HRUŠKA, Blahoslav, Kultovní život starého Sumeru, Praha: Akademie věd České republiky, 
Orientální ústav, 1995, s. 48 
50 HELLER, Encyklopedia starověkého Předního východu, s. 404 
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Mezi první variantu bylo ovládání hranic mezi podsvětím a světem smrtelníků. Podobně jako 

jeho egyptské protějšky, i Utu putoval přes den po obloze a v noci sestupoval do  podsvětí. 

Na rozdíl od Hora či Rea ale tak činil nikoliv na sluneční bárce, ale na slunečním voze. Tento 

rozdíl by se dal poměrně jednoduše vysvětlit významem, jaký pro staré Egypťany měla 

plavba po Nilu. 

Další podobností, kterou Utu sdílí s výše zmíněnými bohy je fakt, že ačkoliv představoval 

Slunce se vším, co s tou asociací souvisí, nebyl ale vztahován na spalující žár v letním období, 

stejně jako ho nepřinášeli Hor nebo Re v egyptském pojetí. V sumerském prostředí  měl být 

extrémní žár dílem boha ohně Gibila nebo vzácněji Nergala, v Egyptě to byl Sutech (v 

některých textech i Hathor), kdo sužoval zemi horkem a suchem. 

V každém případě byl Šamaš jediným, kdo se mohl volně pohybovat tam a zpět mezi říší 

mrtvých a běžným světem, ale také byl tím, kdo umožňoval přístup do podsvětí jiným. To je 

vidět např. v mýtu o Gilgamešovi, kdy Enkidu se nachází uvězněn v podsvětí bez jakékoliv 

možnosti na únik, dokud mu Utu na příkaz Enkiho  neotevře cestu51. Stejně tak kterýkoliv 

mrtvý smrtelník se nemohl dostat mezi zesnulé, pokud k tomu Šamaš nesvolil. 

Jelikož byl spojením mezi mrtvými a živými, oběti přinášené Utuovi měly zádušní charakter, 

neboť bůh Slunce přinášel v noci zemřelým v podsvětí nejen světlo, ale i jídlo a pití. Jeho 

přízvisko ´Slunce duchů mrtvých´. 

V tomto směru je Utu stejný s ugaritskou bohyní Šapaš a je otázkou, který z těchto bohů 

posloužil jako inspirace tomu druhému. Fakt, že tato božstva byla dávána jako identická (jak 

již bylo zmíněno) k vyřešení této otázky rozhodně nepomáhá. 

V porovnání s Šapaš, ale i jinými solárními božstvy jako třeba Re, která přes den putovala 

oblohou a v noci podsvětím, Šamaš měl obtížnou cestu prakticky neustále, jelikož i jeho cesta 

po nebi byla lemována obtížemi.  

Hlavním problémem zde byl temný les, skrz který si musel každodenně prosekat cestu. Není 

pochyb, že pila jakožto hlavní Šamašův nástroj i odznak52 byla narážkou na toto každodenní 

proklestění. Není zatím známo, odkud se představa lesa bránící cestu slunci vzala, dalo by se 

ale argumentovat, že jistou inspiraci mohl poskytnout drsný terén, na kterém mezopotámské 

civilizace stály. Šamašova role v podsvětí má ale mnohem větší dopad než pouhé 

zprostředkování průchodu nebo pečování o zesnulé.   

Utu byl i soudce podsvětí, což byla funkce, kterou sdílel s Dumuzim a později zbožštělým 

Gilgamešem. Tento soud nepracuje s představou věčného trestu nebo odměny, s největší 

pravděpodobností se spíše jednalo o vyrovnávání sporů a udržování pořádku53. 

51 KRAMER, Samuel Noah, Historie začíná v Sumeru, Praha: Odeon 1956, s. 190 
52 JONES, Lindsay. Encyclopedia of religion. 2nd ed. Detroit: Macmillan Reference USA, 2005, s. 9494 
53 JACOBSEN, Thorkild, The treasures of darkness – history of mesopotamian religion, London: Yale 
university press 1976, s. 134 
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Role soudce navazuje na další aspekt, odvíjející se od kontroly nad hranicemi vesmíru. Šamaš 
byl totiž tím, kdo určoval hranici mezi spravedlností a nespravedlností. Díky tomu se Utu 
dostává do pozice božského soudce, který rozsuzuje jak mrtvé, tak i živé. 
Tento soud se měl konal vždy při ranním úsvitu Slunce, kdy se bohové shromáždili. Bez 

Šamaše jakožto vycházejícího boha tedy nemohla být žádná spravedlnost, protože by nebyl 

ani žádný soud. Pomocníky při soudním procesu mu měla být jeho partnerka Aja a jejich syn 

Bunen54. 

Snad i díky jeho úloze ve vztahu ke spravedlnosti byl Utu vnímán jako milosrdný bůh, který se 

zastával a chránil utlačovaných, sirotků, vdov a chudých. Nebyl sice jediným božstvem, 

kterým byl chápán jako pomocník lidí v nesnázi, jelikož bohyně Nanše měla podobnou roli, 

Utu byl ale díky svému spojení se Sluncem známější. Tento bůh byl protikladem nebezpečí a 

temnoty, která přinášela neštěstí. To bylo bráno jako následek zlých bytostí a tento solární 

bůh je zaháněl zpět do temnoty svými paprsky.  Žádný div, že se na něj utlačovaní údajně 

obraceli se zvoláním I-Utu (O Utu!)55. 

Role slunečního světla měla u Šamaše další význam, jelikož hrálo podstatnou roli 

v očišťovacích obřadech, jako je uvedeno například ve sbírce bit rimki (rituální omývání proti 

zlům způsobené zatměními). Zde zmíněná část sumersko-akkadského textu vycházející 

z tohoto literárního celku potvrzuje Šamašův význam: 

Šamaši, když Anu a Enlil si nebesa a zemi rozdělili, základy nebes a země upevnili, řád nebes a 

země stanovili, Annunaky nebes a země usadili, pánové všech zemí hranice (…) vyznačili, Anu, 

Enlil a Ea, bohové velcí, Šamaši, jméno tvé ´Veliký pán na nebi i na zemi´ vyřkli.56 

Jelikož Utu svojí září osvětloval vše pod sebou, není velkým překvapením, že tento bůh věděl 

o všem, co se děje ve světě, včetně podsvětí. Znalosti tohoto boha ale sahaly mnohem dále 

než to. Spolu s  Adadd/Iškurem, Šamaš byl jedním z mála, kdo znal kosmický řád. Na rozdíl od 

jiných božstev, kde se ale většinou tato znalost vyskytuje v pasivním charakteru (například 

Šapaš), Utu tyto znalosti aktivně využíval. 

Příkladem může být Enmerkar a Pán Aratty, sumerský text z 21. století před naším 

letopočtem, kde hraje zásadní roli při vynalezení písma. Takový čin by ho více přiblížil spíše 

egyptskému Ptahovi než egyptským solárním bohům (Re, Hor), kteří jsou spíše vnímáni jako 

stvořitelé světa a jeho svrchovaní vládci. 

K Šamašovým znalostem jakožto putujícího Slunce nevyhnutelně patřila i znalost všech cest, 

díky čemuž se na něj obraceli všichni ztracení nebo neznalí cesty. Ze všech výše uvedených 

příkladů nelze popřít, že aspekt vševědomosti hrál u tohoto boha velkou roli, jelikož z něj 

vyplývala většina jemu přisuzovaných rolí. 

54 HELLER, Jan, a kol., Encyklopedia starověkého Předního východu, Praha: Libri, 1999, s. 404 
55 JONES, Encyclopedia of religion, s. 9494 
56 PROSECKÝ, Jiří, Slova do hlíny vepsaná – Mýty a legendy Babylónu, Praha: Academia 2010, s. 84 
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Dalším schopností, kterou Šamaš měl k dispozici a která vyplývala z manipulace hranic 

vesmíru, byla změna fyzické podoby, tedy manipulace individuálních hranic. Ačkoliv se tento 

aspekt neobjevuje příliš často, jeho rozsah byl v mytologických textech takový, že mohl 

působit i na jiné bohy. Víme o případu, kdy Šamaš proměnil Dumuziho, který byl 

pronásledovaný démony, do zvířecí podoby, aby mu pomohl uniknout57. 

Také ve vztahu k panovníkovi byl Utu klíčovým božstvem, jelikož královský majestát, tedy 

řízení a uspořádání společnosti podle božích zákonů spadalo pod jeho správu. Šamaš byl tedy 

božstvem, které propůjčovalo svoji autoritu panovníkovi.  

Známe ale i případy, kdy panovník měl k tomuto božstvu přímou vazbu. Nejznámějším 

příkladem tohoto je první dynastie Uruku, kdy se panovníci (hlavně Enmerkar, Lugalbanda a 

Gilgameš) označovali jakožto synové Utua58. 

Zde se opět nabízí srovnání Šamaše/Utua s egyptskými bohy Reem a Horem, kteří byli 

vnímáni v přímé vazbě na panovníka. Mezi těmito dvěma bohy je zde mnohem větší 

podobnost s Reem, který vystupoval jako otec egyptského panovníka ale byl na něm 

nezávislou bytostí, zatímco u Hora byl egyptský monarcha jeho pozemským vtělením, tedy 

byl jedné podstaty s tímto bohem.  

Ačkoliv tedy sumerští panovníci skrz prostřednictvím vazby na Utua měli božský původ, 

nebyli nikdy vnímáni jako plnoprávná božstva, spíše správci a vykonavatelé božské vůle. 

Je zde ještě jeden důležitý aspekt Šamaše, který hrál pro sumerské a následně babylónské 

monarchy zásadní úlohu. Kosmický prostor, jehož hranice Utu ovládal, byl v představách 

starých Sumerů identický s jejich říší na zemi. Jakékoliv zvětšování nebo i bránění tohoto 

prostoru spadalo pod božskou správu a bylo tedy nutno požádat Šamaše o svolení59. 

Během válečných časů se tak Utu/Šamaš stával de facto nejdůležitějším božstvem celého 

panteonu. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
57 JONES, Encyclopedia of religion, s.9494 
58 JONES, Encyclopedia of religion, s.9494 
59 JONES, Encyclopedia of religion, s.9494 
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7. Šapaš 

Na rozdíl od starověkého Egypta, kde solární božstva měla výsostné postavení, zbytek 

Předního východu stavěl na první místo atmosférická božstva jako byl například Baal. To 

může být dáno nezbytností srážek, absencí řek, které by přinášely záplavy (jako tomu bylo u 

Nilu), nebo i nižší provázaností solárního božstva s panovníkem.  

I tak se ale rozhodně nedá říct, že by Šapaš byla v Ugaritu považována za nevýznamné 

božstvo.   

Jako první je třeba zmínit její unikátní postavení díky jejímu pohlaví. Mimo území Ugaritu 

totiž byla bohyně Šapaš povětšinou ztotožňována se slunečním bohem Šamašem, díky čemuž 

byla vnímána jako muž60.  

Kromě Ugaritu ale byla Šapaš uctívána i mezi jižními Araby, což eliminuje možnost, že by 

ženské pohlaví Šapaš bylo pouze výstředností Ugaritu.  

V každém případě je ale Šapaš jedním ze dvou případů v této práci, kde solární božstvo 

nebylo vnímáno v mužském pohlaví (druhým případem je Hathor). 

Na rozdíl od Hathor ale Šapaš nemá přímou vazbu na panovníka. Je sice spojena 

s přechodovými rituály i pohřby krále, toto pojetí ale dává mnohem větší smysl v souvislosti 

s jejím putování po nebi ve dne a podsvětím v noci. Zde by nebylo od věci ji srovnat 

s Šamašem, Reem nebo Horem, kteří stejně jako ona každou noc podstoupili tuto cestu61. 

Tím nelze říct, že by panovník Ugaritu neměl k Šapaš naprosto žádnou vazbu.  

Díky svému kontaktu s podsvětím byla Šapaš vládkyní i pečovatelkou zemřelých, kterým 

v době noci přinášela světlo a teplo. Snad díky tomu byla Šapaš nazývána Svítilna bohů. 

Následující ukázka je jedním z příkladů, kdy v pohřebních textech osvěcuje zemřelé: 

A obědována budiž jeho stolička. Nechť je deska krále oplakávána v jeho přítomnosti. Ale 

nechť jsou jejich slzy a jejich strašlivé nářky spolknuty. Sestup, Šapaš, sestup, nebeské těleso! 

Nechť ho Šapaš osvítí.62 

Naopak jistá podobnost by se zde dala načrtnout s bohyní Hathor, která také pečovala o 

mrtvé a poskytovovala jim nezbytnosti nutné k existenci. 

Na rozdíl od jejích egyptských protějšků nebo i v kontrastu se Šamašem, Šapaš ale nemusela 

podstupovat množství nejrůznějších nástrah, které byly překážkou jak pro její mužské 

protějšky, tak pro egyptské mrtvé hledající cestu mezi blažené zesnulé.   

60 HELLER, Encyklopedia starověkého Předního východu, s. 365 
61 STEHLÍK, Ugaritské náboženské texty, s. 8-9 
62 WYATT, Nicholas, Religious Texts from Ugarit, Sheffield: Sheffield Academic Press, 1998, s. 436-
437 
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S jejím putováním po nebi a následně i říší mrtvých je spojen další atribut přisuzovaný této 

bohyni, tedy vševědomost (nebo minimálně rozsáhlé znalosti všeho, co se stalo). To dává 

smysl, pokud vezmeme v potaz, že během její cesty pozorovala vše, co se děje ve světě, 

stejně jako Slunce osvětluje celou zemi. 

Jelikož se ale tato bohyně vyskytuje v aktivní roli jen velmi zřídka, dalo by se argumentovat, 

že její roli bylo spíše pasivně pozorovat než aktivně zasahovat na základě těchto vědomostí. 

S největší pravděpodobností ale rozsah jejího vševidoucího pohledu zahrnoval i podsvětí.  

Možný argument k tomuto by mohl být text Baalovského cyklu, kde po Baalovu boji s Motem 

bohyně Anat nalézá s její pomocí Baalovo tělo, nacházející se v podsvětí: 

’’Kde je Přemocný Baal, kde je Knížepán země? ’’ I odvětí Svítilna bohů Šapaš: ’’Do číše nalij 

víno jiskrné…bezstarostné buď pachole rodiny tvé. Pak vyhledám Přemocného Baala.’’63 

Není samozřejmě velkým překvapením, že Baalovo tělo nalézá, je ale samozřejmě otázkou, 

zdali se Šapaš dozvěděla o místě Baalova těla díky její pouti skrze říši mrtvých, nebo jestli 

díky aspektu vševědomosti znala jeho lokaci automaticky.   

Dalším důležitým aspektem této ugaritské bohyně byla její role jakožto posel bohů a nositel 

zpráv64. Jako příklad bych zde uvedl část Baalovského cyklu (KTU 1.2, 15-18), kde Šapaš 

jakožto posel od Ela potvrzuje Jamův nárok na trůn proti rozlícenému Aštarovi: 

…Svítilna bohů Šapaš pozvedla svůj hlas a vzkřikla: ’’Naslouchej, prosím, Aštare!....pomstí se 

Býk El, otec tvůj, před tváří Knížete Jamma, před tváří (Sou)dce Nahra. (Proč n)evyslyší tebe 

Býk (E)l, otec tvůj? Věru, že vyvrátí (pod)pěry sídla tvého, věru, že pře(kotí trůn) kralování 

tvého, věru, že zlomí hůl soudu tvého!’’65 

To, že se nikdo neodvážil zpochybnit její slovo by se dalo považovat jako důkaz její autority. 

Šapaš tedy nepřímo určuje krále bohů, nebo alespoň nese stejnou autoritu jako El jako jeho 

vyslanec mezi ostatní božstva. 

Šapaš se také objevuje v magických zaříkáních proti hadím uštknutím v KTU 1.100 a KTU 

1.107, které patří mezi vůbec nejlépe zachované ugaritské texty, ale také mezi nejvíc 

kontroverzní po stránce interpretace.  

 

 

 
 
 
63 ANTALÍK, Dalibor, P. Čech a spol., Na stezkách domu Baalova,Praha: OIKOYMENH, 2014, s. 72 
64 WIGGINS, Steve, Shapsh – Lamp of the Gods, (rok nenalezen), s. 337, Dostupné z: 
https://www.academia.edu/1307034/Shapsh_Lamp_of_the_Gods 
65 ANTALÍK, Na stezkách domu Baalova, s. 30 



35 
 

Tyto pasáže představují mýtus o klisně hledající lék pro jejího uštknutého syna (KTU 1.100) a 

člověka hledajícího pomoc proti hadímu uštknutí (KTU 1.107). Není shoda, zdali oba texty 

patřily do jednoho souvislého celku, hlavní ale je výskyt Šapaš v obou částech jakožto 

adresovaným božstvem66. V KTU 1.100 se objevuje spíše jako posel, který přispěchává na 

pomoc trpícímu a následně zanesla jeho žádost Elovi a dalším božstvům, což by bylo 

v souladu s její rolí božího posla. Pozoruhodný je ale fakt, že volající klisna ji nazvala svou 

matkou: 

Matka hřebce – Klisna, dcera pramene, dcera kamane, dcera nebes a propastné tůně, volala 

Šapš, Matku svou: ’’Šapš, Matko, volání mé doprovoď před Ela (při) zřídlu řek, soutoku 

propastných tůní.’’67 

Bohužel tento fakt sám o sobě nestačí k tomu, abychom mohli Šapaš přiřknout mateřský 

aspekt, a to ze dvou důvodů: Nemáme potřebný kontext, který by vysvětlil původ této klisny 

a tak jakékoliv přisuzování rodinného vztahu by tak bylo pouhým domýšlením. Druhým je 

fakt, že podobná oslovení byla v oslovování vyšší moci ve starověkém světě relativně běžné.  

V každém případě zůstává otázkou, zdali byla Šapaš oslovena primárně jakožto boží posel, 

což by mohlo být i podpořeno následným přivoláním dalších jedenácti božstev, nebo jako 

bohyně která byla schopna se s hadím jedem vypořádat. KTU 1.107 spíše nasvědčuje druhé 

možnosti, jelikož zde má aktivnější roli v odstraňování jedu než jako pouhý posel: 

(Shromáždi) Šapš, z hor (hustý mrak), ze zem(ě) shromáždi (moc je)du. Shromáždi, Šapš, 

z ho(r) hustý mrak, ze země (moc) jedu. Z úst (toho, který) uštknul, jed, z úst požírače (toxin) 

shromáždi.68 

Navzdory populárnímu stereotypu hada v mytologii jakožto odvěké hrozby člověka, KTU 

1.107 nic takového nenaznačuje. Naopak, podle některých interpretací si za uštknutí daný 

člověk (jménem Širugazuz) mohl sám díky své neopatrnosti.69 Ačkoliv je část textu 

poškozena, není pochyb, že zde byl Šapaš připsán léčebný aspekt, tedy schopnost léčit 

ostatní. Je otázkou, zda k tomuto byla nezbytná přítomnost ostatních bohů, v obou 

zmíněných textech se ale vyskytují a tak můžeme prozatím předpokládat, že je. Dalším 

problémem  zůstává, že toto je jediný známý způsob léčení, který je nám zatím u Šapaš znám 

a nemůžeme tedy zodpovědět, zdali byla schopna vyléčit i dalším věci než hadí uštknutí. 

Aspekt, který je pro solární božstva typický, ale který se u Šapaš neprojevuje v žádné podobě, 

je aspekt stvořitelský. Podobně jako egyptská Hathor, Šapaš se nijak neúčastnila stvoření 

světa, ani mu nebyla nijak přítomna.  I přes to ale patřila k významným božstvům ugaritského 

panteonu a spojnicí mezi nebem a zemí.   

 
66 WIGGINS, Shapsh – Lamp of the Gods, s. 343 
67 STEHLÍK, Ugaritské náboženské texty, s. 314 
68 STEHLÍK, Ugaritské náboženské texty, s. 330-331 
69 WIGGING, Shapsh – Lamp of the Gods, s. 340 
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8. YHWH/Hospodin 
 

Národní božstvo Izraele, YHWH/Hospodin  je jediným ze solárních božstev v této práci, které 

je dodnes uctíváno. O jeho původu se i dnes vedou spory, nezdá se ale, že by 

YHWH/Hospodin  byl původně kenaánským božstvem. Jako příklad můžeme uvést například 

jeho absenci v ugaritském seznamu panteonů, ale i okolnostmi, kdy se tento bůh poprvé 

objevuje v Tanachu.70 

Samotní patriarchové Izraele zdánlivě jeho jméno neznali, až  Mojžíš se stal prvním, komu 

bylo toto jméno sděleno (Ex 3,15) a bylo to právě mezi Midjánci, kde k tomu došlo. Podle 

některých badatelů byl YHWH původně atmosférickým bohem (podobně jako například 

Baal), který zřejmě pocházel z oblasti Midjánska. Do podoby všemocného boha se dostal až 

po asimilaci boha Ela (který na rozdíl od něj byl v kenaánské oblasti doložen)71.   

Vztah k Elovi se pro budoucí vývoj YHWH-a/Hospodina stal zásadním, jelikož to bylo právě z 

tohoto staršího božstva, odkud převzal mnohé ze svých atributů.  

Je třeba dodat, že El se v hebrejském jazyce časem stal synonymní s obecným pojmem pro 

Boha (el), stalo se tak ale až po dlouhém vývoji a i tak máme v Tanachu několik instancí, kdy 

je pojem el užit v takovém kontextu, že se s největší pravděpodobností jedná o narážku na 

kenaánského Ela namísto obecného onačení Boha. Mezi takové případy patří například žalm 

82,1, kde shromáždění bohů silně připomíná Elův božský zástup: 

V shromáždění bohů postavil se Bůh, vykoná soud mezi bohy.72 

Prvním z těchto přejatých aspektů bylo stáří, tedy chápání boha jakožto starého božstva 

v pokročilém věku. Tento prvek je v mytologických představách vcelku běžný, 

v polyteistických systémech většinou v podobě jednoho (například ugaritský El)  jsou dobrým 

příkladem) nebo více božstev ze starší generace, které tento aspekt mají díky svému vyššímu 

věku a často rodinného vztahu ke zbytku panteonu.  

Monoteistická náboženství mají tento aspekt vysvětlen boží preexistencí, tedy Boha 

existujícího před samotným světem, čímž atribut stáří získávají automaticky.  

Sám El byl v ugaritských textech označován pod přízviskem ´ab šnm´, tedy ´Otec věků´ (KTU2/ 

1.4) a v několika případech byly v souvislosti s ním zmíněny šedé vlasy. Byl také otcem 

značné části panteonu, čímž splňuje obě výše zmíněná kritéria. U YHWH-a/Hospodina je 

situace komplikovanější, jelikož je o něm jako božstvu stále zůstává mnoho neznámo o době 

jeho působení před zjevením se Mojžíšovi.73 

70 DAY, John, Yahweh and the Gods and Goddesses of Canaan, London: Sheffield Academic Press, 
2002, s. 14 
71 DAY, Yahweh and the Gods and Goddesses of Canaan, s. 14  
72 Ž 82,1 
73 Ex 3,14 
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Ve Starém zákoně máme pouze tři místa, kde je zmíněn Yahwův věk a ve dvou (Jb 36,26 a Ž 

102,25) z nich je nazýván El, což může odkazovat na sloučení těchto dvou božstev. Dá se tedy 

předpokládat, že stáří bylo jedním z aspektů, které YHWH/Hospodin převzal od Ela74. 

Aspekt stáří je důležitý pro další z převzatých atributů, což je moudrost. Toto spojení není 

příliš překvapující a představuje další z mytologických stereotypů, kde letité božstvo má 

znalosti nedostupné jiným bohům. V každém případě byl El v ugaritských textech nazýván 

moudrým a dá se tedy předpokládat, že tento atribut přešel i na YHWH-a/Hospodina. 

Zůstává ale otázkou, zdali se tato moudrost automaticky rovnala vševědomosti připisované 

jiným solárním božstvům, plynoucí z cesty Slunce po obloze. Samotný Hospodin je v rámci 

Tanachu vnímán jako vševědoucí, tato vlastnost ale není dávána do souvislosti s každodenní 

cestou po nebi, jako tomu bylo například u Hathor nebo Šapaš.  

I samotné spojení Hospodina a Slunce je radikálně odlišné od ostatních božstev, jak je 

popsáno níže. Dá se tedy předpokládat, že každodenní cesta Slunce po nebesích tedy nemá 

naprosto žádný vliv na vševědomost tohoto boha. Možným vysvětlením tohoto fenoménu by 

mohlo být dovedení atributu moudrosti do jeho naprostého extrému, v rámci zdůraznění 

jedinečnosti boží i jako způsob vymezení se proti původnímu vlivu Ela. Bohužel stejně jako 

pro vliv Achnatona na judaismus, nedostatek důkazů nám neumožňuje toto tvrzení potvrdit. 

Daleko známější a daleko více problematickou úlohu, která je YHWH-ovi/Hospodinovi 

připisována, je role stvořitele. V současné době není známo, zdali byl YHWH/Hospodin 

stvořitelským bohem již předtím, než asimiloval kenaánského Ela. Starý zákon nám ale nabízí 

několik pasáží, které by se daly vnímat jako vliv tohoto kenaánského božstva.  

Za zmínku stojí například Gn 14,19;22 kde je Bůh nazván jakožto El-Elyon, stvořitel nebe a 

země.  Proti tomu se ale dá namítnout, že není známo, zda byl Elyon pouze jiný způsob 

označení Ela nebo individuální božstvo samo o sobě.75 

Ve vztahu k mrtvým a podsvětí se YHWH/Hospodin zásadně liší od egyptských (Hathor, Hor, 

Re) a kenaánských? (Šamaš, Šapaš) božstev. Nemáme žádné doklady o jakékoliv cestě 

podsvětím, což znesnadňuje snahy o proniknutí do představ, které staří Izraelci měli o 

posmrtném životě. Stejně tak ale se nejedná o automatickou spásu hrdinského Mitry, který 

spasil lidi již během jejich života.   

Kam tedy ale duše zemřelých odcházely? Máme přinejmenším narážky na místo zemřelých 

v hebrejském slově šeol, které označovalo podsvětí. Jeho výskyt ve vybraných částech 

Tanachu76 tak alespoň připouští možnost existence říše mrtvých, ačkoliv se s největší 

pravděpodobností jedná o přetrvávající vliv náboženských představ kultů z okolních zemí.  

74 DAY, Yahweh and the Gods and Godesses of Canaan, s. 17-18 
75 DAY, Yahweh and the Gods and Godesses of Canaan, s. 20 
76 Iz 7,11 
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Vztah k mrtvým ve starém Izraeli by se dal obecně označit za problematický, jelikož zůstává 

velká řada nevyjasněných otázek a nám dostupné texty neposkytují podrobné informace o 

tomto tématu. Co je nám ale dobře známo je představa vzkříšení mrtvých jako způsob 

naplnění božího slibu vůči Izraelskému lidu, pouze ti kteří se ale chovali podle předepsaných 

pravidel a přikázání se ale mohli těšit na tuto odměnu. Tato představa nebyla mezi Izraelci již 

od počátku, ujala se až časem pod vlivem exilu i dalších neštěstí, která boží lid potkala77. 

Mezi takové texty patří například Izajáš, který ve své apokalyptické části (kapitoly 24-27) 

zahrnuje i předzvěst budoucího vzkříšení spravedlivých: 

Tvoji mrtví obživnou, má mrtvá těla vstanou! Probuďte se, plesejte, kdo přebýváte v prachu! 

Vždyť tvá rosa je rosou světel, porazíš i zemi stínů.78 

Za zmínku stojí i problém existence kultu předků. Někteří badatelé zásadně odmítají, že by 

cokoliv podobného ve starém Izraeli existovalo. Proti tomu ale lze namítnout, že i některé 

části Starého zákona přinejmenším zmiňují existenci prvků spojené s kultovními praktikami 

nebo na ně minimálně odkazují, a tak nelze možnou existenci kultu předků zcela zamítnout.  

Jako příklad můžeme uvést třeba Saulovo vyvolání ducha mrtvého Samuela, jak je vidět 

v 1Sam 28,3-25. Saul sice nebyl tím, kdo onen čin vykonal, fakt ale zůstává, že zřejmě nebyl 

takový problém najít osobu schopnou povolat duši zemřelých, což vypovídá o tom, že i přes 

oficiální zákaz podobných činností, kult předků a víra v moc zemřelých se v Izraeli skutečně 

vyskytovaly79. V žádném případě bychom ale ve starém Izraeli veřejně nenarazili na vzývání 

zesnulých předků v jakémkoliv oficiální kapacitě, jak tomu bylo například v Ugaritu, kde 

zesnulí byli mimo jiné povolávání k účasti na pohřbu panovníka. Dennis Pardee nám zde 

poskytuje ukázku z rituálu doprovázející pohře ugaritského krále, Niqmaddua III., která je 

dobrým příkladem povolání mrtvých mezi živé:  

You have been called, O Rapa´uma of the Earth. You have been summoned, O Assembly of 

Didanu; King Ammittamru has been called, King Niqmaddu has been called as well. O Throne 

of Niqmaddu, be bewept, And may tears be shed over the footstool of his feet. Before him 

they must beweep the king´s table, Each must swallow down his tears: Desolation and 

desolation and desolations!80 

Dalším (a pro tuto práci klíčovým) atributem YHWH-a/Hospodina je solární aspekt. Jelikož 

tento bůh nebyl ikonograficky nijak zpodobněn, ani nebyl solárním božstvem ve svém 

původu, dá se předpokládat, že tento aspekt převzal od dalšího božstva. Uctívání Slunce bylo 

na starém Předním východě velmi rozšířené, není proto překvapující, že i ve Starém zákoně  

na něj nalézáme odkazy (například 2Kr 23,5 nebo Ez 8,16). Značný vliv na šíření solárního 

kultu měli Asyřané, u kterých mělo sluneční božstvo největší význam.  

77 BŘEŇOVÁ, Klára, Smrt a existence po smrti v biblickém Izraeli, Praha: Academia, 2011, s. 183 
78 Iz 26, 19 
79 LEWIS, Theodore, Cults of the Dead in Ancient Israel and Ugarit, Georgia: Scholars Press Atlanta, 
1989, s. 104 
80 PARDEE, Dennis, Ritual and Cult at Ugarit, Boston: Brill, 2002, s. 87-88 
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Na druhou stranu ale máme důkazy o tom, že v konečném důsledku byl sluneční kult spíše 

kenaánského než asyrského původu. Kupříkladu Jóšijášovy reformy, které odstranily uctívání 

jiných božstev krom Hospodina, ukazují, že zmíněné astrální kulty patřily bohům kenaánským 

jako byl například Baal, Ašera nebo Molech (2Kr 21,2-3). 

Ze Starého zákona víme, že solární kult se v Šalamounově chrámu vyskytoval, jak dokazuje 

2Kr 23,5 a Ez 8,16. To ale samo o sobě nijak nedokazuje, že by se Hospodin automaticky 

rovnal slunci, spíše naopak. Koneckonců, již výše zmíněné reformy krále Jóšijáše také 

odstranily uctívání Slunce a měsíce, jak nám ukazují zmínky ve druhé knize královské: 

Odstranil koně, které judští králové darovali k poctě Slunce, od vchodu do Hospodinova domu 

až po síň kleštěnce Netan-meleka, která byla ve sloupořadí; sluneční vozy spálil ohněm.81 

Nabízí se zde ale jiné spojení. Slunce jakožto člen nebeského zástupu by mohlo patřit mezi 

Hospodinovy služebníky (jako jeden z božích potomků, viz Jb 38,7). To by jej přiřadilo 

k YHWH-ovi/Hospodinovi jakožto něco pocházející přímo od něj a tedy spadající pod jeho 

uctívání82.  

Jediným bohem, který by měl minimálně podobný vztah ke Slunci je Mitra, vzhledem k jeho 

relativně pozdnímu příchodu na Přední východ i absence jakéhokoliv prokazatelného vlivu na 

území Izraele ale můžeme vyloučit vylučuje jakýkoliv vzájemný vliv těchto velmi odlišných 

božstev. V porovnání s většinou božstev uvedených v této práci, YHWH/Hospodin nebyl 

původně solárním božstvem ale atmosférickým a tento fakt se promítl i do role, jakou Slunce 

v jeho kultu mělo. Oproti Asýrii nebo Egyptu, kde solární kult měl zcela zásadní postavení, ve 

starém Izraeli tomu bylo naopak. Slunce sice mělo po určitý čas místo v Hospodinově chrámu 

jako jedna z jeho součástí, nikdy ale nenabylo takového významu, aby mělo zásadní roli samo 

o sobě.83 

Za podobně bizarní by se dal považovat i vztah YHWH-a/Hospodina k panovníkovi. Opět se 

zde nabízí ostrý kontrast mezi Egyptem a Izraelem. Zatímco pro Egypťany byl panovník 

synem nebo přímým ztělesněním boha na zemi, izraelský král byl pouze dalším člověkem ve 

vztahu k Hospodinu. Sice byl jím vybrán k panování nad ostatními, konal tak ale jako běžný 

smrtelník. To samozřejmě neznamená, že by úřad panovníka byl bezvýznamný. Král sice 

zůstával člověkem, ale zároveň byl člověkem bohem vybraným k vládnutí (jak dokazují Žalmy 

2, 18, 20, 21, 45 a další). S trochou představivosti bychom mohli izraelského krále označit 

jako ´prvního mezi rovnými´.  

Již od samého začátku byla existence královského úřadu z božího pohledu brána jako úřad 

vymyšlený lidmi okolních národů a tedy nehodný pro potřeby izraelského lidu.  Až poté, co 

jeho lid zatoužil po vlastním panovníkovi, nechává YHWH/Hospodin skrze Samuela zvolit 

prvního z řady izraelských králů, tedy Saula. 

81 2Kr 23, 11 
82 DAY, Yahweh and the Gods and Godesses of Canaan, s. 158 
83 DAY, Yahweh and the Gods and Godesses of Canaan, s. 158 
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Možným vysvětlením této nechutě k pozici krále by mohla být dlouhá historie konfliktů 

Izraele s okolními národy, které v té době již dávno měli vlastní krále a panovníky. Jednalo by 

se tak i o formu kultického zápasu kultu Hospodina s náboženským vlivem okolních národů, 

proti kterým se tak vymezoval, i o formu potlačení vlivů cizích kultů, které se v Izraeli mohly 

snažit působit.  

V konečném důsledku kult Hospodina prohrál a král byl zvolen v osobě Saula. Komentář 

soudce Samuela k této volbě, který měl zastupovat boží odpověď, ale jasně ukazuje, že 

příklon k takovému uspořádání společnosti nepovažuje za nijak pozitivní: 

Samuel pověděl všechna Hospodinova slova lidu, těm, kteří od něho žádali krále. Pravil: „Toto 

bude právo krále, který nad vámi bude kralovat: Vezme vám syny a zařadí je ke svému 

vozatajstvu a jezdectvu, aby běhali před jeho vozem. Ustanoví si velitele nad tisíci a nad sty a 

další, aby pro něho zhotovovali válečnou výzbroj a výstroj jeho vozů.  

Také dcery vám vezme za mastičkářky, kuchařky a pekařky. Vezme vám nejlepší pole, vinice a 

olivové háje a dá je svým služebníkům. Z vašich výmlatků a vinic bude vybírat desátky a bude 

je dávat svým dvořanům a služebníkům. Vezme vám otroky a otrokyně a nejlepší jinochy i 

osly, aby pro něho pracovali. Bude vybírat desátky z vašich stád, a stanete se jeho otroky. 

A přijde den, kdy budete úpět kvůli svému králi, kterého jste si vyvolili, ale Hospodin vám 

onoho dne neodpoví.“84  

Vzhledem k častým konfliktům izraelských panovníků s kultem tohoto boha i očividné 

nechuti Hospodina a jeho služebníků k pozici krále  je vztah YHWH-a/Hospodina  a panovníka 

v porovnání s ostatními solárními božstvy značně netradiční.  

Zatímco ostatní sluneční božstva měla přímou vazbu na osobu monarchy, a to často i 

rodinného typu, YHWH/Hospodin byl v tomto ohledu viditelnou výjimkou. V jeho nechuti 

k panovníkovi by mohlo hrát roli i fakt, že na rozdíl od Mezopotámie, není to král ale lidé 

obecně, kterým bylo svěřeno panovat nad světem (Ex 19,6). Biblické pojetí tak určuje 

člověku to, co jiné národy přisuzovali králi. 

Dalším aspektem, který YHWH/Hospodin ve svém božském portfoliu měl, bylo léčení. Je to 

zde, kde se nabízí silné podobnosti s egyptskými božstvy.  

Jeho způsob se velmi podobal egyptské Hathor, jelikož Hospodin byl bohem, který nemoci 

sesílal jako formu trestu (ať už na nepřátele jeho lidu nebo na lid samotný), ale zároveň je i 

uměl vyléčit.  

 

 

84. 1S 8,10-18 
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V jeho případě tato role spíše vyplývala z jemu připisované všemocnosti než z duality hněvivé 

Hathor sesílající nemoci, aby je následně v jiné tváři vyléčila v její laskavé podobě. Tato 

dualita je starému Egyptu vlastní a důraz na symetrii veškeré existence (země x nebe, světlo 

x temnota, řád x ne-řád) byl jedním ze základů jejich chápání světa.   

U YHWH-a/Hospodina je situace odlišná. Sice v průběhu Tanachu ukázal, že má hněvivou 

podobu, léčení jím sesílaných chorob ale nevyplývalo z laskavosti, nýbrž z přímluvy jeho 

služebníka.  

Tato funkce ale nepatřila mezi YHWH-ovy/Hospodinovy primární atributy. Podobně jako Re 

byl schopen léčení vykonávat ale povětšinou to nedělal, stejně tak se role božského léčitele 

objevuje u Hospodina velmi zřídka. Pojetí léčení je ale mezi nimi odlišné ve způsobu 

provedení.  

Zatímco u Rea se k vyléčení používala pravá jména, která hrála ve starém Egyptě významnou 

roli v léčitelství i magii, v pojetí Hospodina se nic podobného neobjevuje. Všechna 

onemocnění jsou vyléčena čistě z boží vůle, bez nutnosti prostředníka nebo čehokoliv jiného. 

Hlavním důvodem pro tuto absenci může být Hospodinovi připisovaná všemocnost. Nic 

nemělo být mimo schopnosti tohoto boha, proto není potřeba pro prostředníky, magii nebo 

rituály. Vše co bylo potřeba, je boží intervence. 
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Závěr 

Solární božstva byla pro starověký svět Předního východu významnou součástí kultury. 

V době, kdy božstva měla rozhodovat o osudu živých i mrtvých, málokteří bohové (a bohyně) 

měli takový význam, jako sluneční božstva. Patřila mezi ochránce živých i mrtvých a stejně 

jako skutečné Slunce dodnes, přinášela nezbytné světlo i teplo všem ve světě. 

Tak velký význam jim nevyhnutelně zaručil vysoké místo v každém panteonu, přímou vazbu 

na panovníka i značnou popularitu mezi jak prostým lidem, tak vyššími vrstvami společnosti. 

Bohužel tento význam je ale nezachránil před nevyhnutelným zapomněním.  

Aton byl díky snahám Achnatona o vynucené sjednocení egyptského kultu zapomenut 

prakticky okamžitě po panovníkově smrti. Vedle obecné neoblíbenosti mezi prostým lidem, 

který k tomuto bohu neměl žádný přístup, tomu s největší pravděpodobností pomohl i 

předchozí polyteistický systém Egypta, pro který byla existence množství bohů nezbytná 

nejen z kultovního hlediska.  

Hathor, Hor i Re, kdysi přední božstva starého Egypta, začala pomalu ztrácet na vlivu i 

významu s příchodem helénismu a následně během římské nadvlády s tím, jak postavení a 

moc Egypta upadala. Nástup křesťanství jako státního náboženství Říma, pod jehož správou 

se Egypta nacházel, i pozdější nástup islámu, již bylo pouze poslední ránou, která tato kdysi 

tak mocná božstva srazila do hrobu. 

Ani Mitra se nedokázal ubránit porážce. V jeho případě byly hlavními faktory nástup 

křesťanství, tak i skutečnost, že se nedokázal zcela přizpůsobit způsobu myšlení, kterým se 

Apeninský poloostrov lišil od Mitrových asijských kořenů. 

YHWH/Hospodin tak zůstal jediným božstvem, který přežil pád starověku a který je uctíván 
dodnes. 
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Summary 

 

The purpose of this work was to introduce and then compare the chosen solar deities of the 

ancient Middle east (namely Aten, Hathor, Horus, Mithra, Shamsh/Utu, Shapsh and YHWH) 

in regards to the following divine portfolios: Relation to the monarch, relation to the 

underworld, omniscience and the act of world creation. 

 


