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Abstrakt: 

V minojské a mykénské ikonografii byla používána řada symbolů se sakrálním 

významem. Jedním z nejznámějších je tzv. posvátný uzel. Jeho použití je doloženo na 

pečetích a pečetidlech, freskách, keramice i v podobě několika trojrozměrných předmětů.  

V této bakalářské práci je nejprve prostudován vzhled a tvar posvátného uzlu, aby 

nedocházelo k záměnám s jinými podobnými symboly, dále jeho výskyt a použití na 

různých záznamových materiálech. Nakonec je diskutován jeho možný původ v některém 

egyptském či předovýchodním znaku. Na základě této studie bude zjištěno, zda je možná 

interpretace posvátného uzlu, ačkoliv zatím nedošlo k rozluštění krétských hieroglyfů ani 

lineárního písma A.  
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tiet, ochranný symbol sa, Inannin symbol, Knóssos, Hagia Triada, Mykény 

 

 

 

  



 
 

Abstract: 

Minoan and Mycenaean iconography uses several symbols with religious meaning. One 

of them is the well-known sacred knot. This sign occurs on seals and sealings as well as 

on frescoes and pottery, and there are also a few three-dimensional examples.  

This thesis discusses at first the look and the shape of the sacred knot, in order to rule out 

confusion with similar symbols. Next, it is followed by the study of its use on various 

kinds of materials. Finally, there is the question of its origin, whether it is possible that 

the sign could have been derived from an Egyptian or Near Eastern symbol. Based on this 

research, we should be able to interpret the meaning of the sacred knot, although this 

explanation cannot be exact as we are still missing the decipherment of the Cretan 

hieroglyphic and Linear A scripts.   

 

Key words: 
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ÚVOD  

M. P. Nilsson kdysi napsal, že minojské a mykénské náboženství je jako obrázková 

knížka bez textu.1 Toto vystihující tvrzení nás vede k archeologii jako k hlavnímu 

prostředku pro jejich interpretaci, alespoň dokud nedojde k rozluštění krétských 

hieroglyfů a lineárního písma A. Je proto nutné důkladně prostudovat jednotlivé motivy, 

které nám mohou prozradit více o těchto náboženských okruzích a případných rozdílech 

mezi nimi. Minojská i mykénská ikonografie například využívala celou řadu symbolů, 

jež měly zjevně sakrální charakter. Jedním z nejznámějších, ačkoliv nebyl nikterak častý, 

je tzv. posvátný uzel. A právě jím se zabývá tato bakalářská práce.   

Jde o symbol používaný nejpozději od střední doby bronzové na Krétě, který byl následně 

s šířícím se minojským vlivem přenesen na řeckou pevninu. Obdobným procesem prošla 

například dvojbřitá sekera, která ale byla v mykénském prostředí daleko více zakotvena.2 

Dnes je patrné, že mykénské náboženství se od minojského v mnohém lišilo, přesto však 

využívalo některé jeho prvky a četné symboly tak byly adaptovány na potřeby 

pevninského kultu.3    

Nejčastější doklady posvátného uzlu najdeme v glyptice, kde se vyskytuje především jako 

doplňující znak. Několik takových exemplářů bylo nalezeno i na řecké pevnině, vyvstává 

však otázka, jestli pocházely z mykénské nebo minojské produkce. Ačkoliv pro tuto 

problematiku zatím neexistuje jednoznačná odpověď, je možné, že výroba pečetidel 

probíhala po dobu minojských paláců výhradně na Krétě, odkud byla distribuována dále 

do egejské oblasti.4 Posvátný uzel z glyptiky mizí s úpadkem paláce v Knóssu, tedy na 

konci pozdní doby minojské III A, což by na takovouto distribuci nepřímo odkazovalo.   

Je tedy zřejmé, že se jedná o symbol používaný především v minojské ikonografii, jeho 

původ už ale natolik jasný není. A. Evans se domníval, že mohl být inspirovaný některým 

z egyptských symbolů, především anchem nebo tzv. Esetiným uzlem tietem.5 K tomu by 

muselo dojít v průběhu středně minojského období současného s egyptskou střední říší. 

V této době byla také s největší pravděpodobností na Krétě adoptována egyptská bohyně 

Taweret, jež byla následně přetvořena do podoby tzv. minojského genia.6 Stejně tak 

                                                           
1 Nilsson 1950, 7. 
2 Whittaker 2015, 617. 
3 Marinatos 1993, 9; Whittaker 2015, 616–617. 
4 Younger 2010, 329. 
5 PoM I, 434. 
6 Weingarten 1991, 3–4; Blakolmer 2015, 198–206. 
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krétské hieroglyfy byly do značné míry ovlivněny těmi egyptskými.7 Je proto možné, že 

i posvátný uzel měl svoji předlohu v některém z egyptských znaků, avšak v minojském 

prostředí byl modifikován a používán poněkud odlišným způsobem. 

Tato studie si tudíž klade za cíl odpovědět na tři základní otázky týkající se funkce 

posvátného uzlu v egejské ikonografii:  

1. Odkdy a jakým způsobem je symbol používán? 

2. Je možné, že je odvozen z jiného symbolu některé ze středomořských kultur? 

3. Lze na základě zjištěných informací interpretovat jeho význam?  

K zodpovězení těchto otázek může pomoci prostudování glyptiky, nástěnných maleb 

i dalších záznamových materiálů, na nichž se posvátný uzel vyskytuje.   

  

                                                           
7 Woudhuizen 2016, 7.  



10 
 

1 VYMEZENÍ TZV. POSVÁTNÉHO UZLU 

První, kdo se začal zabývat problematikou tzv. posvátného uzlu, byl sir Artur Evans. Ten 

jej nalezl na počátku 20. století v podobě předmětu ze slonoviny při výzkumu západní 

části paláce v Knóssu (Obr. 1).8 Tento nález porovnal s obdobnými fajánsovými 

exempláři objevenými H. Schliemannem ve čtvrtém šachtovém hrobě v Okrsku A 

v Mykénách (Obr. 2)9 a následně jej spojil s částí oděvu jedné z postav na Fresce 

skládacích židliček (Camp Stool Fresco) (Obr. 3). Z těchto příkladů usoudil, že se jedná 

o předmět s náboženským významem, a označil ho za „posvátný“.10  

1.1 Charakteristika znaku 

Posvátný uzel je v prvé řadě symbol, který se vyskytuje na freskách, pečetích a dalších 

záznamových materiálech. Svoji symbolickou hodnotu ale pravděpodobně získal až na 

základě používání skutečného předmětu, jenž byl podle všeho vyroben z pruhu látky 

svázaného do specifického tvaru. Objevuje se proto i v podobě trojrozměrných exemplářů 

z drahých materiálů napodobujících strukturu textilie (Obr. 1–2). V reálném provedení 

jej můžeme nalézt i v dochovaném nástěnném umění (Obr. 3–4), zato v minojské glyptice 

se vyskytuje v mnohem schematičtější podobě. Pečetidla jsou totiž velmi malých 

rozměrů. Kvalita vyobrazení se navíc liší podle tvrdosti materiálu, do nějž je tvar vyrýván, 

a snad i podle nároků zadavatele. Z tohoto důvodu bývá posvátný uzel mnohdy 

zaměňován za jiné podobné symboly. Je proto důležité vymezit určité charakteristické 

rysy v jeho zobrazování (Nákres 1).  

1. Nejtypičtějším znakem posvátného uzlu je ouško či smyčka, která se naklání mírně 

na stranu. U mnohých provedení na pečetích a pečetidlech ale není patrný otvor, který 

tato smyčka vytváří. J. Crowley proto hovoří o dvou typech posvátných uzlů – o uzlu 

ze šálu (scarf knot) (Obr. 5) a uzlu z pláště (cloak knot) (Obr. 6).11 Ten první má 

v oušku viditelný otvor, kdežto ten druhý nikoliv. Z mého pohledu jde však jen 

o různou kvalitu provedení a k tomu v různé době. (Viz podkapitola 1.3.)   

2. Pod smyčkou se nachází buď uzel z téže látky, nebo přídavná stužka, kterou je šál 

převázán. Tak je tomu například na fragmentu fresky z Nirou Chani (Obr. 4) či na 

kamenném příkladu z Hagia Triady (Obr. 9).  

                                                           
8 PoM I, 430, Fig. 308.  
9 Schliemann 1878, 242, Nos. 350–352; Evans 1921, 430–431, Fig. 309.   
10 PoM I, 433–434. 
11 Crowley 2012, 232. 
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3. Od uzlu splývají dva dlouhé, postupně se rozšiřující cípy látky, které se většinou 

překrývají. Často mívají různou délku a v některých vyobrazeních dokonce přední 

pruh úplně zakryje ten zadní. Celá tkanina je buď hustě prošívaná, nebo jsou do ní 

vetkané rozličné lineární vzory různých barev. Uzel z Nirou Chani je červenobílý se 

šrafovanými motivy (Obr. 4),12 fajánsové příklady z Mykén mají bílý tartanový vzor 

na hnědozeleném podkladu (Obr. 2)13 a „La Parisienne“ z Fresky skládacích židliček 

má na zádech uzel z modrého šálu s červenými liniemi (Obr. 3).  

4. Konce obou cípů látky jsou roztřepené, což v glyptice bývá naznačeno dvěma 

příčnými pruhy mírně nad sebou, nebo jednou širší linií. Na některých pečetích 

a pečetidlech však tento prvek zcela chybí.  

 

 

 

Čím je tedy vzhled posvátného uzlu charakteristický? Víme, že může být uvázán 

minimálně dvěma různými způsoby, a tudíž v uzlu samotném jeho princip nespočívá. 

Nezáleží ani na vzoru textilie, a dokonce pravděpodobně nehrála roli ani jeho velikost. 

Například pečetní otisk z Knóssu (Obr. 7) představuje tři uzly, které jsou větší než 

osmičkové štíty, jež je lemují po stranách. Tyto štíty přitom na jiných vyobrazeních 

zakrývají celou postavu od kotníků až po bradu.14 Oproti tomu uzel rozhodně nenabývá 

takto monumentálních rozměrů při použití jako součásti ceremoniálního oděvu (Obr. 3).  

                                                           
12 Doniert 1999, 204–205, 33e. 
13 Foster 1979, 140.  
14 Např. CMS IX-d007.  

Nákres 1: a. Zástupce nejreálnějšího zobrazení posvátného uzlu, fajáns, Mykény, PH I 

(upraveno podle Foster 1979, Plate 45); b. Nejdetailnější zástupce posvátného uzlu v minojské 

glyptice, pečetní otisk, Knóssos, PM I (upraveno podle CMS II,8-127-1). 
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Musí tedy jít primárně o tvar vytvořený z pruhu tkaniny, který se přeloží a sváže tak, aby 

vznikla smyčka. Ta přirozeně spadne na stranu. Pokud by ale látka byla nějakým 

způsobem naškrobená, mohla by smyčka částečně udržet vzpřímený tvar a v této podobě 

být připnuta či přivázána k rituálnímu oděvu, jako je tomu u „La Parisienne“ (Obr. 3). Je 

však možné, že pro posvátný uzel byla typická i látka, která se používala k jeho vytvoření. 

J. Crowley hovoří o pravděpodobnosti existence hedvábí v egejském prostředí v době 

bronzové.15 Možným dokladem je nález motýlí kukly v Akrotiri na ostrově Théra, jíž lze 

použít na výrobu hedvábného vlákna.16 Snad by s tím mohlo souviset i časté vyobrazení 

motýlů v minojském a mykénském umění, kteří mohli být ceněni právě pro materiál ze 

svých kukel17 a brzy tak získat posvátný význam. Mnohdy se totiž objevují i v rituálních 

scénách a v jednom případě dokonce společně s posvátným uzlem (Obr. 5).18 Pokud by 

na Krétě či v jejím okolí v době bronzové skutečně probíhala výroba hedvábí, je nanejvýš 

pravděpodobné, že k vytvoření uzlu by byl používán právě tento materiál, stejně jako 

například na některé další části prestižního šatu.19 Nelze však vyloučit, že se k tomuto 

účelu využívaly i jiné tkaniny, jako len nebo vlna.  

Znázornění posvátného uzlu se v největší míře dochovalo na minojských pečetích 

a pečetidlech, kde velmi často doplňuje zobrazení býků a lvů. S lidmi se vyskytuje jen 

výjimečně. Objevuje se také ve společnosti jiných symbolů, nejčastěji s tzv. osmičkovým 

štítem (Obr. 6–7).20 V kombinaci s dvojbřitou sekerou vytváří symbol podobný anchu, 

zvláště pak jeho luvijské obdobě. Takto byl používán především v dekoraci pozdně 

minojské keramiky (Obr. 8).21 Na freskách je většinou zobrazen jako součást oděvu.22 

Fragment z Nirou Chani (Obr. 4) ale dokládá, že mohl být použit i samostatně, například 

jako doplněk scény.23 O několika trojrozměrných provedeních již byla řeč na počátku 

kapitoly (Obr. 1–2).  

                                                           
15 Crowley 2012, 232.  
16 Panagiotopulu et al. 1997, 420–422. Kukla mohla patřit můrám Saturnia Pyri nebo Pachypasa otus. 
17 Van Dame 2012, 168.  
18 Panagiotopulu et al. 1997, 423–425;  
19 Crowley 2012, 232. 
20 PoM II, 314–316. Evans hovoří o náboženském významu osmičkového štítu; Marinatos 1986, 51; Crowley 2012, 

236.  
21 PoM I, 433; Nilsson 1950, 212.  
22 Lenuzza 2012, 257–260.  
23 PoM II, 284. Prozatím nebyla identifikována žádná další část této fresky.  
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Podle všeho jde o primárně minojský symbol, který se však šířil na řeckou pevninu 

s luxusním zbožím dovezeným z Kréty24 a později byl pravděpodobně adaptován v rámci 

mykénského náboženství.  

První doklady vyobrazení posvátného uzlu pochází ze středně minojské doby. Za jeden 

z nejstarších příkladů lze označit kamenný předmět v podobě tohoto symbolu nalezený 

v tholu v Hagia Triadě (Obr. 9). Ten se datuje na počátek středně minojského období.25 

Zervos jej ale řadí dokonce již do rané doby minojské.26 Na pečetích se symbol objevuje 

až do zániku paláce v Knóssu. (Viz podkapitola 1.3.) Jedná se tedy o velmi starý symbol, 

který mohl být na počátku vypůjčen od některé ze starších středomořských kultur, s nimiž 

Kréťané přicházeli do styku, následně modifikován a upraven pro potřeby minojského 

kultu. Mnohdy bývá dáván do souvislostí s podobnými symboly z Egypta a Předního 

východu. Mezi nejčastější patří egyptský anch, popřípadě jeho anatolská verze,27 zejména 

pokud se jedná o kombinaci uzlu s dvojbřitou sekerou. Nápadně se však také podobá tzv. 

Esetinu uzlu (tiet) či symbolu předovýchodní bohyně Innany.28 (Blíže viz kapitola 3.) 

Všechny tyto jmenované znaky mají jednu věc společnou, a to jejich posvátný charakter. 

Je proto velmi pravděpodobné, že i minojský uzel má sakrální význam.  

Panuje většinová shoda, že tento symbol je skutečně kultovní povahy a jeho pojmenování 

od A. Evanse je tedy vystihující.29 Jediný, kdo se staví proti tomuto názoru, je M. P. 

Nilsson, který tvrdí, že jde jen o obyčejný ornament bez jakékoliv kultovní důležitosti 

a v případě vyobrazení jako části oděvu žen může být pouze běžným prvkem tehdejší 

módy. Jelikož se symbol také v několika příkladech vyskytuje společně s býky, 

předpokládá, že se mohlo jednat o trofej v býčích hrách.30 Existuje však několik důvodů, 

proč naopak lze tvrdit, že tento symbol měl doopravdy kultovní význam. V prvé řadě 

bývá kombinován s dvojbřitou sekerou (Obr. 8),31 jež má jednoznačně důležitou roli 

v minojském náboženství. Je také součástí oděvu „La Parisienne“ (Obr. 3), která 

odpovídá charakteristice vysoce postavených minojských kněžek.32 O posvátnosti uzlu 

svědčí rovněž fakt, že bylo nalezeno několik exemplářů vyrobených z drahých materiálů, 

                                                           
24 Foster 1979, 141.  
25 Alexiou 1967, 6.  
26 Zervos 1956, 204, Fig. 251.  
27 Persson 1942, 37; Piccard 1948, 157; Alexiou 1967, 5, n. 25; Marinatos 2010, 122–123.   
28 Alexiou 1967, 1–2.  
29 PoM I, 430; PoM III, 219; Persson 1942, 92–93; Piccard 1948, 194–195; Alexiou 1967, 3; Cameron 1976, 145; 

Kontorli-Papadopoulou 1996, 80; Lenuzza 2012, 257. 
30 Nilsson 1950, 163–164. 
31 PoM IV, 281; Alexiou 1967, 3.  
32 Lenuzza 2012, 256.  
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jako je slonovina nebo fajáns, jichž by jistě nebylo použito na bezvýznamný ornament 

nebo módní prvek. Fajánsové uzly navíc byly nalezeny ve funerálním kontextu 

a slonovinový příklad pochází ze svatyně v Knóssu.33 V neposlední řadě je nutné zmínit 

pečetní otisk z Hagia Triady se zobrazením jedné z nejčastějších rituálních scén. Žena 

zde spočívá na dvou oválných předmětech a obrací horní polovinu těla směrem ke dvěma 

motýlům, za nimiž je vyobrazen právě tento symbol (Obr. 5).34  

Co se charakteristiky posvátného uzlu týká, můžeme konstatovat, že nejtypičtější je pro 

něj jeho tvar. Jedná se o pruh látky svázaný tak, aby smyčka byla mírně nakloněná na 

stranu. Pravděpodobně není podstatný způsob, jakým je uzel uvázán, neboť máme 

doloženy minimálně dva různé typy vázání. Zřejmě nejde ani o vzor tkaniny. Většinou se 

vyskytuje v modrých a modrozelených odstínech, ale máme jej doložen i v červené barvě. 

Zda je podstatný druh použité látky, o tom lze jen spekulovat. Některá vyobrazení sice 

naznačují, že jde o velmi lehký a jemný materiál, jako je hedvábí, jeho výroba však není 

v minojské době jednoznačně prokázána. Situaci také komplikuje schematické provedení 

tohoto symbolu na většině pečetí a pečetidlech, a původní použitý materiál tak nelze určit.  

 

 

  

                                                           
33 PoM I, 430; Piccard 1948, 194–195. Piccard také uvádí jako důkaz posvátnosti uzlu uložení fajánsových 

exemplářů v hrobovém kontextu. 
34 Alexiou 1967, 3. Jde o pečetní otisk CMS II,6-004.  
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Obr. 1: Posvátný uzel, Knóssos, 

slonovina, SM III – PM I  

(podle Greek-museums). 

Obr. 2: Posvátné uzly, IV. šachtový 

hrob v Mykénách, fajáns, PH I 

(podle Foster 1979, Plate 45). 

Obr. 3: Posvátný uzel na ramenou  

„La Parisienne“, Knóssos,  

PM II – PM III A1  

(podle Meier-Seethaler 2004, Abb. 14). 

Obr. 4: Fragment fresky z Nirou 

Chani, PM I  

(podle PoM II, Fig. 168). 

Obr. 5: Pečetní otisk, Hagia Triada, 

PM I (podle CMS II,6-004-1). 

Obr. 6: Pečetidlo, Mykény, achát, 

PM II (podle CMS I-054-1). 

Obr. 7: Pečetní otisk, Knóssos,  

PM I (podle CMS II,8-127-1). 

Obr. 8: Keramická nádoba, 

Gurnia, kombinace dvojbřité 

sekery a posvátného uzlu jako 

dekorace, PM I  

(podle Nilsson 1950, Fig. 106). 

Obr. 9: Dolní část kamenného 

posvátného uzlu, Hagia Triada,  

RM II – SM II  

(podle Zervos 1956, 251). 
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1.2 Záměny tzv. posvátného uzlu za jiné symboly  

Studium posvátného uzlu nejvíce komplikují chybné interpretace jemu podobných 

symbolů. K těm dochází především v rámci glyptiky, která kvůli svým malým rozměrům 

neumožňuje velkou detailnost. Nejčastěji tak bývá zaměňován za další obdobné předměty 

z textilu, nebo nějakého podobného materiálu. Na základě čtyř charakteristických rysů 

diskutovaných v podkapitole 1.1 (Nákres 1) můžeme některá sporná zobrazení vyloučit. 

V minojském umění lze vysledovat scény, jež určitým způsobem souvisí s oblékáním. 

Často se proto hovoří o rituálním odívání nejvyšší kněžky.35 O důležitosti ceremoniální 

róby hovoří již A. Evans, který své tvrzení podkládá mnohými nálezy votivních darů 

v podobě fajánsových šatů.36 Z nespočetných vyobrazení kultovních scén je navíc patrné, 

že každému účastníkovi rituálu příslušel konkrétní oděv. J. Crowley vypracovala celou 

typologii takto používaných úborů, z nichž nad ostatní vyniká tzv. volánková sukně 

(flounced skirt). Tu na sobě mívá většinou nejvýraznější ženská postava, pravděpodobně 

vrchní kněžka. Často bývá zobrazovaná ve středu scény. Její roucho tak kvůli svému 

významu mohlo získat posvátný charakter i symbolickou hodnotu.37 Právě s touto suknicí 

nebo jí podobnými, bývá mylně ztotožňován posvátný uzel. 

Na většině sporných znázornění je sukně nesena v náručí nějaké postavy, která s sebou 

také mívá dvojbřitou sekeru opřenou o rameno. Na Obr. 10 je překresba achátového 

pečetidla, na němž je tímto způsobem vypodobněna žena. Látkový objekt, jenž drží 

v rukou, někteří interpretují jako uzel.38 Chybí mu ale smyčka, převázání i jednoduchý 

splývající pruh látky. Celý tvar se podobá spíše volánkové sukni. Obdobně je zobrazena 

postava na Obr. 11. Jde nejspíše o otisk kovového prstenu, a celé provedení je proto 

detailnější než v předešlém příkladu z kamene. Díky tomu je zde lépe vidět prošívání 

i kanýry typické pro sukni. Na pečetním otisku z Kato Zakros (Obr. 12) jsou dvě postavy, 

z nichž jedna nese sekeru a druhá opět předmět podobný spíše suknici než posvátnému 

uzlu.39 Zmíněné příklady odpovídají sukním i svojí velikostí, ačkoliv tento aspekt 

nemůžeme považovat za pádný argument, jak již bylo řečeno v podkapitole 1.1.  

                                                           
35 Marinatos 1993, 142–145; Lenuzza 2012, 260–261.  
36 PoM I, 506, Fig. 364.  
37 Crowley 2012, 233–237. Za naprosto nejprestižnější ženský oděv označuje volánkové kalhoty (flounced pants), které 

na sobě mívají ženy buď sedící, nebo jedoucí na fantaskních zvířatech. Pravděpodobně jde o oděv bohyně.  
38 Crowley 2012, 232, 9. 
39 CMS II,7-007. V CMS označeno jako posvátný uzel (Kultknoten). Je však možné, že v tomto případě jde o šál, 

z něhož teprve bude posvátný uzel uvázán (viz podkapitola 2.6.1). 
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V případě uvedených scén může jít snad o pečetní symbol hodnostářů, kteří měli při 

nějakém významném svátku jako čestnou funkci na starosti zajištění oděvu a insignií pro 

hlavní kněžku.  

Další symbol, s nímž je uzel často zaměňován, je tzv. rituální kyrys (cuirass). I toto 

označení pochází od A. Evanse.40 Jedno z nejznámějších vyobrazení kyrysu se nachází 

na tzv. Harvester’s vase z Hagia Triady (Obr. 13–14). Vůdce průvodu má kyrys oblečený 

na horní polovině těla. Pravděpodobně jde o kněze, soudě dle jeho krátkých vlasů.41 Celá 

scéna se zřejmě týká náboženské slavnosti spojené s dožínkami, neboť ostatní členové 

průvodu nesou vidle na seno či slámu. Jeden z nich navíc drží sistrum, což je předmět 

jednoznačně spojovaný s kultovní aktivitou. I tady máme zjevně co do činění 

s ceremoniálním oděvem, tentokrát ovšem pro muže. N. Marinatos se domnívá, že mohlo 

jít o tutéž volánkovou sukni, kterou používají kněžky. Na rozdíl od žen ji ale muži nosili 

na horní části těla.42 Dle mého názoru se však jedná spíše o oděv vytvořený ze slámy. To 

by mohlo souviset právě s dožínkami či jinou zemědělskou slavností, která je vyobrazena 

na rhytu z Hagia Triady. Svědčí o tom také jeho struktura, která mohla být splétaná od 

ramen oděvu až pod pás, odkud volně trčela stébla slámy a tvořila tak jakýsi roztřepený 

okraj. Použití takového materiálu by rovněž umožnilo udržení mohutného a jakoby 

nafouknutého tvaru, jenž je typický pro tento úbor. Struktura a tvar kyrysu jsou dobře 

zpodobněny i na pečetním otisku z Hagia Triady (Obr. 15). V ostatních případech už 

znázornění není natolik jednoznačné a opět bývá ztotožňováno s posvátným uzlem.  

Na steatitovém pečetidle z Malie (Obr. 16) si dvě postavy předávají objekt nápadně 

podobný rituálnímu kyrysu a na dochované části otisku z Hagia Triady (Obr. 17) je 

vyobrazena skupina mužů pravděpodobně taktéž s tímto předmětem.43 Tvar podobný 

kyrysu má rovněž symbol na pečetidle z Maroulas (Obr. 18). Ten je sice doplněn o dva 

osmičkové štíty, jež jsou typickým společníkem spíše pro uzel, vzhledem mu však 

neodpovídá. Má příliš velké ouško, které je navíc vyplněno jakýmsi splétaným motivem, 

a konec splývající pod převázáním je velmi krátký. I v tomto případě půjde tedy nejspíše 

o kyrys, avšak nelze naprosto vyvrátit možnost, že je vyobrazen uzel. Další dvě pečetidla 

byla nalezena v Argu (Obr. 19–20).44 Obě jsou vyrobena z achátu a lze je datovat 

                                                           
40 PoM I, 681–682; Crowley 2012, 232, 8. Crowley se tomuto názvu snaží vyhnout a označuje jej jako plášť (cloak).  
41 Marinatos 1993, 137–138. 
42 Marinatos 1993, 138.  
43 CMS II,6-007. V CMS je tento předmět označen jako posvátný uzel (Kultknoten).  
44 CMS I-205; CMS XI-259. V CMS jsou předměty na obou pečetidlech označeny jako posvátný uzel (Kultknoten). 
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přibližně do pozdní doby bronzové II. Oproti uvedeným příkladům z Kréty mají navíc 

jeden kanýr. Nelze proto vyloučit, že se jedná o sukni. Rozhodně ale nepředstavují 

posvátný uzel. Jejich horní část je opět vyplněna nějakým motivem, což je typický rys 

kyrysu, a mohou tak představovat jeho lokální variantu. Je také možné, že jsou zobrazeny 

dva předměty umístěné za sebou nebo jeden zasunutý do druhého. Obdobné symboly 

najdeme na slonovinové destičce z Palaikastra (Obr. 75), kde se mimo jiné nachází 

i dvojbřitá sekera v kombinaci s uzlem. (Viz podkapitola 2.3.2.) V posledních třech 

uvedených příkladech se tudíž může jednat o variantu kyrysu, sukně, anebo o něco úplně 

jiného. Jednoznačně však nejde o posvátný uzel. 

Zejména v glyptice tedy musíme být opatrní v interpretaci znázorněných předmětů. 

Jestliže mluvíme o symbolu, a posvátný uzel je symbolem, tak musíme hovořit především 

o jeho tvaru. Nejčastěji bývá zaměňován s ceremoniálním oděvem žen, který se od něj 

odlišuje podstatně výraznějším vrstvením. Tato sukně je většinou někým nesena společně 

s dvojbřitou sekerou. Mnohdy je také ztotožňován s tzv. rituálním kyrysem, jemuž chybí 

dlouhý cíp volně splývající látky a roztřepený okraj navazuje přímo na podvázání.   
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Obr. 10: Pečetidlo, Knóssos, 

steatit, PM I – PM II  

(podle CMS II,3-008-1). 

Obr. 11: Pečetní otisk, PM I 

(podle CMS VS3-394-1). 

Obr. 12: Pečetní otisk, Kato 

Zakros, PM I (podle CMS II,7-007-

1). 

Obr. 13: Překresba Harvester’s vase, steatitové rhyton, PM I – PM II 

(podle Marinatos 1993, Fig. 8). 

Obr. 14: Harvester’s vase, (podle 

Larsen 2011, Fig. 1). 

Obr. 15: Pečetní otisk, Hagia Triada, 

PM I (podle CMS II,6-011-1). 

Obr. 16: Pečtidlo, Malia, steatit, 

PM I (podle CMS II,3-145-1). 

Obr. 17: Pečetní otisk, Hagia Triada, 

PM I (podle CMS II,6-007-1). 

Obr. 18: Pečetidlo, Maroulas, 

břidlice, PM I  

(podle CMS VS3-331-1). 

Obr. 19: Pečetidlo, Argos, achát, 

PM II (podle CMS I-205-1). 

Obr. 20: Pečetidlo, Argos, achát, 

PM I – PM II (podle CMS XI-259-1). 
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1.3 Chronologický vývoj tzv. posvátného uzlu v minojské glyptice 

Jak bylo ukázáno v předchozí podkapitole, posvátný uzel paří k symbolům, jež není 

vůbec jednoduché určit. Situace je obzvláště komplikovaná v případě miniaturních 

vyobrazení na pečetích a pečetidlech, na nichž se dochoval v největší míře. Jestliže jsme 

vyloučili podobné předměty, které nejsou posvátným uzlem, pak zbývá ještě určit ty 

symboly, které ho zobrazují, a utřídit je. Uzel byl jako znak na pečetích používán asi čtyři 

sta let, a jeho použití i znázornění se proto postupně vyvíjelo (Tabulka 1).  

Období prvních paláců (SM I – SM II) 

V období prvních paláců se pro výrobu pečetidel využívaly tvrdé kameny 

i polodrahokamy. Rytí do takových materiálů je velmi náročné, a proto jsou vyobrazení 

spíše schematická. Často se také používají pečetě s krétskými hieroglyfickými znaky.45 

I posvátný uzel byl s největší pravděpodobností původně hieroglyfem. Na několika 

pečetidlech z tzv. Steatitové skupiny z Malie (Malia Steatite Group), jež je datována do 

doby SM II, se objevuje znak nápadně podobný tomuto uzlu. Na příkladu z Mochlu 

(Obr. 21) je pomocí spirály naznačená smyčka naklánějící se na stranu. Konec se 

rozšiřuje od nejužšího místa a je vyplněn šrafováním i vodorovnými liniemi, jež 

připomínají látkové vzory. Roztřepení dolního okraje je naznačeno třemi vrypy. Obdobná 

vyobrazení najdeme na Obr. 22 a 23. Symbol se vyskytuje také společně s dalšími 

hieroglyfickými znaky (Obr. 24–26). Jelikož ale bývá používán i samostatně, půjde 

pravděpodobně o logogram. To by ostatně odpovídalo jeho interpretaci jako posvátného 

uzlu. (Více viz podkapitola 2.2.) 

Období druhých paláců (SM III – PM IB) 

S příchodem nových paláců nastává největší rozmach minojské glyptiky. Hieroglyfické 

písmo postupně mizí a po celé Krétě je zavedeno lineární písmo A, které se ovšem na 

pečetích až na výjimky nepoužívá.46 Vyobrazení jsou mnohem detailnější i kvalitnější, 

a proto se hovoří o tzv. minojském naturalismu. Ten byl nejspíše umožněn zavedením 

kovových pečetních prstenů, do nichž se podstatně jednodušeji vyrývalo. Opětovným 

rozehřátím materiálu byly navíc umožněny opravy. Nejde však o pravé realistické 

zobrazení postav lidí a zvířat. Důkladně propracovány bývaly jen důležité prvky určité 

                                                           
45 Weingarten 2010, 321.  
46 Weingarten 2010, 322. Prsten s lineárním písmem A viz CMS II,3-038.  
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scény. Například volánková sukně (flounced skirt) byla vyvedena mnohem precizněji než 

hlava osoby, jež měla tento oděv na sobě.47 Posvátný uzel také nabyl reálnějších tvarů. 

Na Obr. 27 jsou zobrazeny tři takové symboly jakoby zavěšené na stěně 

a doplněné osmičkovými štíty po stranách. Obdobný prsten byl nalezen v Archanes (Obr. 

28). Dochoval se také otisk (pravděpodobně od kovového prstenu) s rituální scénou, kde 

je tento uzel zobrazen ještě reálněji (Obr. 29).  

Od počátku pozdně minojského období se také objevuje symbol vytvořený kombinací 

posvátného uzlu a dvojbřité sekery, který nejčastěji najdeme na keramice.48 V několika 

málo případech je ale doložen i na pečetních prstenech, jako na příkladu z Vafia, jenž se 

datuje do PM I B (Obr. 30).49 

Vrcholné palácové období (PM II) 

Nejvíce pečetních dokladů posvátného uzlu máme až z doby po pádu druhých paláců, 

tedy z éry, kdy byl Knóssos jediným fungujícím palácem na Krétě. Stejně jako v jiných 

sférách materiální kultury je i v glyptice patrný vliv Mykén. Objevují se symetrická 

vyobrazení zvířat a zcela nové je použití lapis lacedaemonius, který se v přírodě 

vyskytuje pouze na řecké pevnině jižně od Sparty.50 (Viz Obr. 34.) Posvátný uzel 

doplňuje vyobrazení lvů (Obr. 31–32), býků (Obr. 33) a někdy i kombinace obou (Obr. 

34–35). V ojedinělém případě je zobrazen na pečeti s jelenem (Obr. 36). Snad bychom 

sem mohli zařadit také dvě kamenná pečetidla z Bostonského musea (Obr. 37–38), která 

v Corpus der Minoischen und Mykenischen Siegel zatím nemají uvedenou dataci. Podle 

použití mandlových očí a relativně správné anatomie těla býků je lze zařadit rovněž do 

pozdně minojského období II.51 K jejich datování by mohlo pomoci i provedení 

posvátného uzlu. Ten si v této fázi ještě zachovává svůj reálný tvar, ačkoliv už ani zdaleka 

není tak propracovaný jako v předchozím období, zároveň je ale kvalitnější než 

v následující etapě. Navíc bývá také zobrazován se zdánlivě vyplněnou smyčkou, které 

chybí otvor.  

Dále pokračují kombinace s dvojbřitou sekerou (Obr. 39).   

                                                           
47 Weingarten 2010, 322–323. 
48 PoM I, 433; Nilsson 1950, 210.  
49 CMS I-219. Interpretace tohoto prstenu včetně zmiňovaného symbolu bývá často diskutovaná: PoM III, 141–142; 

Persson 1942, 36–38; Nilsson 1950, 257; Marinatos 1986, 54; Younger 2009, 46; Crowley 2012, 231. Obdobný 

symbol v horší kvalitě najdeme také na prstenu z berlínských sbírek CMS XI-029. 
50 Weingarten 2010, 325; Younger 2010, 332. 
51 Younger 1985, 50–51; Younger 2010, 332.  
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Konec vrcholně palácového období (PM II – PM III A) 

Na konci vrcholně palácového období se kvalita pečetí výrazně horší a lidské i zvířecí 

postavy nabývají schematičtějšího rázu. Posvátný uzel se nadále vyskytuje u zobrazení 

býků a lvů, ale v některých případech získává nové hybridní podoby. Na Obr. 40–42 jej 

ještě relativně dobře rozeznáme, oproti tomu na Obr. 43 už můžeme být na pochybách. 

Na tomto příkladu jsou mimo jiné vyobrazeny dva osmičkové štíty, které natolik 

zdegenerovaly do schematické podoby, že připomínají spíše činku. Jestliže víme, že uzel 

se již dříve vyskytoval s býky i se štíty ve tvaru čísla osm, je nanejvýš pravděpodobné, 

že i v tomto případě se jedná o zobrazení posvátného uzlu. Stejný symbol je patrně 

vyobrazen také na Obr. 44, má však deformovanou smyčku. Na příkladech z Chanie (Obr. 

45) a Knóssu (Obr. 46) si uzel zachoval typickou podobu svojí spodní části, zato ouško 

zmutovalo do jakéhosi čepcovitého tvaru zakončeného tečkou. Je nepravděpodobné, že 

by se jednalo o nějaký jiný symbol, který až do této doby nebyl zobrazován, a proto i zde 

máme nejspíše co dočinění s posvátným uzlem.  

Shrnutí vývoje tzv. posvátného uzlu v minojské glyptice:  

Nejranější doklady vyobrazení posvátného uzlu můžeme dohledat už v době prvních 

minojských paláců (od SM II). Poslední spadají do konce vrcholného palácového období 

(PM II – PM III A). Jeho vývoj a způsob použití lze rozdělit do čtyř fází (Tabulka 1), 

z nichž první tři korespondují se změnami politického zřízení na Krétě a poslední 

vypovídá o úpadku místní palácové moci.  

1. V době středně minojské II se symbol vyskytuje ve zjednodušené podobě. 

Pravděpodobně jde o hieroglyfický znak, kde je smyčka naznačena pomocí spirály.  

2. V období nových paláců (SM III – PM I) kvete tzv. naturalistický styl, a uzel je tak 

zobrazován nejrealističtěji. Poprvé se také objevuje v kombinaci s dvojbřitou 

sekerou. 

3. Po pádu druhých paláců (PM II) je v minojské glyptice patrný vliv Mykén a kvalita 

provedení postupně upadá. Posvátný uzel se zobrazuje s býky a lvy, je méně detailní 

a ve smyčce mu mnohdy chybí naznačený otvor. Pokračují kombinace s dvojbřitou 

sekerou. 

4. Na konci vrcholně palácového období (PM II – PM III A) jsou vyobrazení podstatně 

schematičtější a daleko méně propracovaná. Uzel opět doplňuje znázornění býků 
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i lvů a vyskytuje se také v některých hybridních podobách. Povětšinou si zachoval 

typický tvar svojí spodní části, smyčka ale může být deformovaná.  

 

 

 

  

Tabulka 1: Vývoj tzv. posvátného uzlu v minojské glyptice (upraveno podle Obr. 21–46 v této 

bakalářské práci). 



24 
 

   

   

   

   

Obr. 21: Pečetidlo, Mochlos, 

steatit, SM II 

 (podle CMS II,2-250a-3). 

Obr. 22: Pečetidlo, steatit, SM II 

(podle CMS IX-018b-3). 

Obr. 23: Pečetidlo, steatit, SM II 

(podle CMS IV-127b-1). 

1. fáze: SM II 

Obr. 24: Pečetidlo, steatit, SM II 

(podle CMS IX-021c-1). 

Obr. 25: Pečetidlo, steatit, SM II 

(podle CMS IX-d002b-1). 

Obr. 26: Pečetidlo, Malia, steatit, 

SM II (podle CMS II,2-172b-1). 

Obr. 27: Pečetní otisk, Knóssos, 

PM I (podle CMS II,8-127-1). 

Obr. 28: Pečetní prsten, Archanes, 

zlato, PM I  

(podle Marinatos 1986, Fig. 48). 

Obr. 29: Pečetní otisk, Hagia Triada, 

PM I (podle CMS II,6-004-1). 

2. fáze: SM III – PM I B 

Obr. 30: Pečetní prsten, Vafio, 

zlato, PM I (podle CMS I-219-1). 
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Obr. 31: Pečetidlo, Mykény, achát, 

PM II (podle CMS I-054-1). 

Obr. 33: Pečetní prsten, Archanes, 

zlato, PM II (podle CMS VI-336-1). 

Obr. 34: Pečetidlo, Anthia, lapis 

lacedaemonius, PH II B  

(podle CMS VS1B-142-1). 

Obr. 35: Pečetidlo, PM II  

(podle CMS VII-125-1). 

Obr. 37: Pečetidlo, jaspis, asi PM II 

(podle CMS XIII-032-1). 

Obr. 38: Pečetidlo, karneol,  

asi PM II (podle CMS XIII-033-1). 

Obr. 39: Pečetidlo, Anthia, 

karneol, PH II A – PH III B 

(podle CMS VS1B-138b-1). 

Obr. 32: Pečetidlo, Mykény, fluorit, 

PM II (podle CMS I-112-1). 

Obr. 36: Pečetní otisk, Knóssos, 

PM II (podle CMS II,8-398-1). 

3. fáze: PM II 
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Obr. 40: Pečetidlo, asi Mykény, 

achát, PM II – PM III A 

(podle CMS VI-313-1). 

Obr. 41: Pečetidlo, chloritická 

břidlice, PM II – PM III A 

(podle CMS XII-268-1). 

Obr. 42: Pečetidlo, Glyka Nera, 

achát, PM II – PM III A 

(podle CMS VS3-094-1). 

Obr. 43: Pečetidlo, Mykény, 

horský křišťál, PM II – PM III A 

(podle CMS I-075-1). 

Obr. 44: Pečetidlo, karneol,  

PM II – PM III A 

(podle CMS X-142-1). 

Obr. 45: Pečetidlo, Chania, horský 

křišťál, PM II — PM III A  

(podle CMS VS3-115-1). 

Obr. 46: Pečetní otisk, Knóssos,  

PM II – PM III A  

(podle CMS II,8-466-1). 

4. fáze: PM II – PM III A 
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2 VÝSKYT A POUŽITÍ TZV. POSVÁTNÉHO UZLU 

2.1 Jako trojrozměrný předmět  

V několika málo případech se posvátný uzel dochoval v podobě trojrozměrných 

předmětů, které jednoznačně napodobují textilii. Proto snad lze předpokládat, že se 

symbol mohl používat daleko častěji v provedení z látky. Jako takový se bohužel ale 

nedochoval.  

Nejstarší doklad posvátného uzlu pochází z Tholu A v Hagia Triadě (Obr. 47).52 Tento 

tholos byl používán jako pohřebiště od RM II až do SM II,53 a datace nalezeného uzlu 

proto spadá rovněž mezi tato období. Jedná se o kamenný předmět, z něhož se zachoval 

jen spodní díl. Přesto je ale jasné, o jaký symbol jde. Celá dochovaná část měří asi 5 cm 

na výšku54 a šrafováním jsou na ní naznačeny prošívané či tkané vzory. V horní části je 

úsek ukončen převázáním pomocí přídavné stužky, pod níž je patrný vyvrtaný otvor. Je 

proto zřejmé, že uzel byl pomocí tohoto otvoru připevněn k nějakému předmětu 

pravděpodobně z organického materiálu, který se nedochoval.  

Součástí organické struktury mohl být i slonovinový posvátný uzel z paláce v Knóssu 

(Obr. 48), jehož nalezl A. Evans nedaleko tzv. pilířové krypty (pillar crypt) v části 

západního palácového křídla (Obr. 50). Domníval se, že tento předmět spadl z vyššího 

patra, které leželo nad pilířovou kryptou. Tam Evans na základě mnoha dalších nálezů 

postuloval umístění sloupové komnaty (columnar chamber), v níž mělo rovněž docházet 

k rituálním praktikám.55 Oproti pilířové kryptě, která se nacházela v přízemí bez přístupu 

přirozeného světla, byla tato sloupová místnost prosvětlena okny, a celý komplex tak měl 

zřejmě vytvářet jakýsi duální kontrast.56 Výše zmiňovaný posvátný uzel byl 

pravděpodobně jedním z mnoha votivních předmětů darovaných do této svatyně, nalezen 

však byl z vnější strany pilířové krypty.57  

Tento uzel se datuje do počátku druhého palácového období (SM III – PM I A) a na výšku 

měří necelých 11 cm.58 Použití slonoviny umožnilo detailnější propracování oproti 

předchozímu příkladu z kamene. Je zde patrný kostkovaný vzor látky i roztřepené okraje. 

                                                           
52 Alexiou 1967, 6.  
53 Caloi 2015, 257. 
54 Zervos 1956, 204, Fig. 251.  
55 PoM I, 426–429. 
56 Marinatos 1993, 87–91. Obdobné stavby se našly i na dalších místech jako v Archanes nebo v Hagia Triadě.  
57 PoM I, 430, Fig. 308.  
58 Zervos 1956, Fig. 527; Foster 1979, 140.   
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Převázání je však naznačeno spíše symbolicky jako kruh s vlnovkou uprostřed. Obdobný 

symbol můžeme najít na pečetidlech z doby prvních paláců.59 Na Obr. 49 jsou zobrazeny 

tři takovéto útvary, jež jsou umístěny do šrafovaného pozadí nápadně připomínajícího 

onen vzor na uzlu z Knóssu. Je tedy možné předpokládat souvislost mezi posvátným 

uzlem a tímto znakem.   

Zcela nejznámější příklady posvátného uzlu pochází z Mykén. Dnes jsou 

zrekonstruovány a uloženy v Athénském národním museu (Obr. 51). Objeveny byly H. 

Schliemannem na konci 19. století ve čtvrtém šachtovém hrobě v Okrsku A 

v Mykénách.60 Ten spadá do PH I, a je tak současníkem nových minojských paláců. 

V tomto čtvrtém hrobě bylo pohřbeno pět osob, z nichž tři měly na obličeji zlatou 

masku.61 Nalezená pohřební výbava sestávala především z luxusních předmětů ze zlata, 

stříbra a dalších drahocenných materiálů, ze kterých byly vyrobeny i typické minojské 

symboly, jako například dvojbřitá sekera.62 Pochází odtud rovněž čtyři posvátné uzly 

z fajánsu, jež byly s největší pravděpodobností vyrobeny na Krétě.63 Dva se zachovaly 

celistvě, zatímco ze zbylých dvou přetrvaly jen některé úseky.  

Každý uzel sestával ze dvou oddělitelných částí, smyčky a cípů látky, v nichž jsou patrné 

otvory pro upevnění k podkladu. I tyto exempláře tedy byly součástí nějakého 

organického objektu. Zdá se, že uzel samotný je vytvořen z jednoho pruhu látky 

svázaného podobným způsobem jako kravata. Provedením jsou si nalezené příklady 

velmi podobné, v nuancích se ale odlišují. Nejspíše patřily k sobě do páru, neboť dva uzly 

jsou větší a dva menší. Jejich povrch je mírně vypouklý a z vnitřní strany jsou duté.64  

Vnější část napodobuje látku s tartanovým vzorem a roztřepenými okraji. Tři uzly jsou 

provedeny světlými, navzájem se křížícími pruhy na tmavém pozadí a čtvrtý má tmavé 

linie na světlém podkladu.65 Lze proto předpokládat, že uzly se nedochovaly všechny. 

Pravděpodobně mohlo jít o analogické páry dvou menších a dvou větších uzlů, z toho 

první čtyři se světlým vzorem na tmavém podkladu a zbylé čtyři v tmavém provedení na 

světlém pozadí. Je tedy možné, že byly připevněny k nějakému čtyřstrannému předmětu 

z pomíjivého materiálu, například k dřevěné truhle, která by tak měla na každé straně po 

                                                           
59 CMS III-238b–c; CMS II,2-070a; CMS II,1-268a.  
60 Schliemann 1878, 242.  
61 Papazoglou-Manioudaki et al. 2010, 161–162. 
62 Schliemann 1878, 252–254, No. 368. 
63 Foster 1979, 141.  
64 Evans 1921, 430. 
65 Foster 1979, 140–141. 
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dvou uzlech. Mimo jiné z tohoto hrobu pochází také fajánsový kroužek, který mohl být 

součástí stejné výzdoby jako uzly. Dnes je provedení těchto exemplářů značně vybledlé 

a jen obtížně lze určit, jaké barvy byly původně použity. Pravděpodobně šlo o bílou na 

hnědozeleném a hnědou na modrozeleném pozadí.66  

Fajáns se na Krétě objevuje již ve třetím tisíciletí př. n. l. jako luxusní zboží z dovozu 

především z Egypta, kde byl velmi oblíbeným materiálem. Doklady o jeho výrobě 

pochází ale i z Předního východu.67 Jde o vypálenou směs rozdrceného křemene 

s glazurou na povrchu. Nejčastější bývala modrozelená barva vytvořená přidáním mědi. 

K černému zbarvení se využíval mangan.68 Už v průběhu proto-palácového období si tuto 

techniku osvojili i na Krétě a od doby nových paláců se používalo široké spektrum barev. 

Ty vznikaly nejen přidáním různých chemických prvků (nově např. železa), ale i pomocí 

oxidačního a redukčního výpalu.69 K. Foster považuje za hlavní minojská výrobní centra 

severozápadní budovu v Knóssu a jižní křídlo paláce v Kato Zakros, kde měla probíhat 

výroba fajánsu i ostatního zboží z drahých materiálů jako zlata nebo slonoviny.70 

Existenci takovéto produkce v Knóssu předpokládal už A. Evans a posvátné uzly 

nalezené v Mykénách spojoval právě s touto výrobou. Mimo jiné ho k tomu vedl další 

nález ze čtvrtého šachtového hrobu, jenž pravděpodobně představoval deskovou hru 

tvořenou čtyřmi rosetami (Obr. 52). Tato hrací deska byla vyložena fajánsovými 

intarsiemi velmi podobnými těm, které nalezl v repositáři západního paláce v Knóssu. 

Hru dával také do souvislosti s uzly kvůli podobnosti provedení a analogickým značkám 

na zadní straně obou předmětů (Obr. 53).71 Nelze vyvrátit, že posvátné uzly tvořily 

výzdobu truhly, v níž byla tato deska uložena, je ale stejně tak možné, že šlo o dva různé 

výrobky pocházející z téže minojské dílny.  

Další fragment zřejmě ze smyčky posvátného uzlu byl objeven v pátém šachtovém hrobě 

v Mykénách (Obr. 54). I tento nález měl vnitřní stranu dutou. H. Schliemann použitý 

materiál, stejně jako v předchozích příkladech, označuje za egyptský porcelán, čímž je 

                                                           
66 Foster 1979, 140.  
67 Tite et al. 2009, 370.  
68 Tite – Manti – Shortland 2007, 1568. 
69 Tite et al. 2009, 370–371. 
70 Foster 2009, 177.  
71 PoM I, 480–485. 
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patrně míněn fajáns.72 V tomto hrobě se mimo jiné nacházely pozůstatky minimálně tří 

lidí, z nichž jeden měl na obličeji umístěnou tzv. Agamemnonovu masku.73 

Oba zmiňované šachtové hroby oplývaly množstvím luxusních předmětů, z nichž mnohé 

byly nejspíše dovezeny z Kréty. Jelikož se mezi nimi nacházely také symboly spojené 

s krétským kultem, jako posvátné uzly nebo dvojbřité sekery, lze hovořit o minojském 

vlivu na mykénské náboženství.  

 

Ze všech výše uvedených příkladů trojrozměrného zobrazení posvátného uzlu je patrné, 

že tyto předměty nebyly samostatně používány v podobě fetiše nebo votivního daru. 

Zjevně se jednalo o součásti nějakého dalšího předmětu z pomíjivého materiálu, na němž 

byly symboly použity jako výzdoba. O jaký předmět ale mělo jít, o tom zatím můžeme 

jen spekulovat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
72 Schliemann 1878, 330. 
73 Papazoglou-Manioudaki et al. 2010, 163–164. 
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a. 

b. 

Obr. 48: Posvátný uzel, Knóssos, slonovina,  

v = 10,8 cm, SM III — PM I (podle Greek-museums). 

Obr. 49: Pečetítko, asi Malia, křemen, SM II, 

a. překres otisku, b. pečetítko 

(podle CMS III-238b-1,3). 

Obr. 47: Posvátný uzel, spodní část, Hagia Triada, kámen, v = 5,2 cm, RM II – SM II (podle Zervos 1956, 251). 
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Obr. 50: Plán pilířové krypty v části západního křídla paláce v Knóssu s místem nálezu posvátného uzlu ze 

slonoviny (h). A1: chodba, C1: pilířová krypta, D1: skladištní místnost, F1: peristyl, H1: světlík, K1: malé 

megaron, L1: svatyně (upraveno podle PoM I, Fig. 306).  

Obr. 51: Posvátné uzly, Mykény, IV. šachtový hrob v Okrsku A, fajáns, PH I (upraveno podle Foster 1979, Fig. 45–46).  
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Obr. 52: Desková hra, Mykény, IV. šachtový hrob v Okrsku A, fajáns, PH I 

(upraveno podle PoM I, Fig. 346). 

  

Obr. 53: a. Zadní strana jednoho z fajánsových uzlů, Mykény,  

b. Zadní strana jedno z medailonů fajánsové deskové hry, 

Mykény (podle PoM I, Fig. 347). 

  

Obr. 54: Část smyčky posvátného uzlu,  

Mykény, V. šachtový hrob v Okrsku A, fajáns, 

PH I (podle Schliemann 1878, Fig. 526). 
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2.2 Jako potencionální znak krétského hieroglyfického písma 

Kamenný příklad uzlu z Hagia Triady (Obr. 47) dokládá, že tento symbol byl na Krétě 

používán již v době prvních paláců a jestliže se skutečně jedná o znak s kultovním 

významem, lze předpokládat jeho existenci i v podobě hieroglyfického znaku. 

Hieroglyfické písmo se na Krétě začalo používat kolem roku 2000 př. n. l. a pokračovalo 

přes celé proto-palácové období. Od SM II B se v oblasti jižní Kréty užívalo lineární 

písmo A,74 které s nástupem nových paláců převládlo na celém ostrově, a krétské 

hieroglyfické písmo tak v průběhu PM I postupně vymizelo.75  

V současné době je doloženo kolem tisíce různých hieroglyfických znaků.76 Domnívám 

se, že jeden symbol, který doposud nebyl klasifikován, představuje posvátný uzel.77 Zde 

představené příklady pochází z pečetní glyptiky ze SM II a všechny se řadí do 

tzv. Steatitové skupiny z Malie (Malia Steatite Group). Jak napovídá název, skupina se 

vyznačuje především použitým materiálem – steatitem, což je kámen nízké tvrdosti (1–2 

na Moshově stupnici), a vzor tak do něj může být vyrýván nožem. Tato pečetidla 

pravděpodobně pochází z dílen z Malie nebo z východní Kréty a většinou mají tvar 

třístranného hranolu.78  

Posvátný uzel můžeme nejlépe rozeznat na příkladu z Mochlu (Obr. 55). Smyčku má 

naznačenou pomocí neúplné spirály a od místa, kde bychom očekávali převázání, se 

rozšiřuje až k okraji. Struktura tkaniny je zde napodobena pomocí tří horizontálních linií 

a vyšrafováním zbylého prostoru. Roztřepený okraj je zpodobněn třemi zaostřenými 

vrypy. Provedení dalších exemplářů už bohužel není tak kvalitní, chybí jim především 

naznačení vzoru textilie. Minimálně na třech pečetidlech je znak použit samostatně 

(Obr. 55–57), vyskytuje se ale také společně s dalšími symboly (Obr. 58–60) a na Obr. 61 

je zobrazen dvakrát.79 Půjde tedy nejspíše o logogram, ačkoliv je možné, že má také 

sylabickou hodnotu.  

                                                           
74 Davis 2010, 51; Weingarten 2010, 321. 
75 Davis 2010, 54–55; Woudhuizen 2016, 19. 
76 Davis 2010, 55. 
77 Pro seznam klasifikovaných krétských hieroglyfických znaků viz CHIC nebo webové stránky J. Youngera: 

www.people.ku.edu/~jyounger/Hiero/ (navštíveno 30/07/2017). 
78 CMS, Glossary. 
79 CMS IX-015c. Stejný symbol je snad také na straně b. 

http://www.people.ku.edu/~jyounger/Hiero/
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Obr. 55: Pečetidlo, Mochlos, steatit, SM II (podle CMS II,2-250a-3,1). 

Obr. 56: Pečetidlo, steatit, SM II (podle CMS IX-018b-3,1). 

Obr. 57: Pečetidlo, steatit, SM II (podle CMS IV-127b-3,1). 
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Obr. 58: Pečetidlo, steatit, SM II (podle CMS IX-021c-3,1). 

Obr. 59: Pečetidlo, steatit, SM II (podle CMS IX-d002b-3,1). 

Obr. 60: Pečetidlo, Malia, steatit, SM II (podle CMS II,2-172b-3,1). 

Obr. 61: Pečetidlo, steatit, SM II (podle CMS IX-015c-3,1). 
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2.3 Kombinace s dalšími symboly 

V naprosté většině případů je posvátný uzel použit společně s některými dalšími 

symboly. Nejčastěji se vyskytuje s tzv. osmičkovým štítem, s nímž mnohdy doplňuje také 

vyobrazení býků. S dvoubřitou sekerou vytváří zcela nový symbol ve tvaru anchu. 

Ojedinělý případ představuje pečetní otisk z Knóssu (Obr. 62) se dvěma posvátnými uzly 

oddělenými snad palmou. Spojení těchto symbolů nemáme jinde doloženo. 

2.3.1 Kombinace s osmičkovým štítem  

Symbol, s nímž se posvátný uzel vyskytuje velmi často pohromadě, představuje štít ve 

tvaru čísla osm. Tento štít však není na posvátný uzel nikterak pevně vázán a ve většině 

případů je používán samostatně. Navíc se s ním v minojském a mykénském umění 

setkáváme daleko častěji než s posvátným uzlem. Nutno ovšem podotknout, že jeho 

popularita značně vzrostla s nadvládou Mykén nad Krétou (od PM II). Dokládají to 

například četné fresky v palácích na řecké pevnině, ale i v minojském prostoru.80 Tyto 

malby měly pravděpodobně imitovat skutečné štíty, které bývaly zavěšovány na 

stěnách.81 Z fresek také víme, že jejich povrch býval potažený hovězí kůží, a lze proto 

předpokládat nějakou souvislost s býky. Jelikož bývají ale štíty obecně považovány za 

součást výzbroje, nelze tomuto symbolu upřít ani jeho vztah k válečnictví a k lovu, jak 

ostatně dokládají mnohá vyobrazení (Obr. 63–64).82 Těžko říci, jestli i jeho původní 

význam spočíval v boji či lovu. Jelikož smyslem každého štítu je primárně odvrácení 

úderu a zaštítění dotyčného, jenž jej třímá v rukou, je velmi pravděpodobné, že 

i osmičkový štít byl chápán především jako symbol odvracející zlo. Navíc podle názoru 

P. Rehaka muselo být zacházení s ním velmi náročné kvůli jeho mohutnosti i tvaru a mohl 

sloužit spíše k záštitě než k pochodu v před, natož pak k zacházení v přímém boji.83 

O apotropaickém významu svědčí také nálezy představující snad amulety ve tvaru tohoto 

štítu (Obr. 65).84 S jeho symbolikou může souviset i speciální tvar sestávající ze dvou 

protínajících se kružnic, které tak evokují dualitu. Ta je ostatně nejvíce patrná u znaku 

typického pro minojské náboženství, dvojbřité sekery.     

Společně s posvátným uzlem je osmičkový štít vyobrazen na pečetním otisku z Knóssu 

(Obr. 66), který se dochoval ve dvou exemplářích. Jedná se o velmi detailní práci, a šlo 

                                                           
80 Rehak 1998, 227–228, 232–233. 
81 Marinatos 1986, 54.  
82 Rehak 1998, 232.  
83 Rehak 1998, 232.  
84 PoM III, 315, Fig. 207.  
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proto s největší pravděpodobností o otisk kovového prstenu. Podle provedení se pečetě 

datují do PM I. Někteří sice polemizují o tom, jestli se v tomto případě skutečně jedná 

o posvátné uzly,85 dle mého názoru o tom ale nemůže být pochyb. Jasně je rozeznatelná 

smyčka, která se naklání na stranu, dokonce je v ní naznačen i otvor a na jednom 

z krajních uzlů lze také identifikovat kus překrytého zadního cípu látky. Posvátné uzly 

jsou z obou stran lemovány osmičkovými štíty, jež mají na vrcholcích znázorněno 

poutko, snad pro zavěšení na stěnu. O tom by svědčil i pruh se spirálami na spodní části 

pečetě, který mohl představovat výzdobný pás na zdi. Je tedy možné, že jde o zachycení 

skutečných štítů a uzlů, které se takto věšely na stěnu, nebo byly na zdech namalovány 

jako imitace těchto předmětů.  

Obdobné zobrazení uzlů a štítů najdeme také na zlatém prstenu z Archanes (Obr. 67–68). 

Stylisticky se datuje do PM I, objeven byl ale v kontextu z PM III A v rámci pohřební 

výbavy vysoce postavené ženy v Tholu A v Archanes. Pravděpodobně se tedy jednalo 

o dědičný prsten, který byl po generace předáván, a nakonec pohřben s touto osobou.86 

Posvátné uzly střídající se s osmičkovými štíty jsou zde zobrazeny ve dvou rovinách 

k sobě symetrických podle horizontální linie. Může jít opět o duální znázornění nástěnné 

výzdoby. N. Marinatos se domnívá, že oba tyto předměty bývaly zavěšovány výhradně 

na zdech svatyní a pouze při některých svátcích byly vynášeny v průvodu ven.87   

Obdobné zobrazení je také vyryto do bronzové sekery s dvojitým ostřím nalezené ve 

Vorou na Krétě (Obr. 69). Celkové provedení je méně kvalitní než v předchozích 

příkladech, nelze proto jednoznačně označit znaky za posvátné uzly. Symboly po stranách 

štítu někteří považují za rituální oděv a jazykovité výstupky interpretují jako meče, tedy 

čepel z jedné strany a konec rukojetě z druhé.88 Lze však rozeznat ouško nakloněné na 

stranu snad i s naznačeným otvorem smyčky, převázání a postupně se rozšiřující konec 

látky. Samo použití s osmičkovým štítem je pro uzel běžné a kombinaci tohoto symbolu 

s mečem najdeme také na fragmentu slonovinové destičky z Mykén (Obr. 83).89 

Vzhledem k těmto rysům se přikláním k tvrzení, že jde o dva posvátné uzly.90 Výstupek 

na horní části všech tří předmětů patrně zobrazuje poutko pro zavěšení na stěnu. Na druhé 

                                                           
85 Marinatos 1986, 55–56. N. Marinatos se označení „posvátný uzel“ vyhýbá a raději hovoří o posvátném oděvu. 
86 Rehak 1998, 236.  
87 Marinatos 1986, 57.  
88 Verlinden 1985, 135; Rehak 1998, 233. 
89 Poursat 1977, 67–68. 
90 U Verlinden 1985 podle N. Platon, KretChron 13 (1959), p. 387;   
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straně sekery jsou analogicky zobrazeny tři předměty. Ty na krajích představují nejspíše 

toulce na šípy91 a středový motiv by mohl znázorňovat oděv kněze, jako na Obr. 70.92 

Kombinaci obou symbolů nejčastěji nalezneme na pečetích a pečetidlech s ústředním 

motivem v podobě býka. (Viz podkapitola 2.4.1.) Osmičkový štít je také velmi častým 

výzdobným motivem alternujícího stylu vázové keramiky v PM I.93 Spojení s posvátným 

uzlem ale není na keramice doloženo.  

 

  

                                                           
91 Rehak 1998, 233.  
92 Verlinden 1985, 137. 
93 Rehak 1998, 232. 
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Obr. 62: Pečetní otisk, Knóssos, bez datace (podle CMS II,8-126-Pla,1). 

Obr. 63: Pečetidlo, Mykény, zlato, PH I 

(podle CMS I-011-1). 

Obr. 64: Pečetidlo, bez kontextu, jaspis, PB I – PB II 

(podle CMS IX-d007-1). 

Obr. 65: Amulet ve tvaru osmičkového štítu, lapis lazuli, Knóssos (podle PoM III, Fig. 207). 
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Obr. 66: Pečetní otisk, Knóssos, PM I (podle CMS II,8-127-Pla1, Pla2, 1). 

Obr. 67: Pečetní prsten, Archanes, zlato, PM I 

(podle Flickr). 

Obr. 68: Překres pečetního prstenu, Archanes, zlato, 

PM I (podle Marinatos 1986, Fig. 48). 

Obr. 70: Kněz na pečetidle, Knóssos, jaspis, 

PM I – PM II (podle CMS VI-318-1). 

Obr. 69: Hlavice sekery s vyrytými znaky z obou stran, 

Voros, bronz, SM III – PM I (podle Verlinden 1985, Fig. 1). 
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2.3.2 Kombinace s dvojbřitou sekerou 

Dvojbřitá sekera ve spojení s posvátným uzlem vytváří zcela nový znak, jenž nejvíce 

připomíná egyptský anch.94 Jde o transformaci topůrka pomocí posvátného uzlu, jehož 

smyčka vystupuje nad středem sekery a jeho dva volné konce se rozestupují do stran. 

V jiné podobě se sekera společně s uzlem pravděpodobně nevyskytuje. Jak bylo řečeno 

v podkapitole 1.2, ve scénách s přinášením sekery a látkového předmětu se patrně jedná 

o ceremoniální sukni (Obr. 10–12) a na pečetidle se sekerou mezi rohy bukrania je po 

stranách zobrazen snad kyrys, rozhodně ale ne posvátný uzel (Obr. 20).    

Primárně se s tímto kombinovaným symbolem setkáme na keramice, kde se objevuje od 

doby nových paláců (Obr. 71).95 Především je častým motivem alternujícího stylu 

palácové keramiky v PM I B (Obr. 72). Šíří se ale také na řeckou pevninu, jak dokládá 

například alabastron z Pylu datované do PH II A (Obr. 73).96 V ojedinělých případech je 

znak doložen i v glyptice (Obr. 74), kde se rovněž vyskytuje od novo-palácového období. 

(Viz podkapitola 1.3.)  

Stejný symbol je také vyřezán do slonovinové destičky z Palaikastra (Obr. 75), jež je 

běžně řazena do PM I.97 Podle A. Evanse byla ale vyrobena již v SM III a následně znovu 

použita v PM I.98 Kromě tohoto znaku jsou na destičce umístěny dva protilehlé symboly, 

které jsou si navzájem velmi podobné. Z hlediska jejich tvaru by mohlo jít o znak 

zobrazený na pečetidlech z Argu (Obr. 19–20). (Viz podkapitola 1.2.)   

Kombinace dvojbřité sekery a posvátného uzlu byla tedy pravděpodobně používána až 

od počátku pozdně minojského období. Je proto možné, že spojení těchto dvou symbolů 

souviselo s novou palácovou propagandou. Zároveň se zdá, že významy obou znaků 

spolu velmi úzce souvisí. A. Evans toto spojení ztotožňoval s egyptským anchem, 

symbolem pro život a božství,99 a N. Marinatos se domnívá, že dvojbřitá sekera i posvátný 

uzel symbolizují regeneraci.100  

 

    

                                                           
94 PoM I, 433–434; Nilsson 1950, 212; Marinatos 2010, 122. 
95 PoM I, 433; Nilsson 1950, 213, Niemeier 1980, 7. 
96 Mountjoy 1999, 318–319. 
97 Zervos 1956, 360, Fig. 529. 
98 PoM I, 433.  
99 PoM I, 434.  
100 Marinatos, 2010, 123. 
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Obr. 71: Keramická nádoba s kombinací dvojbřité 

sekery a posvátného uzlu, Knóssos, PM I (podle 

Zervos 1956, Fig. 440). 

Obr. 75: Slonovinová destička s kombinací 

posvátného uzlu a dvojbřité sekery, Palaikastro, 

v = 11 cm, PM I (podle Zervos 1956, 529). 

Obr. 73: Keramická nádoba s kombinací dvojbřité 

sekery a posvátného uzlu, Pylos, Tholos III, PH II A 

(podle Mountjoy 1999, Fig. 106). 

Obr. 72: Keramická nádoba s kombinací dvojbřité 

sekery a posvátného uzlu, Gurnia, asi PM I  

(podle Nilsson 1950, Fig. 106). 

Obr. 74: Pečetidlo, Anthia, karneol, PH II A – PH III B 

(podle CMS VS1B-138b-1). 
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2.4 Zobrazení se zvířaty 

Jak už bylo řečeno výše, nejčastější zobrazení posvátného uzlu nalezneme v glyptice, kde 

se ovšem jen výjimečně vyskytuje jako hlavní motiv obrazu. Většinou je použit jako 

doplněk u znázornění zvířat. Především se jedná o býky, dále lvy a v několika 

exemplářích se objevuje společně s kombinací obou těchto živočichů. Jen v jednom 

případě jej máme doloženého s vyobrazením jelena, a to na pečetním otisku objeveném 

A. Evansem v Knóssu (Obr. 76). Všechny sfragistické doklady pravděpodobně spadají až 

do pozdní doby bronzové II. Jen u čtyř z osmnácti použitých příkladů je v CMS uvedena 

stylistická datace mezi PB I a PB II (Obr. 76, 90, 92, 96),101 na základě jejich celkového 

provedení i podle způsobu znázornění posvátného uzlu (Tabulka 1) se však přikláním 

spíše k pozdějšímu zařazení do PB II. Je tedy zřejmé, že takováto zobrazení byla velmi 

oblíbeným motivem v minojském vrcholně palácovém období a v soudobé PH II B. Nelze 

však tvrdit, že se v dřívější glyptice neobjevovala, neboť se může jednat pouze 

o nedostatek patřičných nálezů z předchozích dob.   

2.4.1 Zobrazení s býky 

Býci zobrazovaní s posvátným uzlem zabírají většinou celou pečetní plochu a prostor pro 

uzel je vyhrazen mezi jejich předníma a zadníma nohama nebo nad hřbetem. Ani jeden 

z takto vyobrazených býků nestojí zpříma, ale všichni hledí za sebe. Vždy se tak dívají 

na posvátný uzel, což znamená, že mají buď hlavu otočenou na svá záda, nebo se sklání 

k nohám. Ve čtyřech případech jsou navíc zobrazeny společně s osmičkovým štítem, 

který bývá znázorněn ve stejném prostoru jako posvátný uzel (Obr. 77–79). Pouze na 

pečetidle z Bostonu je štít umístěn pod býkem, který hledí za svá záda na dva posvátné 

uzly (Obr. 80).  

Jen v jediném případě máme uzel doložen na scéně přeskoku přes býka (Obr. 84). Jedná 

se o zlatý prsten údajně nalezený v Archanes a darovaný A. Evansem do oxfordského 

Ashmolean Museum.102 Prsten byl dlouho považován za padělek, především proto, že 

býval dáván do souvislosti s několika obdobnými podvrhy (Obr. 85–86), které patrně 

pocházely z dílny Evansova vrchního restaurátora.103 Všechny pochybnosti byly ale 

nakonec rozprášeny na základě analýzy použitého materiálu. Na padělky se totiž používal 

kov s velmi vysokým obsahem zlata a jen minimem příměsí. Prsten z Archanes měl sice 

                                                           
101 CMS I-112; CMS II.8-398; CMS IV-364; CMS VII-125. 
102 PoM III, 219–220; CMS VI-336. 
103 Pini – Müller eds. 2002, 6.  
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vysoké hodnoty zlata, ale i mědi, a navíc také residua stříbra.104 Stylisticky rovněž 

odpovídá podobným zobrazením.105 Býk se zde opět dívá na posvátný uzel, tentokrát však 

umístěný před jeho hlavou.  

Na základě těchto vyobrazení je posvátný uzel někdy interpretován jako cena pro vítěze 

v býčích hrách.106 To ovšem nevysvětluje jeho použití se lvy ani v rituálních scénách.  

Velmi diskutovaný je také zlatý prsten zakoupený A. Evansem ve Smyrně (Obr. 85), 

o němž se domníval, že pochází z minojské Kréty a skrze černý trh se dostal do 

Turecka.107 Je na něm zobrazen atlet, který nezvládl přeskok přes býka. Vzhledem 

k několika stylistickým nepřesnostem dnes převládá názor, že je tento prsten falešný.108 

Taurokathapsia, termín, kterým A. Evans označuje neúspěšný přeskok a následné uvržení 

atleta pod býka,109 se v minojském umění objevuje na freskách i v glyptice,110 avšak 

v mnohém se liší od tohoto prstenu. Kritizováno bývá zobrazení atleta, který má 

netradiční úbor v podobě trenýrek a jakousi korunu na hlavě. Rovněž je velmi neobvyklý 

vrchní pás s naznačením hornatého terénu.111 Můžeme dodat, že býk výjimečně nehledí 

na posvátné uzly. To je také případ zlatého pečetidla dle Evanse pocházejícího z Thisbe 

v Boiotii (Obr. 86).112  

Mimo glyptiku máme posvátný uzel v kombinaci s býky doložen na fragmentu reliéfní 

slonovinové destičky z Hrobového okrsku B v Mykénách (Obr. 83).113 Spadá tedy do 

kontextu SH III nebo PH I. Na fragmentu jsou vidět býčí kopyta, pod nimiž leží poničená 

lidská postava s rukou zvednutou k hlavě. Druhý člověk patrně stál před býkem, těžko 

ale říci, jestli se před ním snaží utéct nebo s ním zápasí. V rohu scény je zobrazen 

posvátný uzel v ornamentálním provedení. Převázání sice není znázorněno, ale jasně 

rozeznáme ouško nakloněné na stranu a roztřepený dolní okraj. V místě zúžení pod 

smyčkou vystupuje snad čepel meče. Mohlo by se proto jednat o obdobné zobrazení jako 

na sekeře z Vorou (Obr. 69).114    

                                                           
104 Pini – Müller eds. 2002, 19. 
105 Pini – Müller eds. 2002, 520–521. 
106 Nilsson 1950, 163; Rehak 1998, 234.  
107 PoM III, 225, Fig. 158. 
108 Persson 1942, 67; Marinatos 1986, 65 – Marinatos není naprosto přesvědčena, že se jedná o podvrh.   
109 PoM III, 225. 
110 Bietak – Marinatos – Palyvou 2007, 128, Fig 112, 115; CMS II,8-227; CMS XIII-035.  
111 Persson 1942, 67. 
112 PoM III, 225–226, Fig. 159. 
113 Poursat 1977, 67–68. 
114 Rehak 1998, 233. 
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Obr. 77: Pečetidlo, karneol,  

asi PM II (podle CMS XIII-033-1). 

 

(podle Nilsson 1950, Fig. 106). 

Obr. 78: Pečetidlo, Mykény, horský křišťál,  

PM II – PM III A (podle CMS I-075-1). 

 

Obr. 81: Pečetidlo, chloritická břidlice, 

PM II – PM III A (podle CMS XII-268-1). 

 

Obr. 80: Pečetidlo, jaspis, asi PM II  

(podle CMS XIII-032-1). 

Obr. 76: Pečetní otisk, Knóssos, PB I – PB II 

(podle CMS II,8-398-1). 

Obr. 79: Pečetní otisk, Knóssos, PM II – PM III A  

(podle CMS II,8-466-1). 
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Obr. 83: Fragment slonovinové destičky, Mykény, 

Hrobový okrsek B, SH III – PH I  

(podle Poursat 1977, PL. XIX 240/9562). 
 

 

(podle Nilsson 1950, Fig. 106). 

Obr. 84: Pečetní prsten, Archanes, zlato, PM II (podle CMS VI-336-3, 1). 

Obr. 86: Pečetidlo z Thisbe, zlato, pravděpodobně 

falsum (podle PoM I, Fig. 159). 

 

Obr. 85: Prsten ze Smyrny, zlato, pravděpodobně 

falsum (podle PoM I, Fig. 310). 

Obr. 82: Pečetidlo, Chania, horský křišťál,  

PM II — PM III A (podle CMS VS3-115-1). 
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2.4.2 Zobrazení se lvy 

Pravidlo, že se zvíře dívá na posvátný uzel, však neplatí na vyobrazení se lvy. Lze sice 

najít několik znázornění, kde lev hledí přímo na uzel (Obr. 87–89), minimálně ve dvou 

případech se od něj ale také odvrací (Obr. 90–91). Například na fluoritovém pečetidle 

z Mykén se lev dívá za sebe na postavu, jež na něj zaútočila kopím, a odvrací tak hlavu 

od posvátného uzlu (Obr. 90). Na jiném příkladu z Mykén, dnes uloženém v Ashmolean 

Museum, jsou znázorněni dva lvi v antitetickém postavení, kteří se odvrací od středové 

figury v tunice předovýchodního stylu (Obr. 91).115 Uzel je zobrazen zpoza hlavy této 

figury, a tudíž jej nesledují ani lvi ani člověk. 

Často diskutovaným příkladem je zlatý prsten z Mykén s vyobrazením dvou lvů opět 

v antitetickém postavení, mezi nimiž je umístěn sloup (Obr. 92). Objekty zavěšené ze 

dvou stran tohoto sloupu bývají identifikovány buď jako posvátný uzel,116 nebo jako 

rituální oděv.117 Tvar těchto předmětů je však zcela typický pro posvátný uzel včetně 

roztřepeného konce naznačeného jednou širší linií. V tomto případě lvi obrací svůj zrak 

směrem k zavěšeným předmětům. Zobrazení zvířat se sloupem je v minojské a mykénské 

glyptice poměrně časté, avšak umisťování předmětů na hlavici sloupu už nikoliv. 

Nejpodobnější výjev najdeme na pozdním (LB III A) exempláři vyrytém do lapis 

lacedaemonius, na němž jsou obdobně znázorněni dva lvi (Obr. 93). Za zády každého 

z nich je umístěn schematizovaný osmičkový štít, k němuž obě zvířata obrací zrak. 

Kruhové útvary z obou stran sloupové hlavice mohou naznačovat zavěšené předměty. 

Vzhledem k nekvalitnímu provedení pečetidla je však nemožné určit, o jaké předměty by 

se mohlo jednat. Navíc kromě tohoto příkladu nikde nemáme doloženo zobrazení lva 

společně s posvátným uzlem a osmičkovým štítem. Je proto možné, že se o posvátné uzly 

v tomto případě nejedná. Na břidlicovém pečetidle ze stejného období jsou po stranách 

sloupu zpodobněny předměty, které jsou sice v CMS označeny jako posvátné uzly,118 

připomínají ale spíše nějaký oděv (Obr. 94). Je však nutné zmínit, že v této době posvátný 

uzel nabývá mnoha hybridních podob (Tabulka 1) a toto může být jen jedna z nich. Nic 

tedy nenasvědčuje tomu, že by se v případě zlatého prstenu z Mykén (Obr. 92) nejednalo 

o posvátné uzly. Nicméně nelze vyvrátit ani teorii s ceremoniálním oděvem.  

                                                           
115 PoM IV, 402–403, Fig. 334. Evans označuje postavu za bohyni; Crowley 1989, 234, Fig. 43. Crowley řadí tento 

oděv mezi mužské svršky; CMS VI-313. Centrální figura je zde označena jako „Herr der Tiere“, tj. pán zvířat.  
116 PoM IV, 610; CMS VI-364. 
117 Marinatos 1993, 144–145. 
118 CMS III-501. 
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Obr. 88: Pečetidlo, bez kontextu, břidlice,  

PM II – PM III A1 (podle CMS III-390-1). 
 

 

(podle Nilsson 1950, Fig. 106). 

Obr. 87: Pečetidlo, Mykény, achát, PB II  

(podle CMS I-054-1). 

Obr. 91: Pečetidlo, asi Mykény, achát, PB II – PB III A 

(podle CMS VI-313-1). 

 

Obr. 89: Pečetidlo, Knóssos, břidlice, PM III A1  

(podle CMS III-386-1). 

Obr. 90: Pečetidlo, Mykény, fluorit, PB I – PB II  

(podle CMS I-112-1). 
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Obr. 92: Pečetní prsten, Archanes, zlato, PB I — PB II (podle CMS VI-336-1). 

Obr. 93: Pečetidlo, Chandras, lapis lacedaemonius, 

PB III A (podle CMS II,3-306-1). 

Obr. 94: Otisk pečetidla, bez kontextu, břidlice,  

PB III A (podle CMS III-501-2). 
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2.4.3 Společné zobrazení lva, býka a tzv. posvátného uzlu 

Na čtyřech dochovaných pečetidlech, která pravděpodobně spadají do minojského 

vrcholně palácového období, najdeme společná zobrazení lva a býka doplněná o posvátný 

uzel. Na příkladu z messénské Anthie se lev dělí s býkem o jedno tělo a pod každým 

z nich je zobrazen jeden posvátný uzel (Obr. 95).119 Pečetidlo je vyrobeno z lapis 

lacedaemonius, který se začíná v egejské glyptice objevovat až s mykénským vlivem 

v minojském prostředí, stejně jako antitetické a zrcadlově převrácené výjevy.120 Pokud 

bychom chápali býka jako zvíře typické pro Krétu a lva jako charakteristický emblém 

Mykén, může i tento motiv evokující rovnost a dualitu zobrazovat spojení obou těchto 

kultur.  

Méně přátelské zpodobnění obou zvířat je znázorněno na pečetidle z Britského musea, 

kde lev třímá v tlamě býka a pod svýma nohama má umístěn posvátný uzel (Obr. 96).121 

Z celého výjevu je tak zjevná nadřazenost lva nad býkem. Poněkud neutrální zobrazení 

těchto zvířat najdeme na příkladu ze švýcarských sbírek. Pod býkem zde vystupuje 

zvířecí protoma, která podle naznačené hřívy pravděpodobně opět zobrazuje lva 

(Obr. 97).122 Na posledním exempláři jsou zobrazeni dva býci a mezi nimi je umístěna 

hlava lva (Obr. 98).123  

Víme tedy, že posvátný uzel úzce souvisí s býky i lvy, a to bez ohledu na postavení 

jednoho vůči druhému. Lev zde může být znázorněn v neutrální, rovnocenné i nadřazené 

pozici a vždy s tím souvisí i posvátný uzel.   

 

 

 

  

                                                           
119 CMS VS1B-142. 
120 Weingarten 2010, 325. 
121 CMS VII-125. 
122 CMS X-142. 
123 CMS VS3-049. 
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Obr. 95: Pečetidlo, Anthia, lapis lacedaemonius,  

PH II A – PH II B (podle CMS VS1B-142-1). 

 

Obr. 97: Pečetidlo, bez kontextu, karneol,  

PM II – PM III A (podle CMS X-142-1). 

 

Obr. 98: Pečetidlo, Glyka Nera, achát, PB II – PB III A 

(podle CMS VS3-094-1). 

 

Obr. 96: Pečetidlo, bez kontextu, tvrdý kámen,  

PB I – PB II (podle CMS VII-125-1). 
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2.5 Jako součást kultovních scén v glyptice 

Identifikace posvátného uzlu v kontextu kultovních scén je na většině zobrazení 

nejednoznačná, pouze v jediném případě si můžeme být jisti, že jde skutečně o posvátný 

uzel. Tímto příkladem je pečetní otisk pocházející z Hagia Triady (Obr. 99), jenž se 

dochoval ve dvou exemplářích. Datují se do PM I a pravděpodobně se jedná o otisky 

kovového prstenu. Je na nich zobrazena jedna z nejtypičtějších minojských kultovních 

scén, kde se žena naklání nad oválným předmětem.124 Někdy jsou tyto předměty 

znázorněny i dva a bývají identifikovány buď jako pithoi, nebo jako baetyly.125 Obdobné 

oválné kameny jsou v egejském prostoru doloženy i z archeologického kontextu.126 Žena 

vyobrazená při takovémto počínání má vždy specifický oděv sestávající z velkých 

volných kalhot, otevřeného živůtku a krátkých nabíraných rukávů připomínajících 

ošacení „La Parisienne“.127 Na pečeti z Hagia Triady (Obr. 99) je v prostoru za touto 

ženou umístěn posvátný uzel a před ním poletují dva motýli. Žena jednou rukou spočívá 

na oválném předmětu a celým trupem se otáčí směrem k posvátnému uzlu. Na jiných 

příkladech této scény se za klečící osobou nachází stojící ženská postava ve volánkové 

sukni (flounced skirt) (Obr. 100). Může se jednat o bohyni nebo o nejvyšší kněžku 

reprezentující božskou přítomnost. Je proto možné, že posvátný uzel na pečetním otisku 

z Hagia Triady zastupuje právě takovouto ženskou postavu.  

Na pečetním prstenu z Chanie (Obr. 100) si můžeme povšimnout smyčky vystupující 

zpoza zátylku obou ženských postav. Je tedy nasnadě identifikace tohoto útvaru jako 

posvátného uzlu, avšak situace se komplikuje s přihlédnutím k dochované fresce 

z Akrotiri z prostoru Xeste 3. Jedna z vyobrazených žen má totiž vlasy svázány právě do 

tohoto tvaru (Obr. 101). Jednoznačně se jedná o velmi významnou osobu, neboť je 

vyobrazena v prostoru tzv. lustračního bazénu neboli adita a účastní se scény 

interpretované buď jako rituál související se sběrem šafránu,128 nebo jako epifanie.129 

Scény na Obr. 99–100 mohou rovněž zobrazovat zjevení božstva (epifanii) vyvolané 

rituálním spočíváním na baetylu. Za boha v tomto případě někdy bývá považována i malá 

postava s lukem zobrazená v horním registru prstenu.130 Je však velmi nepravděpodobné, 

že by zjevené božstvo bylo znázorněno menší něž ostatní méně důležité osoby. 

                                                           
124 V některých případech je při takovémto počínání zobrazen i muž: Younger 2009, Fig. 4.2, 4.4.  
125 Persson 1942, 32; Nilsson 1950, 342–343. 
126 Younger 2009, 46–47. 
127 Např. CMS II,7-006; CMS VI-278; CMS XI-029. 
128 Marinatos 1993, 208–209. 
129 Marinatos 2016, 7–8. 
130 Persson 1942, 32; Marinatos 1993, 169. 
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E. Kyriakidis navrhuje jiné a mnohem logičtější vysvětlení. Podle něj jde o zpodobnění 

souhvězdí Orion (Obr. 102).131 Obdobným způsobem lze interpretovat také symbol 

v podobě oka a snad i ucha. Jeho teorie je aplikovatelná i na jiné znaky vyskytující se na 

prstenech z PM I.132 Posvátný uzel vyobrazený na pečeti z Hagia Triady (Obr. 99) však 

mezi tyto konstelace pravděpodobně nepatří a půjde tedy o symbol jiného druhu. Otázka, 

zda smyčky na ramenou ženských postav znázorňují posvátné uzly či způsob účesu, však 

zůstává nezodpovězena.  

Jiný doklad takovéhoto zobrazení můžeme najít na prstenu z Kilie (Obr. 103), kde by na 

ramenou sedící ženy mohl být vyobrazen uzel.133 Vzhledem k horší kvalitě provedení to 

však nelze s určitostí tvrdit. Dalším možným příkladem je prsten z Knóssu (Obr. 104), na 

němž je zobrazena žena ve volánkové sukni. Nemá znázorněny vlasy a drobný výstupek 

na jejích ramenou by tak mohl představovat posvátný uzel. Vyobrazení je ale pro změnu 

tak malé, že ani zde toto nemůžeme říci s jistotou.  

Jedna z nejdiskutovanějších identifikací posvátného uzlu se týká objektu vyobrazeného 

na prstenu z Vafia (Obr. 105). O něm již byla zmínka v souvislosti se znakem vzniklým 

kombinací posvátného uzlu a dvojbřité sekery, který je zde zobrazen v horním registru. 

Sporným prvkem je ale předmět umístěný za osmičkovým štítem, který bývá mnohdy 

označován za posvátný uzel. Tomu by nasvědčovalo i použití společně se štítem, avšak 

jeho vyobrazení je značně vágní. Proto se v souvislosti s ním často hovoří o rituálním 

oděvu.  

Mnozí také odkazují na prsten z Tiryntu (Obr. 106), kde by údajně na opěradle sedadla 

předsedající ženy měl být umístěn posvátný uzel a na něm spočívat pták.134 Toto tvrzení 

rovněž nelze vyvrátit ani potvrdit. Jde tedy jen o další zcela neprůkazný příklad.   

Pečetní otisk z Hagia Triady tak nadále představuje jedinou kultovní scénu, u níž víme, 

že jde doopravdy o znázornění posvátného uzlu (Obr. 99). Díky tomuto vyobrazení lze 

dávat uzel do souvislosti s často vyobrazovaným rituálem, který je spojen s dvěma 

oválnými předměty, snad baetyly. Jeho použitím jako součásti oděvu si v glyptice 

nemůžeme být jisti, především kvůli možnému zaměnění za určitý typ účesu. V ostatních 

případech je vyobrazení buď velmi malé, nebo nekvalitně provedené, a jednoznačná 

identifikace uzlu tak není možná.  

                                                           
131 Kyriakidis 2005, 150, Fig. 19.  
132 Kyriakidis 2005, 151–152. 
133 Crowley 2012, 234, Fig. 30. 
134 Persson 1942, 76; Alexiou 1967, 3.  
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Obr. 99: Pečetní otisk, Hagia Triada, PM I (podle CMS II,6-004-Pla2, 1). 

Obr. 100: Pečetní prsten, Chania, zlato, PM I (podle CMS VI-278-3, 1). 

 

Obr. 101: Freska z adita v Xeste 3, Akrotiri, PM I A 

(podle Greek-museums). 

 

Obr. 102: a. Detail postavy na prstenu z Hagia Triady, 

b. souhvězdí Orionu (podle Kyriakidis 2005, Fig. 19). 

 

a. b. 



56 
 

  

  

  

  
 
 
 
  

Obr. 103: Pečetní prsten, Kilia, zlato, PM I (podle CMS XI-028-2.1, 1). 

Obr. 104: Pečetní prsten, Knóssos, zlato, PM I (podle CMS VI-281-2.1, 1). 

Obr. 105: Pečetní prsten, Vafio, zlato, PM I (podle CMS I-219-3.1, 1). 

Obr. 106: Pečetní prsten, Tiryns, zlato, PB II (podle CMS I-179-2.3, 1). 
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2.6 Zobrazení tzv. posvátného uzlu na freskách 

Nejznámější zobrazení posvátného uzlu představuje součást oděvu „La Parisienne“ na 

Fresce skládacích židliček (Camp Stool Fresco) (Obr. 107). Freska dostala jméno podle 

opakujícího se motivu hodovníků, kteří jsou usazeni na stoličkách připomínajících 

campingové židličky. Žena účastnící se hostiny byla označena za Pařížanku (Obr. 108 E), 

protože svým účesem a výrazným líčením připomínala pařížské dámy z počátku 20. 

století.135 Fragmenty této malby byly objeveny A. Evansem poblíž západních skladištních 

prostor, kam se patrně zřítily při destrukci paláce.136 Podle způsobu provedení se freska 

datuje až na konec vrcholně palácového období do PM III A1.137 Představuje styl spíše 

bližší mykénskému nástěnnému malířství. Oproti starším minojským freskám je zde 

použita výrazná černá obvodová linka, postavy jsou poněkud schematičtější a mají velké 

výrazné oko.138 Nově jsou také použity některé prvky typické pro egyptské umění, jež se 

v této době šíří do egejské oblasti, jako znázornění scény ve dvou registrech nad sebou 

nebo opakující se motiv, zde představený banketujícími hodovníky. V rámci registrů se 

také střídají barvy pozadí z modré na žlutou, podobně jako na sarkofágu z Hagia Triady 

rovněž datovaného do vrcholného palácového období.139  

„La Parisienne“ zaujímá v této scéně jednoznačně výjimečné postavení. Nejen, že je 

větší a výraznější než ostatní hodovníci, ale podle M. Camerona je také její zobrazení 

kvalitnější a mohlo být provedeno lepším malířem než zbylé postavy.140 Ostatní méně 

výrazní účastníci ceremonie jsou navíc muži, soudě dle jejich červené barvy kůže.141 

„La Parisienne“ však nebyla jedinou ženou účastnící se banketu. N. Platon identifikoval 

další fragment pocházející z této fresky jako část oděvu jiné velmi podobné ženské 

postavy, která je orientována na opačnou stranu (Obr. 109).142 Na tomto zlomku je vidět 

vzor rukávu stejný jako na oděvu „La Parisienne“ a částečně sem zasahuje i roztřepený 

okraj pruhu látky pravděpodobně z posvátného uzlu. Součástí výjevu mohla být také třetí 

ženská postava sedící na židli s volutou představující snad jakýsi trůn (Obr. 108, H).143 

Nelze však vyloučit, že tento dochovaný úsek náleží druhé Pařížance. Podle M. Camerona 

                                                           
135 PoM IV, 385; Marinatos 1993, 54.  
136 PoM IV, 381.  
137 Cameron 1976, 431; Immerwahr 1990, 95.  
138 Cameron 1976, 343.  
139 Chapin 2010, 230. 
140 Cameron 1976, 344. 
141 PoM IV, 385. 
142 U Lenuzza 2012, 256 podle N. PLATON, CretChron (1959) 326-327, col.pl. ΛΓ’. 
143 PoM IV, 394, Fig. 330; Cameron 1964, 51. 
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byly všechny tři ženy velmi vysoké a stojící ani sedící by se tedy nevešly do jednoho 

registru,144 který měl podle A. Evanse měřit asi 32 cm.145 V Cameronově rekonstrukci 

proto částečně zasahují do spodního pruhu. Jedná se podle něj o dvě kněžky předsedající 

výhradně mužskému banketnímu ceremoniálu, jehož se účastní i sama bohyně usazená 

na trůnu ve středním panelu.146 Posvátný uzel na zádech obou žen bychom zde mohli 

chápat jako symbol bohyně, jíž jsou tyto kněžky zasvěceny.  

Na fragmentu nazývaném Jewel fresco (tj. Freska šperku) z paláce v Knóssu však 

najdeme i starší doklad použití posvátného uzlu jako součásti oděvu (Obr. 110). Malba se 

datuje do počátku nového palácového období (SM III – PM I A)147 a je na ní zobrazena 

červená mužská ruka umisťující náhrdelník s přívěšky ve tvaru negroidních hlav na bílou 

ženskou postavu. Na fragmentu jsou zachyceny rovněž modré pruhy vystupující zpoza 

zátylku této ženy, které pravděpodobně představují smyčku posvátného uzlu.148  

Část fresky zobrazující posvátný uzel byla také nalezena Ch. Tsountasem v Mykénách 

v roce 1886 a datuje se do PH III A.149 Podle některých rekonstrukcí přináleží ke špatně 

dochované ženské postavě s korunou na hlavě (Obr. 111)150 a pravděpodobně byla 

umístěna ve vestibulu malého mykénského megara.151   

Dalším příkladem je štukovaná freska z Nirou Chani (Obr. 112), která již nezobrazuje 

uzel jako součást dámské ceremoniální róby. Objevena byla ve dvou fragmentech, z nichž 

se každý nacházel v jiné místnosti v budově, která měla podle A. Evanse sakrální 

charakter.152 Fragmenty ale zjevně patří k sobě a datují se do počátku druhých minojských 

paláců (SM III – PM I A).153 Dochované části zobrazují smyčku z červeno černé látky 

a převázání pomocí přídavné stužky z téže tkaniny. Na fragmentech lze také rozeznat 

červené pozadí. Je proto možné, že uzel byl umístěn na stěně samostatně a doplňoval tak 

nějakou scénu, anebo měl imitovat skutečný předmět zavěšovaný na stěny společně 

s osmičkovými štíty, jak je pravděpodobně zachyceno na některých exemplářích 

z glyptiky (Obr. 66–68).    

                                                           
144 Cameron 1964, 50; Immerwahr 1990, 95.  
145 PoM IV, 383. 
146 Cameron 1976, 145–146. 
147 Cameron 1976, 591. 
148 Cameron 1976, 144–145; Kontorli-Papadopoulou 1996, 80; Lenuzza 2012, 260. 
149 Kontorli-Papadopoulou 1996, 65. 
150 Lenuzza 2012, 257. 
151 U Kontorli-Papadopoulou 1996, 65 podle Lamb, BSA 25 (1921-23) 166, no. 7i. 
152 PoM II, 281–284, Fig. 168. 
153 Cameron 1976, 437; Evely 1999, 204. 
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Velmi diskutovaný je také fragment fresky z Pylu, na němž je dochována část tzv. 

minojského genia nesoucího látkový předmět mnohými označovaný za posvátný uzel 

(Obr. 113).154 Podle rekonstrukce T. Boloti by genius mohl nést dvoubřitou sekeru 

společně s touto textilií.155 To je výjev nápadně evokující vyobrazení na některých 

minojských pečetích a pečetidlech (Obr. 10–11), kde však rituální předměty přináší 

lidé.156 Je ale možné, že v těchto případech jde spíše o ceremoniální sukni než o uzel. (Viz 

podkapitola 1.2.) Nemáme také doloženo žádné další použití posvátného uzlu 

s minojským geniem. Nicméně vzhledem k pozdnímu datu této fresky (PH III B)157 

a jejímu umístění na řecké pevnině, je možné, že se význam tohoto tvora poněkud 

pozměnil. Genius tak v této době již mohl být dáván do souvislosti se starodávnými 

minojskými výjevy (z PM I) s přinášením rituálních předmětů. Ačkoliv je 

pravděpodobnější identifikace látkového objektu jako ceremoniální róby, nelze vyloučit, 

že jde o posvátný uzel. 

  

                                                           
154 Gill 1970, 404; Boloti 2016, 506.  
155 Boloti 2016, 507, Pl. CXLVII d. 
156 CMS II,3-008; CMS II,7-007; CMS VS3-394. 
157 Boloti 2016, 505. 
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Obr. 107: Freska skládacích židliček, rekonstrukce, PM III A (podle Cameron 1976, Fig. 21). 

Obr. 108: Freska skládacích židliček, D: hodovník, E: La Parisienne, F: dva mužské obličeje, G: mužská ruka se 

zlatým pohárem, H: fragment sedící ženy / „bohyně“ (podle PoM IV, 27). 

Obr. 109: Fragment rukávu „druhé Parisienne“ s částí 

posvátného uzlu (podle Cameron 1964, Pl. B, Fig. 2). 
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Obr. 110: Jewel Fresco, rekonstrukce podle M. 

Camerona, SM III – PM IA 

(podle Kontorli-Papadopoulou 1996, Pl. 7).  

Obr. 111: Žena z Mykén, rekonstrukce s posvátným 

uzlem, PH IIIA (u Lenuzza 2012, Pl. LIXc podle 

Rodenwaldt, supra n. 14). 

Obr. 112: Posvátný uzel z Nirou Chani, rekonstrukce, 

SM III – PM IA (podle Greek-museums).  

Obr. 113: Minojský genius na fragmentu 40 H ne 

z Pylu, rekonstrukce, PH IIIB (podle Boloti 2016, Pl. 

CXLVIId). 
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2.6.1 Rituální odívání kněžky a souvislost s tzv. posvátným uzlem 

V minojském prostředí hrála velmi významnou roli pravděpodobně také textilní 

produkce. Svědčí o tom nejen četné zápisy v lineárním písmu B z paláce v Knóssu, které 

pojednávají o výrobě různých druhů tkanin,158 ale také scény vyobrazené v glyptice, 

z nichž je zřejmé, že ke každému rituálu příslušel jiný specifický typ oděvu.159 Na 

freskách navíc bývaly tkaniny zobrazovány do těch nejjemnějších detailů, z nichž je 

patrné, že i textilní výroba mohla být uměním, které rovněž velmi úzce souviselo 

s nástěnným malířstvím. Oběma bylo vlastní zobrazení detailu a obě také pracovaly se 

stejnou ikonografií.160 V rámci minojského umění navíc poměrně často najdeme výjevy 

spojované s oblékáním ženy. Někteří proto hovoří o kultovním odívání nejvyšší kněžky161  

nebo dokonce samotné bohyně.162 Na základě zobrazených scén lze rekonstruovat průběh 

této ceremonie, jejíž součástí bylo pravděpodobně také svázání a připevnění posvátného 

uzlu k ramenům odívané dámy. Takovéto rituální počínání můžeme rozdělit do několika 

kroků zachycených především v nástěnném umění. 

1. Přinášení částí oděvu, insignií a dalších předmětů  

Na několika pečetích a pečetidlech je znázorněno přinášení volánkové sukně 

(flounced skirt) a dvojbřité sekery (Obr. 10–11).163 (Viz podkapitola 1.2.) Na jednom 

takovém příkladu však může jít také o zobrazení šálu, který má být následně svázán 

do posvátného uzlu. To by snad mohl naznačovat i roztřepený dolní okraj tohoto 

objektu (Obr. 114).164 Obdobný výjev najdeme také na fresce v Akrotiri v budově 

označené jako Xeste 3. Jeden z mladíků zde přináší dlouhý pruh látky, na němž 

převažuje modrá barva (Obr. 115). I zde se může jednat o štólu určenou k vytvoření 

posvátného uzlu.165   

2. Oblékání 

Oblékání samotné je nejspíše zachyceno na jiné nástěnné malbě z Akrotiri 

v tzv. Domu žen (House of the Ladies), kde je zobrazena žena přinášející volánkovou 

sukni, kterou se chystá obléci snad vrchní kněžce (Obr. 116).166 Dalším krokem patrně 

                                                           
158 Van Damme 2012, 166–167. 
159 Crowley 2012, 233–235. 
160 Blakolmer 2012, 330. 
161 Marinatos 1993, 143–145. 
162 Cameron 1976, 144.  
163 CMS II,3-008; CMS VS3-394. 
164 CMS II,7-007. 
165 Lenuzza 2012, 259. Oproti tomu, podle B. Jones jde však o látku, která je při svém rozložení dostatečně široká na 

to, aby zahalila celou postavu a mohla být použita jako závoj nebo plášť. Jones 2015, 257. 
166 Lenuzza 2012, 260. 
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bylo uvázání posvátného uzlu. To může být zachyceno na hůře dochované reliéfní 

fresce z Fylakopi na ostrově Mélos (Obr. 117). Sedící ženská postava zde v rukou drží 

modrý pruh látky, jenž je dnes většinou označován za šál určený ke svázání 

posvátného uzlu.167   

3. Zdobení šperky 

Posvátný uzel již umístěný na své místo na ramenou kněžky je pravděpodobně 

zobrazen na tzv. Jewel fresco (Obr. 118), kde muž pokládá náhrdelník na krk ženy 

v oděvu s otevřeným živůtkem. Zpoza této ženské postavy vystupují dva modré pruhy 

látky, jež pravděpodobně tvořily jednu či dvě smyčky posvátného uzlu.168 Podle 

A. Evanse mohly být k oděvu kněžky připnuty dva takovéto uzly.169   

4. Oslava 

Takto oděná kněžka pak zřejmě předsedala nějakému významnému svátku určenému 

pro širší veřejnost. Ten byl pravděpodobně následován banketem pouze pro pozvané, 

jak je zachyceno na Fresce skládacích židliček (Camp Stool Fresco), jíž předsedají 

minimálně dvě obdobně oděné kněžky s posvátnými uzly na zádech (Obr. 119). 

Hodovníky jsou při tom výhradně muži představující snad vládnoucí elitu.170 

5. Zposvátnění oděvu i uzlu  

Mnozí také hovoří o zposvátnění oděvu i specifického uzlu použitého při této 

ceremonii,171 což by mohl dokládat například výjev na prstenu z Mykén, kde jsou na 

sloup zavěšeny dva látkové předměty (Obr. 120).172 Ačkoliv toto může být skutečně 

případ volánkové sukně či jí podobných rób, domnívám se, že posvátný uzel musel 

mít sakrální význam ještě před svým použitím v podobě součásti oděvu. Zjevně se 

nejedná o nedílně nutnou část šatů, jež by musela mít specifický tvar zakončený 

smyčkou. Má však tento vzhled kvůli svojí symbolické hodnotě, kterou na něco 

odkazuje. Na základě jeho použití u minimálně dvou postav na Fresce skládacích 

židliček půjde nejspíše o odznak bohyně, jíž tyto ženy slouží. Zároveň se však nejedná 

o obyčejné řadové kněžky, ale o ženy s velmi významným postavením, neboť 

předsedají symposiu mužů. Jelikož je však styl této fresky výrazně ovlivněn 

                                                           
167 Kontorli-Papadopoulou 1996, 60; Lenuzza 2012, 260. B. Jones se i zde domnívá, že jde o látku používanou jako 

závoj či plášť: Jones 2015, 257. 
168 Cameron 1976, 144–145. 
169 PoM I, 434.  
170 Cameron 1976, 145–146; Lenuzza 2012, 261–262. Marinatos 1993, 56. Obdobné zobrazení banketní scény 

najdeme také na fresce z megara paláce v Pylu, jehož součástí byla navíc oběť býka. 
171 Cameron 1976, 144; Marinatos 1993, 144–145. 
172 CMS VI-364. 
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egyptským uměním,173 je možné, že jde pouze o jednu a tutéž ženu zobrazenou 

dvakrát, symetricky. To by podporovalo teorii N. Marinatos o nejvyšší kněžce.174 Její 

odznak v podobě posvátného uzlu však musel mít sakrální význam již dříve, než se 

stal součástí ceremoniální garderoby.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
173 Chapin 2010, 230. 
174 Marinatos 1993, 143. 
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Obr. 114: Pečetní otisk, Kato Zakros, 

PM I (podle CMS II,7-007-1). 

Obr. 115: Mladík s pruhem látky, Akrotiri, Xeste 3, PM I A  

(u Donahue 2006, Fig. 28 podle Rehak 1999, 20, Fig. 5). 

Obr. 116: Akrotiri, Dům žen, PM I A 

(podle Lenuzza 2012, Pl. LXIb). 

1. Přinášení částí oděvu, insignií a dalších předmětů 

2. Oblékání 

3. Zdobení šperky 4. Oslava 5. Zposvátnění 

Obr. 119: La Parisienne, Knóssos, 

(podle Meier-Seethaler 2004,  

Abb. 14). 

Obr. 118: Jewel Fresco, Knóssos, 

(podle Kontorli-Papadopoulou 

1996, Pl. 7).  

 

Obr. 120: Pečetní prsten, Archanes, 

(podle CMS VI-336-1). 

Obr. 117: Ženy s pruhem látky, Fylakopi, SM III  

(u Donahue 2006, Fig. 18 podle Morgan 1990, 259, Fig. 8). 
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3 ANALOGIE TZV. POSVÁTNÉHO UZLU V DALŠÍCH KULTURÁCH 

DOBY BRONZOVÉ  

Na Krétě se v době bronzové střetávaly různé kulturní vlivy především z Egypta, 

Předního východu a Anatolie. Je proto přirozené, že minojské obyvatelstvo přebíralo 

některé cizokrajné motivy, které následně adaptovalo na své potřeby. Tak tomu bylo 

například s krétským hieroglyfickým i lineárním písmem, jež jsou obě jednoznačně 

ovlivněna egyptskými a snad i luvijskými hieroglyfy.175 Převzaté znaky ale byly většinou 

v minojském prostředí modifikovány tak, aby vyhovovaly místním podmínkám, a je 

pravděpodobné, že i jejich význam se do určité míry proměnil. Obdobným vývojem mohl 

projít také posvátný uzel. O jeho možných cizokrajných kořenech hovořil již A. Evans, 

který jej považoval za symbol pocházející z egyptského znaku pro život – anch nebo 

z tzv. Esetina uzlu – tiet.176 To je v současnosti jedna ze stále zastávaných teorií.177 Své 

stoupence ale nachází rovněž hypotéza S. Alexiou, který přirovnává posvátný uzel 

k symbolu sumerské bohyně Inanny.178 Všechny zmíněné analogie jsou tak možnými 

kandidáty na prapůvod minojského uzlu, a je proto nutné jejich hlubší studium.  

3.1 Anch 

Anch  je egyptským symbolem značícím primárně život a od něj odvozená slova. 

Navzdory rozluštění jeho významu není vznik tohoto znaku o nic jasnější. Tvar anchu 

bývá nejčastěji vysvětlován jako řemínek sandálu, kde by smyčka měla tvořit pásek 

ovázaný kolem kotníků.179 V egyptském písmu byl sandálový řemínek opravdu 

označován tímto symbolem, avšak je nepravděpodobné, že by toto byl skutečně původní 

význam anchu. Sandálové pásky nejspíše získaly své označení právě na základě vizuální 

podobnosti s tímto symbolem, a jde tak o jeho sekundární nikoliv primární použití. Stejně 

tak bylo jeho pomocí označováno i zrcadlo . Několik takových exemplářů s rukojetí 

ve tvaru anchu bylo doopravdy nalezeno.180 J. Baines v souvislosti s ním také hovoří 

o vyobrazeních nilských bohů spojovaných s plodností, kteří mají v některých případech 

na penisu jakousi pochvu nápadně připomínající tento symbol (Obr. 121). Jestliže je anch 

                                                           
175 Woudhuizen 2016, 7.  
176 PoM I, 434. 
177 Marinatos 2009, 23; Marinatos 2010, 122–123. 
178 Alexiou 1967, 1–2; Rutkowski 1981, 98. 
179 Andrews 1994, 86; Pinch 1994, 110. 
180 Baines 1975, 21; Wilkinson 1994, 22.  
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především znakem života, lze očekávat jeho spojitost i s plodností a úrodností. Jak sám 

J. Baines dodává, i zde se však pravděpodobně jedná až o jeho druhotné využití.181  

Původ anchu se tedy nedaří určit, a zbývá proto zaměřit se alespoň na jeho tvar a použití.  

Znak sestává ze vzpřímené smyčky a vertikálního pruhu překříženého horizontální linií. 

V řadě provedení tohoto symbolu si lze povšimnout rozdělení svislého pruhu na dvě části 

(Obr. 121, 126) a v některých případech je pod smyčkou anchu naznačeno i převázání 

(Obr. 125).182 Z toho je patrné, že původní předmět byl snad vyroben z látky a mohlo jít 

o určitý standardizovaný typ uzlu. To je zřejmě také důvod, proč se do anatolského písma 

anch přenesl v podobě s rozděleným spodním pruhem a přitom si zachoval stejný 

význam. Jsou známy i některé syrské varianty tohoto znaku, kde se sice zachovala 

středová vertikální linie, ale zato doplněná o dva pruhy rozestupující se směrem od 

smyčky pryč. Obdobný tvar najdeme také v minojském umění z pozdní doby bronzové 

(Obr. 122).183  

Anch byl naprosto nejpoužívanějším symbolem v egyptské ikonografii, což je zcela 

pochopitelné u společnosti, která byla zaměřena nejen na pozemský život, ale i na ten 

posmrtný. Zjednodušeně lze říci, že anch býval zobrazován ve všech životně důležitých 

souvislostech a jako takový byl přirozeně nejcennějším atributem každého krále i boha. 

Na nesčetném množství vyobrazení je zachycen jako dar králi přinášený bohem, který jej 

umisťuje přímo pod nos vladaře (Obr. 123). Symbolicky mu tak vdechuje život.184 

V některých případech je také zobrazen s lidskýma rukama a vějíři, jimiž ovívá krále 

a přivádí tím životodárný vzduch.185  

Dalším nezbytně nutným elementem je voda. Anch proto na některých vyobrazeních 

nahrazuje proud vody, jako například na reliéfu s očistným rituálem královny Hatšepsut 

ze svatyně v Karnaku (Obr. 124).186 Znak byl ale také mnohdy používán v podobě 

libačních nádob. Jeden z takových nejranějších příkladů je dnes vystaven v Metropolitním 

museu v New Yorku (Obr. 125). Pochází pravděpodobně již z první dynastie a je vyroben 

                                                           
181 Baines 1975, 1–16.  
182 Andrews 1994, 86.  
183 Woudhuizen 2016, 81, Fig. 4. 
184 Baines 1975, 17. 
185 Wilkinson 1994, 160. 
186 Wilkinson 1994, 160. 
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z kamene. Anch je zde vložen do znaku ka , který se používal pro označení lidské duše. 

Úlitba z takovéto nádoby tedy mohla znamenat: „Kéž žije moje duše.“187   

Smyčka anchu také někdy bývá vyobrazena v podobě slunce, které je dalším 

životodárným prvkem. Jeho propojení s anchem je proto i zde pochopitelné.188 Souvislost 

s potravou už není natolik častá, ale v některých případech se rovněž objevuje.189 Je 

zjevná i jeho spojitost s kyticí, většinou z lotosových květů, jež byla taktéž označovaná 

jako anch  a stejně jako symbol života byla podávána až k nosu božstva či krále.190 

V některých případech anch mívá pod přepažením naznačený tzv. pubický trojúhelník 

(Obr. 126) a nejspíše tak odkazuje i na sexualitu potřebnou k rozmnožování, a tudíž 

předávání života.191 Úplně nejčastěji se ale vyskytuje jako atribut nošený v rukou 

nejrůznějších božstev (Obr. 127).  

V podobě hieroglyfického znaku býval vybarven modře stejně jako znaky týkající se 

vody a nebe nebo několik dalších speciálních symbolů (například trůn).192 Ve starověkém 

Egyptě byla modrá barva považována za symbol regenerace193 a není proto divu, že byla 

spojována právě s anchem. Už od staré říše se tento znak objevuje také v podobě 

amuletů,194 které mohly sloužit buď pro zajištění posmrtné existence jako součást 

pohřební výbavy, nebo pro ochranu v každodenním životě (Obr. 126).195 K jeho výrobě 

se používal lapis lazuli, tyrkys, fajáns, ale i karneol a další.196 Mnohdy je součástí šperků, 

které měly zjevně funkci dekorativní i ochrannou a jde tak vlastně také o amulet 

(Obr. 128).197 

O šíření tohoto egyptského symbolu života do východního Středomoří již byla řeč výše. 

V Sýrii se anch vyskytuje ve své standardní podobě od 18. století př. n. l., ve vlastní 

Mezopotámii však jen ojediněle. Obvykle je používán jako vyplňující motiv na syrských 

pečetidlech (Obr. 129) a mnohdy ho doprovází i další egyptský znak džed . Najdou se 

                                                           
187 Wilkinson 1994, 160; Metmuseum, inv. č. 19.2.16. V popisu Metropolitního musea je také uvedena varianta, že 

může jít o jméno osoby, jíž měla tato nádoba sloužit – Anch-ka.  
188 Baines 1975, 20–21; Wilkinson 1994, 161. Vyobrazení ve spojení se sluncem se objevuje především v amarnském 

období.  
189 Wilkinson 1994, 160–161. 
190 Baines 1975, 23; Wilkinson 1994, 22. 
191 Wilkinson 1994, 161. 
192 Baines 1975, 18; Wilkinson 1994, 118. 
193 Andrews 1994, 83. 
194 Andrews 1994, 86. 
195 Pinch 1994, 110. 
196 Andrews 1994, 86. 
197 Pinch 1994, 105. 
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ale i příklady, kdy jej v rukou třímá některá místní bohyně.198 V severní Sýrii i dále 

v Anatolii se vyskytují rovněž modifikované varianty se dvěma rozcházejícími se konci 

(Obr. 122).199 Právě v této podobě je anch nejblíže znaku vzniklému kombinací dvojbřité 

sekery a posvátného uzlu. Je tedy zřejmé, že oba tyto minojské symboly s anchem souvisí. 

Pozoruhodné ale je, že v lineárním písmu A je anch používán ve svém standardním 

egyptském vzhledu, kdežto od doby nových paláců se vyskytuje jako dekorativní prvek 

na různých záznamových materiálech v podobě jasně odkazující na spojení posvátného 

uzlu a dvojbřité sekery. To je nejlépe viditelné například na slonovinové destičce 

z Palaikastra (Obr. 75). V rámci krétského hieroglyfického písma přitom anch vůbec není 

doložen.200 Kontakty s Egyptem jsou na Krétě patrné nejpozději od období prvních 

paláců, jak dokládají četné kamenné nádoby vrtané v egyptském stylu,201 ale také nálezy 

několika skarabů. Ti dosvědčují, ať už jsou skutečně egyptským produktem nebo jen 

místní napodobeninou, že anch byl na Krétě znám již na počátku 2. tisíciletí př. n. l.202 

Ačkoliv minojské hieroglyfické písmo převzalo řadu egyptských symbolů, je velmi 

podivné, že zrovna tento nejčastěji používaný egyptský znak by měl být opomenut. 

Daleko pravděpodobnější je tedy možnost, že anch byl přijat také, ale vzhledem k jeho 

častému používání se stal jedním z prvních modifikovaných znaků adaptovaných na 

minojské potřeby.  

V Egyptě byl anch naprosto všudypřítomným symbolem vyskytujícím se v nejrůznějších 

provedeních jako hieroglyfický znak, amulet, dekorativní prvek, libační nádoba, zrcadlo 

i mnohé další. Stejně jako posvátný uzel mohl být původně vyroben z textilie a svázán do 

specifického uzlu. Oproti němu se ale posvátný uzel vyskytuje spíše ojediněle a ani 

v jednom případě jej nemáme doložen jako amulet nebo samostatný votivní předmět 

(trojrozměrné exempláře viz podkapitola 2.1). Egyptskému znaku života se tak spíše 

podobá jiný minojský symbol – dvojbřitá sekera. O ní víme, že také souvisela s anchem, 

právě díky jejímu spojení s posvátným uzlem. Navíc bývá používána ze všech 

minojských symbolů zcela nejčastěji a rovněž v různých provedeních.  

Domnívám se proto, že anch není původní předlohou posvátného uzlu, ačkoliv je zjevné, 

že s ním do určité míry souvisí. V Egyptě se vyskytuje ještě jeden znak, jenž se velmi 

                                                           
198 Black – Green 1992, 74.  
199 Woudhuizen 2016, 81, Fig. 4. 
200 Woudhuizen 2016, 26, 33.  
201 Marinatos 1993, 2. 
202 Woudhuizen 2016, 375, 392. Např. CMS II,2-034. 
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podobá anchu i posvátnému uzlu. Tímto symbolem je tzv. Esetin uzel tiet  , který je 

podle některých teorií odvozen právě z anchu, jenž je tak vlastně jen Esetiným uzlem 

s narovnanými bočními pruhy.203  

  

                                                           
203 Andrews 1994, 86.  
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Obr. 121: Nilský bůh Hapi na stéle z Britského musea, z doby vlády Amenemheta V., 13. dynastie  

(podle Baines 1975, Fig. 4). 

Obr. 122: Vývoj anchu ve východním středomoří: a. Egypt, b. Anatolie, c. severní Sýrie, d. Kréta  

(podle Woudhuizen 2016, Fig. 4). 

a. b. c. d. 

Obr. 123: Chrám Sethiho I. v Abydu, 19. dynastie 

(podle Calverley – Broome 1988, Pl. 36). 
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Obr. 124: Anch jako voda, reliéf královny Hatšepsut z Karnaku, 18. dynastie  

(podle Wilkinson 1994, Fig. 124). 

Obr. 125: Kamenná libační nádoba, 1. dynastie  

(podle Metmuseum, inv.č. 19.2.16.).  

Obr. 126: Amulet v podobě anchu, 18. dynastie 

(podle Wilkinson 1994, Fig. 128).  
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Obr. 127: Reliéfy z chrámu Sethiho I. v Abydu, 19. dynastie: a. Anch v ruce bohyně Eset, b. Anch v ruce boha 

Hora (podle Calverley – Broome 1988, Pl. 44, 33). 

a. b. 

Obr. 128: Náhrdelník s amulety anch, tiet a wedžat, 

Gurob, 18. dynastie  

(upraveno podle Andrews 1994, Fig. 89). 

Obr. 129: Moderní otisk syrského pečetního 

válečku, hematit, 1720–1650 př. n. l.  

(podle Metmuseum, inv. č. 1988.380.4). 
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3.2 Esetin uzel – tiet 

Dalším kandidátem na původ posvátného uzlu je tiet  , mnohdy označovaný jako Esetin 

uzel. Tvarem je velmi podobný anchu  a často se s ním také vyskytuje. Mnozí jej 

považují za určitý typ ceremoniálního opasku. Smyčka by v tomto případě měla 

představovat pruh látky vedený kolem pasu a vepředu převázaný přídavnou stužkou.204 

Symbol se objevuje jako dekorativní prvek doprovázený anchem a džedem již od 

3. dynastie,205 nicméně s bohyní Eset je přímo spojován až od nové říše.206 Od tohoto 

období mu bývá věnována 156. kapitola v Knize mrtvých (Obr. 130), v níž se hovoří 

o amuletu v tomto tvaru, který má být vyroben z červeného jaspisu a v den pohřbu 

umístěn na krk zesnulého. Esetina moc tak měla ochránit dotyčného.207 V těchto textech 

je také označovaný jako Esetina krev, a proto někdy bývá považován za jakýsi tampón 

k zachycení menstruační krve.208 Jako amulet (Obr. 131) sloužil nejen pro zesnulé, ale 

i pro žijící a vyskytuje se od 18. dynastie až do konce dynastického období, dříve se s ním 

ale nesetkáme.209 Většinou mívá skutečně červenou barvu, ale kromě doporučeného 

jaspisu bývá vyroben i z karneolu nebo skla, některé exempláře jsou dokonce 

v zelenomodrém provedení z fajánsu.210 Jako hieroglyfický znak bývá většinou vybarven 

žlutou barvou, která se používala pro symboly zobrazující předměty vyrobené z látky, 

mnohdy je ale také zbarven červeně.211 Často jej doplňuje symbol džed , jemuž je rovněž 

věnována jedna kapitola v Knize mrtvých. I on je tedy používán jako amulet a bývá 

označován za obratel boha Usira, bratra a manžela bohyně Eset. Džed byl ale oproti tietu 

jedním z nejpoužívanějších amuletů už od staré říše.212  

Bohyně Eset (řec. Isis) , jíž je tiet připisován, je jednou z ústředních bohyň 

egyptského pantheonu. Až do 4. dynastie o ní však nemáme žádné doklady. V 5. dynastii 

oproti tomu byla velmi často zmiňována v Textech pyramid213 a její popularita v průběhu 

dějin rychle rostla. Obzvláště za římské doby byla rozšířena daleko za hranice Egypta214 

a ve svatyni na ostrově Fílé probíhal její kult ještě v 6. stol. n. l.215 Navzdory její oblibě 

                                                           
204 Pinch 1994, 116; Wendrich 2006, 254. 
205 Gardiner 1957, 508; Hart 2005, 80.  
206 Hart 2005, 80.  
207 Andrews 1994, 44; Pinch 1994, 116; Wilkinson 1994, 72; Wendrich 2006, 250. 
208 Pinch 1994, 116; Wendrich 2006, 250. 
209 Andrews 1994, 45. 
210 Andrews 1994, 45, Pinch 1994, 116. 
211 Wilkinson 1994, 121. 
212 Andrews 1994, 83. 
213 Wilkinson 2003, 146. 
214 Hart 2005, 83.  
215 Wilkinson 2003, 149. 
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však byla po většinu egyptské historie uctívána v souvislosti s ostatními božstvy 

– především s Horem a Usirem. První svatyně zasvěcená výhradně jí, byla postavena 

v Gíze v době 21. dynastie a další se objevují až od 30. dynastie.216  

Podle mytologie města Iunu (řec. Heliopolis) byla Eset jednou z dětí Geba (personifikace 

země) a Nut (personifikace nebes) stejně jako její sestra Nebthet a bratři Usir a Sutech.217 

Její jméno se psalo pomocí znaku pro trůn a naznačovalo tak roli, kterou Eset hrála 

v egyptském náboženství. V některých afrických kmenech je náčelníkův trůn označován 

za matku krále, a je proto možné, že i Eset byla původně personifikací moci královského 

trůnu.218 Její manžel Usir vládl nad Egyptem do doby, než ho jeho bratr Sutech zavraždil. 

Eset jej pomocí svých kouzel oživila a zplodila s ním syna Hora, poté se Usir odebral do 

říše mrtvých, kde vládl zesnulým. Hor v dospělosti pomstil svého otce, přemohl Sutecha 

a získal vládu nad Egyptem. Každý panovník pak byl považován za Horovo vtělení a za 

jeho matku byla označována právě Eset, jež byla zároveň také chápána jako ochránkyně 

každého vladaře.219    

Eset byla tedy velmi významnou bohyní už v období střední říše. Tiet byl za její atribut 

sice přímo označován až od nové říše, která je částečně současná s obdobím druhých 

minojských paláců, lze ale předpokládat, že mezi nimi existovala nějaká souvislost již 

dříve. Z chronologického hlediska je tedy možné, že posvátný uzel mohl mít svůj původ 

v tietu, který by se tak na Krétu přenesl v průběhu střední doby bronzové. V tomto období 

byla mimo jiné na Krétě také adaptována egyptská bohyně Taweret (viz podkapitola 

3.3).220 Tiet je posvátnému uzlu podobný tvarem (smyčka, převázání a dva volně 

splývající pruhy) a také použitím. Do konce střední doby bronzové se oba symboly 

objevují spíše sporadicky a není doložena ani jejich návaznost na konkrétní božstvo. Až 

od pozdní doby bronzové jsou oba spojovány s bohyní a četnost jejich výskytu postupně 

narůstá. V tomto období už měl ale posvátný uzel za sebou určitý vývoj, a jeho použití se 

tak značně lišilo od užití tietu v Egyptě. V minojském prostředí uzel nejspíše nabyl 

funkce jakéhosi ceremoniálního odznaku na ramenou kněžek, a vydal se tak směrem spíše 

k elitám, kdežto v Egyptě tiet naopak zlidověl a stal se jedním z nejčastěji používaných 

amuletů.      

                                                           
216 Wilkinson 2003, 149; Hart 2005, 82–83. 
217 Hart 2005, 80. 
218 Wilkinson 2003, 147; Hart 2005, 80. 
219 Hart 2005, 80–82. 
220 Blakolmer 2015, 198. 
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Obr. 130: Kniha mrtvých od písaře Anyho s vyobrazenými amulety – džed, tiet, srdce, podložka pod hlavu (zleva), 

19. dynastie (upraveno podle Andrews 1994, Fig. 68). 

Obr. 131: Tiet, jaspis, 18. dynastie  

(podle Metmuseum, inv.č. 00.4.39).  
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3.3 Ochranný symbol – sa 

Další egyptský znak, který se svým tvarem nápadně podobá minojskému uzlu, je symbol 

ochrany nazývaný sa  (Obr. 132). Sestává ze smyčky, převázání a dvou volných konců. 

Převládá však názor, že nepředstavuje tkaninu, ale spíše jakousi rohož ze splétaných 

rákosových stébel (Obr. 133).221 Takové rohože bývaly používány egyptskými honáky 

dobytka jako ochrana proti ostrým rohům býků, ale mohly být využity i jako záchranná 

vesta při brodění se v mokřadech. Tyto rohože byly přenášeny srolované a svázané do 

tvaru symbolu sa, který svůj význam nejspíše odvodil právě z využití těchto rohoží.222 Na 

výrobu amuletů v podobě tohoto znaku bylo používáno drátků patrně imitujících stébla, 

jako na příkladu z Metropolitního musea v New Yorku (Obr. 132). Takovéto amulety 

byly používány výhradně v době střední říše.223  

Znak sa se velmi často vyskytoval společně s hroší bohyní Taweret (řec. Thoeris) 

, jež byla chápána jako ochranitelka těhotných žen a dětí.224 Ve střední říši 

současné s obdobím prvních minojských paláců byla zobrazována především na 

tzv. magických nožích vyřezaných z hrošího rohu.225 Ty byly pravděpodobně používány 

při ochranných rituálech ve dnech bezprostředně následujících po porodu, v nichž se 

rozhodovalo, jestli dítě přežije či nikoliv.226 I zde bývala někdy vyobrazena se symbolem 

sa (Obr. 134). Její kult byl v Egyptě velmi populární a v průběhu střední doby bronzové 

se pravděpodobně přenesl až na Krétu, kde byla Taweret postupně modifikována na 

tzv. minojského genia.227 Toto stvoření se však na Krétě vyskytovalo v poněkud 

odlišných kontextech než Taweret v Egyptě.228 Nicméně je pravděpodobné, že její 

typický symbol sa, byl v tomto období na Krétě znám také. Ani v jednom případě se sice 

společně s minojským geniem nevyskytuje, nelze však vyloučit možnost, že i tento znak 

byl převzat a transformován do funkce více vyhovující minojským potřebám. Otázkou 

tedy zůstává, jestli můžeme zcela ignorovat fakt, že původní egyptský symbol 

představoval rohož vyrobenou ze stébel rákosu, kdežto posvátný uzel byl jednoznačně 

vyroben z textilie.   

                                                           
221 Wendrich 2006, 254. 
222 Andrews 1994, 43.  
223 Wendrich 2006, 257; Andrews 2006, 43. 
224 Hart 2005, 155. 
225 Weingarten 1991, 4–5. 
226 Pinch 1994, 130–131. Tyto nože byly pravděpodobně také používány před porodem. 
227 Blakolmer 2015, 198. 
228 Weingarten 1991, 12–14; Weingarten 2013, 374.  



78 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 132: Amulet sa, elektrum, Deir el-Bahri,  

11. dynastie (podle Metmuseum, inv.č. 25.3.253).  

Obr. 133: Struktura rohože smotané do tvaru symbolu sa 

(podle Andrews 1994, Fig. 11).  

Obr. 134: Taweret se symbolem sa na tzv. magickém noži, slonovina, střední říše 

(podle Pinch 1994, Fig. 19).  
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3.4 Symbol bohyně Inanny 

Inanna je jednou z nejstarších sumerských bohyň pravděpodobně pocházející z Uruku, 

kde jí byla zasvěcena svatyně Eanna.229 Bývá považována za bohyni lásky i války 

a údajně měla být zodpovědná za smrt svého mužského společníka – boha Dumuziho.230 

V původních, ještě hieroglyfických textech, byla označována pomocí symbolu 

sestávajícího ze smyčky a dvou volných konců. Proto je i v ostatních případech tento znak 

považován za její atribut.231 Používal se jako doplněk scén na reliéfech, cylindrických 

pečetidlech, nádobách i jako samostatný předmět vyrobený z keramické hlíny 

(Obr. 135).232 Pravděpodobně sloužil jako Inannina standarta, jak je snad zobrazeno na 

alabastrové váze z Uruku (Obr. 136). Na pečetidlech většinou lemuje zobrazení koz i ovcí 

a jednou z nejčastějších scén, v níž se vyskytuje, je znázornění muže krmícího tato zvířata 

v antitetickém postavení (Obr. 137).233 Znak je převážně považován za svazek stébel 

uvázaných do specifického tvaru,234 nelze ale vyloučit, že předmět mohl být vyroben 

i z textilie.  

S. Alexiou si povšiml podobnosti tohoto symbolu s posvátným uzlem a navrhl teorii, 

podle níž je právě Inannin symbol předchůdcem minojského uzlu.235 Mezerou v této 

hypotéze je ale fakt, že se znak naposledy objevuje v raně dynastickém období II a jeho 

použití tak mizí ještě před polovinou 3. tisíciletí př. n. l.236 Vzniká tedy mezera minimálně 

pěti set let mezi posledním výskytem Inannina symbolu a prvním možným dokladem 

posvátného uzlu. Tento znak se sice později transformoval do klínopisné podoby a byl 

nadále používán pro označení Inannina jména ,237 jen těžko si však lze představit, 

že by z takovéhoto schematizovaného znaku Minojci pochopili, o jaký symbol původně 

šlo, a přijali ho za vlastní.  

 

 

  

                                                           
229 Collins 1994, 103–107.  
230 Black – Green 1992, 108. 
231 Black – Green 1992, 154. 
232 Alexiou 1967, 1.  
233 Collins 1994, 108. 
234 Black – Green 1992, 154. 
235 Alexiou 1967, 2. 
236 Collins 1994, 108. 
237 Alexiou 1967, 6.  
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Obr. 135: Překres keramického Inannina symbolu, Uruk,  

(podle Alexiou 1967, Pl. I 2). 

Obr. 136: Detail vázy (překres) s vyobrazením Inannina symbolu, Uruk, alabastr, (podle Collins 1994, Fig. 3). 

Obr. 137: Překres cylindrického pečetidla, Uruk, mramor, raně sumerské období (podle Collins 1994, Fig. 2). 
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 ZÁVĚR 

Nejranější doklady posvátného uzlu se datují do střední doby minojské, kdy byl 

pravděpodobně používán jako znak krétského hieroglyfického písma. Spadá sem také 

nález neúplně dochovaného trojrozměrného exempláře z tholu v Hagia Triadě (Obr. 47). 

V této době se symbol vyskytuje spíše sporadicky a jeho obliba postupně narůstá až za 

období nových paláců. Tehdy bývá v rámci glyptiky spojován především s osmičkovým 

štítem a na keramice se objevuje výhradně v kombinaci s dvojbřitou sekerou, s níž vytváří 

nový symbol podobající se egyptskému anchu. V této době byly také nalezeny 

nejkvalitnější trojrozměrné exempláře, z nichž mnohé pochází z Mykén (Obr. 51, 54), 

a dokládají tak mimo jiné šíření tohoto symbolu na řeckou pevninu. Četnost jeho výskytu 

však vrcholí až v době pozdně minojské II a III A, kdy doplňuje zobrazení býků a lvů na 

pečetích i pečetidlech, jež se nachází na Krétě i v řeckém vnitrozemí. Na těchto výjevech 

bývá opět velmi často doprovázen osmičkovým štítem. V glyptice se kromě jeho použití 

vyvíjí i vzhled (Tabulka 1). Do závěrečné fáze paláce v Knóssu se datuje jedno 

z nejznámějších znázornění posvátného uzlu na ramenou ženy z Fresky skládacích 

židliček (Camp Stool Fresco) označované jako „La Parisienne“ (Obr. 108). Do stejné 

doby se také řadí fragment nástěnné malby z Mykén, kde je posvátný uzel zachycen 

obdobným způsobem (Obr. 111).   

Symbol je chápán jako odznak minojské bohyně na základě několika vyobrazení 

v podobě součásti oděvu vysoce postavených žen (Jewel Fresco, Freska skládacích 

židliček a fragment z Mykén). Ačkoliv nelze vyloučit, že dotyčné ženy znázorňují 

bohyni, je mnohem pravděpodobnější, že se jedná o hlavní kněžku jejího kultu. Ta je 

zřejmě v rámci významného svátku ceremoniálně odívána a následně předsedá symposiu. 

Může také jít o tutéž ženu ve volánkové sukni, jež bývá v glyptice zobrazována při 

rituálech s oválnými objekty a „třesením“ stromu, kterou by na pečeti z Knóssu (Obr. 99) 

zastupoval pouze její odznak – posvátný uzel. Stejně tak by ale v tomto případě mohl 

symbolizovat i samotnou bohyni. Na ostatních exemplářích se uzel vyskytuje buď 

v kontextech s bohyní zdánlivě nesouvisejících, nebo se kvůli špatnému provedení či 

malému rozměru nedá jednoznačně určit.  

Analogie minojského uzlu bychom mohli dohledat v Egyptě i na Předním východě. 

Situaci ovšem komplikuje fakt, že doposud není rozluštěno krétské hieroglyfické ani 

lineární písmo, díky němuž bychom snad mohli lépe určit význam tohoto symbolu. 
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Prozatím však nelze zcela vyloučit ani jednu z analogií diskutovanou v kapitole 3. 

Vzhledově i funkčně jsou mu nejpodobnější symboly spojované s Eset (tiet) a Inannou. 

Nutno však podotknout, že Inannin symbol se přestal používat asi půl tisícletí před tím, 

než mohl být adaptován na Krétě, což z tietu dělá efektivně nejpravděpodobnější 

předlohu posvátného uzlu. 

V době egyptské střední říše, kdy mohl být tiet přejat Minojci, se vyskytoval spíše 

ojediněle a většinou jako hieroglyf doplněný o anch a džed. Pouze na základě textů 

z Knihy mrtvých z nové říše bývá spojován s bohyní Eset a v této době také začíná být 

používán jako amulet s Esetiným ochranným vlivem. Je ale pravděpodobné, že tato 

funkce byla tietu vlastní již dříve (avšak vyzdvihována začala být až v rámci nové říše) 

už jenom proto, že se často vyskytoval po boku džedu, jenž má rovněž ochranný význam 

a je symbolem jejího mužského protějšku Usira.  

Na základě použití posvátného uzlu tedy můžeme konstatovat, že jde o znak s pozitivní 

symbolikou. Je také pravděpodobné, že byl inspirován tzv. Esetiným uzlem tietem 

a stejně jako on tak může nést apotropaickou funkci.  
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