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F i l i p  Coppens

Komplex  wabetu  a dvora  v ‰enhurském chrámu

V dobû panování fiímského císafie Augusta (30 pfi.Kr. –14 po Kr.) byl v ·en-

huru, vesnici nacházející se pfiibliÏnû v polovinû cesty mezi Thébami

a Koptem,2 vztyãen mal˘ chrám zasvûcen˘ bohyni Esetû.Tato stavba vûrnû

odráÏí základní plán monumentálních hornoegyptsk˘ch chrámÛ vybudo-

van˘ch za pfiedchozího, ptolemaiovského období (332–30 pfi. Kr.) a mÛÏe

b˘t snadno povaÏována za jak˘si „mûfiítkov˘ model“ vût‰ích staveb z Edfú

a Dendery. To,co je typické pro chrám pocházející z tohoto období, je sou-

bor dvou prostor – otevfieného dvora a na nûj navazující, mírnû vyv˘‰ené

a zastfie‰ené kaple neboli wabetu (foto 1 – viz obrazová pfiíloha) a tento

soubor se nachází v bezprostfiední blízkosti chrámové svatynû.S tímto cha-

rakteristick˘m architektonick˘m komplexem se mÛÏeme setkat také v pto-

lemaiovsk˘ch chrámech na Fílé, v Behbét el-Hagafie, Edfú, Kóm Ombu,

Wanninû a Dendefie (foto 2 – viz obrazová pfiíloha), stejnû jako v fiímsk˘ch

chrámech v Kaláb‰e, el-Qal’a a Dér ·elwitu.3

V kaÏdém chrámu obsahujícím wabet a dvÛr je tento komplex vÏdy spo-

jen se vstupem do krypty.Krypty slouÏily v fiecko-fiímsk˘ch chrámech jako

místo,kde byly v prÛbûhu roku uskladnûny kultovní sochy.UloÏeny zde zÛ-

stávaly aÏ do okamÏiku,neÏ se u pfiíleÏitosti urãit˘ch slavností ãi svátkÛ ob-

jevily v chrámu.Podle textÛ nalezen˘ch v jednotliv˘ch kryptách je zfiejmé,

Ïe tyto chrámové prostory symbolizovaly podsvûtí.Na zde uloÏené idoly se

tak musíme dívat jako na zbavené svého jádra,kter˘m byla pfiítomnost boÏ-

stva v so‰e. Dfiíve neÏ mohly tyto sochy opûtovnû plnit svou funkci, muse-

ly b˘t znovu oÏiveny a omlazeny, tedy znovu spojeny s boÏstvem. Jednotli-

vé pfiípravné kroky rituálÛ byly vykonávány (právû) v komplexu wabetu

a dvora. Zatímco ve wabetu byla neÏivá socha boha uctívána, oãi‰Èována

a opatfiována nezbytn˘m ochrann˘m vybavením, v prostoru dvora bylo
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1 Jsem velmi zavázán Mgr. Janû Mynáfiové za pfieklad ãlánku z anglického do ãeského jazyka
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3 Pro více informací o komplexu wabetu a dvora srov. Traunecker (1995: 241–282) a s odka-

zy na star‰í studie Coppens (2003: v tisku).



souãasnû pfiiná‰eno velké mnoÏství obûtin.Po tûchto aktivitách byla socha

opûtovnû pfiivedena k Ïivotu prostfiednictvím kombinace dvou rituálÛ –

„otevírání úst“ a „spojení se sluneãním kotouãem“.

Podle kalendáfie svátkÛ se oÏivovací a omlazovací aktivity konaly pfii roz-

liãn˘ch pfiíleÏitostech v prÛbûhu roku. Îádn˘ jin˘ den roku v‰ak nesym-

bolizoval ideu obnovy více neÏ Nov˘ rok.Tohoto dne nebyla prostfiednic-

tvím tûchto aktivit naplnûna nov˘m Ïivotem pouze boÏstva chrámu, ale

docházelo k obnovû i samotného chrámu. Souãasnû tato praxe zaji‰Èovala

nov˘ a pfiízniv˘ poãátek pro celou zemi a potvrzovala krále v jeho roli

legitimního vládce.

As t ronomick˘  re l ié f  v ·enhuru

Nad v‰emi aktivitami, které probíhaly v komplexu wabetu a dvora ‰enhur-

ského chrámu,se vzná‰el strop zdoben˘ astronomick˘m reliéfem4 (obr.1).

Tento strop se skládal ze dvou blokÛ,vápencového a pískovcového.Pouze

vápencov˘ blok ale nyní spoãívá na svém pÛvodním místû. Nûkolik frag-

mentÛ bloku z pískovce bylo odkryto na konci 90. let pfii vykopávkách

dvora a wabetu (foto 3 – viz obrazová pfiíloha). Pfiesné datum, kdy byl
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4 PÛvodní publikaci astronomického stropu v ·enhuru lze nalézt v Neugebauer – Parker

(1969: 77–78 a pl. 40a). Nová studie zahrnující nejnovûj‰í nálezy fragmentÛ je publikována

v Coppens – Willems – De Meyer (2003, v tisku).

Obr. 1 Astronomick˘ reliéf v ·enhuru.



astronomick˘ reliéf vytesán, v‰ak není známo. Buì k tomu mohlo dojít za

vlády Augusta, kdy byl chrám vystavûn a hlavní svatynû vyzdobena, nebo

bûhem vlády Kaliguly (37–41 po Kr.),kdy do‰lo k v˘zdobû stûn wabetu.Na

dochovalé polovinû stropu, na v˘chodní stranû bloku nad znakem pro ho-

rizont ( ), jsou stále zfietelná chodidla a ãásti nohou nebeské bohynû

Núty, zatímco její dopfiedu nataÏené paÏe jsou vidût na stranû západní.

Oproti pozadí poãetn˘ch pûtihrot˘ch hvûzd mÛÏeme mezi paÏemi a no-

hama Núty rozli‰it dvû skupiny vyobrazení.V blízkosti spodní ãásti bloku

se nalézá vyobrazení planet,hvûzd a souhvûzdí, zatímco na horní ãásti blo-

ku je stále viditeln˘ch ‰est znamení zvûrokruhu.

Není obtíÏné si podle zb˘vající ãásti stropu pfiedstavit, jak bylo zobraze-

no torzo a hlava Núty, které se nalézaly na dnes chybûjící polovinû stropu

(srov. obr. 2 a 3).Tyto ãásti Nútina tûla obepínaly zb˘vajících ‰est znamení

zvûrokruhu a dal‰í skupinu planet, hvûzd a souhvûzdí. Strop tak obsahoval

ve svém stfiedu zvûrokruh obklopen˘ po obou stranách vyobrazením

hvûzd a planet a postavu bohynû Núty, která rámovala celou oblohu.

Dobfie  dochovan˘ p fi ík lad  as t ronomického re l ié fu  z Dendery

Podobn ,̆ ale mnohem propracovanûj‰í a lépe dochovan˘ astronomick˘ re-

liéf mûl své místo na stropû druhé v˘chodní Usirovy kaple na stfie‰e neda-

lekého chrámu v Dendefie5 (viz obr. 2). Na tomto konkrétním stropû není

vyobrazení bohynû Núty souãástí astronomického reliéfu, ale její postava

je vyobrazena po stranû.Tento reliéf se datuje do vlády jedné z nejslavnûj-

‰ích egyptsk˘ch královen, Kleopatry VII. (51–30 pfi. Kr.). Nedávná studie

francouzského astronoma E.Aubourga a egyptoloÏky S. Cauville odhalila,

Ïe zdej‰í reliéf je detailním a pfiesn˘m vyobrazením noãní oblohy ze 28. li-

stopadu roku 47 pfi. Kr. Podle staroegyptského kalendáfie se jednalo

o 26. den mûsíce Chojaku neboli 4. mûsíce období záplav (Axt), tedy prv-

ního období egyptského roku.6 V fiecko-fiímském období probíhala v tom-

to mûsíci fiada rituálÛ,které se pojily se smrtí a zmrtv˘chvstáním boha Usi-

ra – tzv. usirovská mystéria. Tyto slavnosti dosáhly svého vrcholu pfii

velk˘ch slavnostních procesích o 26. Chojaku.7 Pokud byly podmínky ide-

ální,panoval v noci pfied tímto konkrétním dnem na obloze úplnûk.V roce

47 pfi.Kr.byla noc z 25.na 26.dne mûsíce Chojaku jedineãná ve více smys-

lech. Za této konkrétní noci totiÏ nenastal jen úplnûk, ale Mûsíc zároveÀ

dosáhl nadhlavníku, tedy nejvy‰‰ího bodu na obloze.Kombinace tûchto tfií

okolností – 26.dne Chojaku,úplÀku a Mûsíce v nadhlavníku – to v‰e za jed-

né a té samé noci – se pfiihodí pouze jedenkrát za 1480 let! Jedineãn˘ cha-
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5 Cauville (1997a: pl. 60 a 86).
6 Aubourg (1995: 1–10) a Aubourg – Cauville (1998: 767–772).
7 Pro detailní studii tûchto svátkÛ srov. Chassinat (1966–1968).



rakter této specifické noci bezesporu vedl k jejímu pfiesnému vyobrazení

na stropû druhé v˘chodní Usirovy kaple v Dendefie.

Souãasní náv‰tûvníci chrámu v Dendefie, ktefií si pfiejí spatfiit reliéf, se

musí spokojit se sádrovou kopií vytvofienou v roce 1920. O sto let dfiíve,

abychom byli pfiesní tedy v roce 1821, opustil se svolením místokrále Mo-

hammeda Aliho (1769–1848) astronomick˘ reliéf Egypt a byl prodán fran-

couzskému králi Ludvíku XVIII. (1755–1824). Originál reliéfu byl vystaven

na více jak dvû století8 nejprve v Bibliothèque Nationale (1823–1919) a ná-

slednû v pafiíÏském Louvru (1821–1823, dále od roku 1919 dodnes).
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8 Tento reliéf byl pfiedmûtem detailní studie v Cauville (1997b).

Obr. 2 Astronomick˘ reliéf

z Dendery.



As t ronomie  a as t ro log ie  ve  s ta rém Egyptû 9

V˘‰e uvedené pfiíklady z chrámÛ v Dendefie a ·enhuru jasnû zrcadlí staro-

egyptskou znalost planet, hvûzd a souhvûzdí. Astronomická praxe se

v Egyptû datuje minimálnû do období stfiedního nebo mladého neolitu

(5000–3000 pfi.Kr.).Zdá se, Ïe nejstar‰ími astronomicky inspirovan˘mi pa-

mátkami byly skupiny megalitick˘ch struktur a kamenn˘ch kruhÛ, které

byly uspofiádány do fiad a nalezeny v Nabta Plaje v Západní pou‰ti Egypta.10

NepfietrÏité pozorování pohybujících se hvûzdn˘ch obrazcÛ po noãní ob-

loze nevedlo staré EgypÈany pouze ke vzniku ‰iroké palety m˘tÛ, které

ovlivÀovaly egyptské náboÏenské pfiedstavy, ale mûlo i velmi praktické

úãely. Staroegyptská znalost pohybu hvûzd byla vyuÏívána nejen pro ori-

entaci takov˘ch staveb jak˘mi byly chrámy a hrobky, ale i pro vytváfiení

rozliãn˘ch kalendáfiÛ.11 JiÏ na poãátku 3. tisíciletí pfi. Kr. se vyvinul obãan-

sk˘ kalendáfi s 365 dny v roce. Skládal se z dvanácti mûsícÛ po tfiiceti

dnech a dodateãn˘ch pûti dnÛ (tzv. epagomenálních dnÛ neboli „dnÛ nad

rok“).Tento kalendáfi je nejstar‰ím znám˘m pfiedchÛdcem na‰eho moder-

ního kalendáfie.Pozorování noãní oblohy také vedlo k v˘voji lunárního ka-

lendáfie,kter˘ mohl b˘t vyuÏíván k urãení pfiesného ãasu a data pro svátky

a slavnosti.

Detailní znalost, kterou mûli stafií EgypÈané o noãní obloze, se také od-

ráÏela ve velkém mnoÏství astronomick˘ch reliéfÛ – takov˘ch,jaké byly ob-

jeveny na stropû kaplí v chrámech v Dendefie a ·enhuru. JiÏ od doby Stfied-

ní fií‰e (1994–1797 pfi. Kr.), ale zejména v prÛbûhu Nové fií‰e (1543–1078

pfi. Kr.) a fiecko-fiímském období (332 pfi. Kr.–395 po Kr.), netvofiily astro-

nomické reliéfy pouze souãást v˘zdoby poãetn˘ch stropÛ v chrámech

a hrobkách, ale objevovaly se také na plaketách a víkách rakví a sarkofá-

gÛ.12 Pfiedkládan˘ pfiíspûvek se, na základû astronomického reliéfu z ‰en-

hurského chrámu, hodlá obecnûji zab˘vat rozliãn˘mi souãástmi astrono-

mick˘ch reliéfÛ z fiecko-fiímského Egypta, mezi které patfií napfi. postava

bohynû Núty a vyobrazení planet, hvûzd a znamení.
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9 Pro obecn˘ úvod a základní bibliografii k astrologii a astronomii ve starém Egyptû viz von

Beckerath (1975: 511–514), Osing (1980: 11–13), Beinlich (1986: 11–14), Shaw – Nicholson

(1995: 42–43), Wells (2001: 142–144 a 145–151), Hornung (2002: 30–36 a 197) a Wallin

(2002).
10 Mc Kim Malville – Wendorf – Mazar – Schild (1998: 488–491).
11 Úvod a základní bibliografii je moÏno nalézt v Spalinger (2001: 224–227).
12 Vût‰ina materiálu byla shromáÏdûna v Neugebauer – Parker (1960–1969).
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Bohynû nebes  Nút

Dochovaná polovina astronomického reliéfu z ·enhuru zachycuje pouze

paÏe a nohy nebeské bohynû Núty (viz obr. 1), jejíÏ tûlo kdysi objímalo ce-

lou scénu zpÛsobem ne nepodobn˘m hieroglyfu . Na zachránûn˘ch

fragmentech druhé poloviny stropu je stále je‰tû moÏno vidût ãást torza

bohynû a Slunce putujícího skrze její tûlo.Tûlo Núty, která je jednou z nej-

star‰ích bohyní staroegyptského panteonu, tak symbolizuje nebeskou

klenbu. Panovala pfiedstava, Ïe její tûlo se klenulo nad svûtem a udrÏovalo

hvûzdy na nebesích. Zobrazení této bohynû bylo hlavní souãástí astrono-

mick˘ch reliéfÛ nalezen˘ch nejen na stropech chrámÛ, jak je tomu napfií-

klad v Dendefie (obr.2 a 3) a Edfú,ale i v hrobkách.Náv‰tûvníci Údolí králÛ

Obr. 3 Bohynû Nút rodící Slunce – vyobrazení na stropû wabetu v chrámu v Dendefie.



procházejí pod vyobrazením bohynû napfi.v hrobkách panovníkÛ Setiho I.

(KV 17), Ramesse I. (KV 2), Ramesse IV. (KV 9) ãi Ramesse IX. (KV 6).13

Panovala pfiedstava, Ïe bohynû Nút za soumraku kaÏdého dne polykala

zapadající Slunce, aby je pak opûtovnû zrodila ze svého lÛna kaÏdého ná-

sledujícího jitra. Dobr˘ pfiíklad pocházející z fiecko-fiímského období mÛ-

Ïeme spatfiit na stropû wabetu v denderském chrámu (viz obr. 3).

Na pozadí mnoha hvûzd dominuje bohynû Nút reliéfu z ãasÛ královny

Kleopatry VII. Pod jejíma rukama a chodidly je vyobrazen nebesk˘ oceán.

Bohynû je zachycena pfii pozfiívání veãerního a rození ranního Slunce.To-

to se dûje tím zpÛsobem, Ïe veãerní Slunce tvofií nejdÛleÏitûj‰í ãást západ-

ní strany bloku, coÏ je jasnou naráÏkou na jeho západ na západû a ranní

Slunce na v˘chodní stranû (tedy v˘chod slunce na v˘chodû). Skuteãnost,

Ïe je to pfiesnû devût paprskÛ, které vycházejí z ranního Slunce, také není

náhodná.Ve staré egypt‰tinû se ãíslovka devût ãte psD a stejné slovo také

znamená „záfiit“.14 Devût paprskÛ vystupujících z jejího lÛna ozafiuje hlavu

bohynû Hathory, která je umístûna ve ãtverci na vrcholu znaku pro hori-

zont. Podle francouzského egyptologa F. Daumase je zobrazení bohynû

Hathory ve ãtverci symbolem pro chrám – jin˘mi slovy, ranní Slunce zro-

zené z Núty záfií dolÛ na dendersk˘ chrám.15 Na dvou vrcholcích horizon-

tu stojí posvátn˘ strom Héliopole,strom iSd.Chrám Hathory v Dendefie byl

totiÏ povaÏován za zástupce Héliopole, tedy kultovního centra Hathofiina

otce Rea. Jedno ze jmen denderského chrámu viditelné na reliéfu nad zády

Núty bylo Iwn.t (n.t) tA nTr.t „Iunet (náleÏící) bohyni“ – 

jasn˘ odkaz na , staroegyptské Iwnw ãili Héliopolis.16

Postava Núty ale nezdobila ve starém Egyptû pouze strop chrámÛ a hro-

bek. Od Nové fií‰e byla Nút pravidelnû zobrazována na spodní stranû víka

mnoha rakví a sarkofágÛ, jak klene své tûlo nad zemfiel˘m (viz obr. 6). Po-

dle této pfiedstavy se mrtv˘ jedinec opûtovnû nalézal uvnitfi matãina tûla.

Tak se mohl nejen úãastnit na noãní cestû Slunce,ale byl pfiipraven i k ran-

nímu znovuzrození.

Severn í  souhvûzd í  a hvûzdy

Astronomick˘ reliéf z ·enhuru zachycuje mezi paÏemi a nohama bohynû

Núty dvû odli‰né skupiny. Spodní skupina, nalézající se v blízkosti severní-
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13 Hornung (1985: 105–106 a 126–127; obr. 87 a 89). Pro dal‰í k bohyni Nút srov. nejnovûji

Billing (2002).
14 Erman-Grapow (1940: 556–558).
15 Daumas (1951: 379).
16 Cauville (2001: 381–382) a Kockelmann (2002: 52–57).



ho konce bloku, je soustfiedûna kolem pfiední nohy s b˘ãí hlavou (viz

obr. 1). Doprovodn˘ text identifikuje toto znamení jako Mes nebo msxtyw 

( ). Jedná se o vyobrazení Ursa maior, neboli Velkého vozu – sou-

hvûzdí, které nebylo pro staroegyptské architekty bez v˘znamu. Podle nû-

kolika egyptologÛ pouÏívali stafií EgypÈané zamûfiování nûkolika hvûzd ze

souhvûzdí Velkého vozu a dal‰ích souhvûzdí k urãení pfiesné orientace

chrámÛ a pyramid. PouÏíváním nûkolika nástrojÛ ãasto dosahovali vyrov-

nání základÛ staveb ke ãtyfiem svûtov˘m stranám s chybou men‰í neÏ pÛl

stupnû.17

Ve staroegyptsk˘ch astronomick˘ch vyobrazeních tvofií Velk˘ vÛz ãasto

centrální znamení tzv. severních souhvûzdí. Podle orientace astronomic-

k˘ch památek a také rozliãn˘ch textÛ je moÏné rozdûlit souhvûzdí a hvûz-

dy známé star˘m EgypÈanÛm na severní a jiÏní skupiny.Severní skupina za-

hrnuje kromû jin˘ch i souhvûzdí Velk˘ vÛz, Mal˘ vÛz, Kefeus a Drak. Ta

kaÏdodennû obíhají okolo severního nebeského pólu a nezapadají ãi ne-

klesají pod horizont. Severní skupina ale obsahuje i dal‰í hvûzdy, které ne-

mají cirkumpolární charakter.

Na ‰enhurském reliéfu je Velk˘ vÛz doprovázen pfiedev‰ím znamením 

Hrocha, hro‰ice s noÏem v ruce a znakem jako druhem jistého „kotev-

ního sloupku“. Hro‰ice, neboli egyptsky Ip.t ( ), jak je znak naz˘ván

na stropû ‰enhurského wabetu, je vyobrazením cirkumpolárního souhvûz-

dí Draka. V první polovinû 3. tisíciletí pfi. Kr. byla hvûzda Thuban v sou-

hvûzdí Draka polární hvûzdou.18 Pfii rÛzn˘ch pfiíleÏitostech je znamení

Velkého vozu/Mes svázáno provazem nebo fietûzem se znamením Dra-

ka/Hrocha (viz obr. 5).Vedle astronomického reliéfu z ‰enhurského chrá-

mu nacházíme v fiecko-fiímském období Velk˘ vÛz pfiivázan˘ fietûzem

k Drakovi také na reliéfech na stropech prostor v chrámech na Fílé (obr.4),

Edfú, Dendefie a Esnû.

Doklady z novofií‰ské Knihy Dne a Noci v ptolemaiovském papyru

Jumilhac a na stropû fiímského chrámu v Esnû osvûtlují specifick˘ vztah,

kter˘ panoval mezi Velk˘m vozem a Drakem.19 V Knize Dne a Noci se mÛ-

Ïeme doãíst: „pokud jde o tuto pfiední nohu Sutechovu – nachází se na

severní obloze, spojena se dvûma poutacími/kotevními sloupky z pa-

zourku prostfiednictvím zlatého fietûzu. Je svûfiena Esetû jako hro‰ici,

která ji stfieÏí.“ Ptolemaiovsk˘ papyrus Jumilhac uvádí: „po odseknutí je-

45

A S T RO N O M I C K ¯  R E L I É F  V  · E N H U R S K É M  WA B E T U

17 Velmi dobr˘ pfiehled na‰ich souãasn˘ch znalostí o tûchto aktivitách je shromáÏdûn v Ver-

ner (2002: 71–74), srov. téÏ Îába (1953),Arnold (1991: 15–16) a Spence (2000: 320–324).
18 V souãasnosti je polární hvûzdou Polárka v souhvûzdí Malého vozu.
19 Piankoff (1942:23–24,95),Vandier (1961:108 a 129;XVII, 11–12) a Sauneron (1969:ã.400

a 450).



ho (Sutechovy) pfiední nohy, ji on (Hór) pozvednul do prostfiedka

oblohy, boÏstva tam byla, aby ji ochránila. Je to pfiední noha severní

oblohy a Velká hro‰ice jí drÏí, takÏe nemÛÏe putovat mezi bohy“.Text

v fiímském chrámu v Esnû fiíká: „je to Eset jako hro‰ice, která pfiivazuje

pfiední nohu na severní obloze, aby nemohla sestoupit dolÛ do Duatu.

Má b˘t s ní, jsouc Ipet, na obloze a nemûla by ji propustit navûky a na-

vÏdy“.

Rozliãné odkazy znaãí, Ïe stafií EgypÈané povaÏovali pfiední nohu s b˘ãí

hlavou Velkého vozu za pfiední nohu boha chaosu – Sutecha.Ve snaze pfie-

dejít putování Sutechovy pfiední nohy po obloze a tím naru‰ování cesty

ostatní hvûzd pak bylo úkolem bohynû Esety jako hro‰ice, aby nedovolila

pfiední noze opustit severní oblohu.Toto je dobfie ilustrováno na stropním

reliéfu v hypostylové síni na Fílé, která se datuje do období vlády Ptolema-

ia VIII. Euergeta II. (145–116 pfi. Kr.) (viz obr. 4). Na tomto reliéfu je pfiední

noha s b˘ãí hlavou, neboli Velk˘ vÛz, svázána provazem s Hrochem/Dra-

kem, coÏ jí znemoÏÀuje naru‰ovat souhvûzdí Orionu, které je vyobrazeno

naproti v podobû kráãejícího muÏe ozdobeného dvojitou korunou pschent.

Velk˘ vÛz a Drak tvofií centrální skupinu, která nikdy v egyptsk˘ch as-

tronomick˘ch reliéfech nechybí. Pfiítomnost a uspofiádání dal‰ích hvûzd

a souhvûzdí severní skupiny se li‰í od památky k památce.Dal‰í hvûzdy se-
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Obr. 4 Vyobrazení jiÏního souhvûzdí Orionu a severního souhvûzdí Mes/Velkého vozu, spoje-

ného provazem s Hrochem, na stropû hypostylové sínû na Fílé.



verních souhvûzdí doprovázejících Draka a Velk˘ vÛz na astronomickém

reliéfu v ·enhuru (viz obr. 1) zahrnují An(u), vyobrazeného jako muÏe

drÏícího kopí ãi hÛl, a Ptáka.Posledním znamením severních souhvûzdí je 

Krokod˘l, jehoÏ jméno, Htp rd.wj ( ) ãi „odpoãívajících chodidel,“ by-

lo zapsáno pod znamením Velkého vozu.20 Îádné z tûchto souhvûzdí ne-

mÛÏe b˘t v souãasnosti s jistotou identifikováno. Na nûkolika reliéfech

z fiecko-fiímského období se objevují i dal‰í znamení severních souhvûzdí,

mezi která se fiadí Mal˘ vÛz a Cassiopeia. NejbûÏnûj‰ím vyobrazením Malé-

ho vozu je ‰akal na motyce, zatímco Cassiopeia je obvykle znázornûna ja-

ko gazela oryx, zády se dot˘kající s paviánem. Na hlavû paviána jakoby na

bidélku sedí sokol nesoucí na hlavû bílou ãi dvojitou korunu (viz obr. 2,

v samém stfiedu reliéfu).

Doprovodná boÏs tva :  dny  lunárn ího  ka lendáfie

Na poãetn˘ch astronomick˘ch reliéfech ze starého Egypta je skupina se-

verních souhvûzdí obvykle lemována dvûma fiadami boÏstev, která pfied-

stavují dny lunárního mûsíce. BoÏstva mají ãasto na hlavách mûsíãní ko-

touã a jejich tûla jsou pokryta hvûzdami. PÛvodnû byly tyto postavy vÏdy

znázornûny ve spojení s eponymními sváteãními dny lunárního roku.21

Jedno z nejstar‰ích vyobrazení boÏstev dnÛ lunárního mûsíce se nachází

na stropû nedokonãené hrobky Senenmuta, vrchního správce za vlády

královny Hat‰epsuty (1479–1457 pfi. Kr.) v Dér el-Bahrí (thébská hrobka

TT 353) (obr. 5, spodní polovina)22. BoÏstva dnÛ lunárního mûsíce se na

tomto stropû objevují po obou stranách severních souhvûzdí.Ani pfiesné

umístûní tûchto boÏstev nebylo ponecháno náhodû. Napfiíklad pokud je

vyobrazena bohynû Eseta, pak ona a boÏstva, která ji následují (na prvním

místû ãtyfii Hórovi synové Imsety, Hapi, Duamutef a Kebehsenuef), jsou

vÏdy umístûni aÏ za znamením Hrocha/Draka.

Na reliéfech v pozdûj‰ích památkách jiÏ nebyly znázorÀovány eponym-

ní sváteãní dny lunárního roku vztahující se k boÏstvÛm,která reprezento-

vala dny lunárního mûsíce.Vynecháním eponymních slavnostních dnÛ lu-

nárního roku a zároveÀ ponecháním boÏstev dnÛ lunárního mûsíce na

dal‰ích reliéfech v‰ak EgypÈané vytvofiili vztah mezi boÏstvy dnÛ lunárního

mûsíce v podobû doprovodn˘ch boÏstev a severními souhvûzdími – spo-

jení, pro které neexistují Ïádné astronomické nebo kalendáfiní dÛvody.
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20 Pro více informací k tûmto znamením srov. Neugebauer – Parker (1969: III, 183–194).
21 Dorman (1991: 143). Neugebauer a Parker dfiíve nesprávnû identifikovali tato vyobrazení

eponymních sváteãních dnÛ lunárního roku jako vypodobnûní lunárních mûsícÛ, srov. Neu-

gebauer – Parker (1969: III, 10–12) a Parker (1950: 42).
22 Neugebauer – Parker (1969: III, 10–12; IV, pl. 1) a Dorman (1991: 143–145).Tato vyobraze-

ní se datují aÏ do doby Stfiední fií‰e, srov. Kahl (1999: 321).



Dfievûná rakev Hetery z Théb (125 po Kr.) obsahuje jeden z nejmlad‰ích

pfiíkladÛ vyobrazení doprovodn˘ch boÏstev (obr. 6).23 Po sedmi zname-

ních severních souhvûzdí, vãetnû Velkého vozu a Draka, následují postavy

ãtyfi Hórov˘ch synÛ.

Na astronomickém reliéfu ze ·enhuru byly dvû fiady doprovodn˘ch

boÏstev redukovány na jedinou postavu,boÏstvo s hlavou krokod˘la drÏící

ve sv˘ch rukou dva noÏe a nacházející se na okraji severních souhvûzdí.

Doprovodné hieroglyfy umoÏÀují identifikovat toto boÏstvo jako aA pH.ty
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23 Neugebauer – Parker (1969: III, ã. 71).

Obr. 5 Astronomick˘ reliéf na stropû Senenmutovy hrobky.



( ) neboli „ten, jehoÏ moc je veliká“. Pokud víme, je toto jediné vyob-

razení aA pH.ty na fiímské památce.V ptolemaiovském období se vyskytuje

pouze na stropû první místnosti rodinné hrobky Petosira v Atfíhu (Afrodi-

topoli,cca 150 pfi.Kr.).24 Toto boÏstvo se mnohem pravidelnûji objevuje ja-

ko souãást fiad doprovodn˘ch boÏstev na astronomick˘ch reliéfech z doby

Nové fií‰e. MÛÏeme ho pozorovat na astronomick˘ch reliéfech v chrámu

Setiho I. v Abydu, Ramesse II. v Thébách (Ramesseu), stejnû jako v hrob-

kách panovníkÛ Setiho I. (KV 17), Ramesse VI. (KV 9), Ramesse VII. (KV 1)

ãi Ramesse IX. (KV 6).25 Ve v‰ech znám˘ch pfiíkladech, s v˘jimkou ·enhu-

ru, je aA pH.ty znázornûn s lidskou hlavou.
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24 Daressy (1902: 175–179) a Neugebauer – Parker (1969: III, ã. 48).
25 Pfiehled v‰ech astronomick˘ch reliéfÛ, na kter˘ch se vyskytuje aA pH.ty, mÛÏeme nalézt 

v Neugebauer – Parker (1969: III, 195).

Obr. 6 Zvûrokruh na rakvi

Hetery (125 po Kr.).



J i Ïn í  souhvûzd í  a hvûzdy

Podle znamení severních souhvûzdí a jednoho doprovodného boÏstva, vy-

obrazen˘ch na severní polovinû stropu wabetu v ·enhuru, mÛÏeme pfied-

pokládat, Ïe nyní chybûjící jiÏní polovina stropu pravdûpodobnû zahrno-

vala znamení pfiedstavující souhvûzdí jiÏní, jak˘m byl napfiíklad Orion.

Vyobrazení jiÏních souhvûzdí mÛÏeme pozorovat napfiíklad na stropû dru-

hé v˘chodní Usirovy kaple na chrámové stfie‰e v Dendefie (viz obr. 2, pod

pfiední nohou Velkého vozu) a v pronau stejného chrámu.26

Ze v‰ech hvûzd jiÏních souhvûzdí byl pro staré EgypÈany nejdÛleÏitûj‰í

Sirius – znám˘ ¤ekÛm jako Sothis a EgypÈanÛm jako Spdt.V Egyptû není ta-

to hvûzda viditelná po dobu pfiibliÏnû sedmdesáti dnÛ,kdy sluneãní svûtlo

pfiebíjí svûtlo hvûzdy. Po sedmdesáti dnech se Sirius tûsnû pfied v˘chodem

Slunce znovu objevuje nad v˘chodním horizontem.Tato jedineãná astro-

nomická událost,ke které docházelo okolo 19.ãervna, se kryla s kaÏdoroã-

ními záplavami Nilu a pro staré EgypÈany znamenala poãátek Nového

roku. Nyní se oznaãuje jako heliaktick˘ v˘chod Síria, v egypt‰tinû byla na-

z˘vána prt spdt ãili „vycházení Síria“.

Tato hvûzda byla obvykle zobrazována jako Ïena s hvûzdou na vrcholku

hlavy, ale v fiecko-fiímském období se mÛÏeme mnohem ãastûji setkat se

Síriem jako s leÏící krávou, která má mezi rohy hvûzdu (viz obr. 2). Hvûzda

Sírius tvofiila se souhvûzdím Orionu (sAH) jako manÏelem a Sopdem (spdw)

jako synem ãást boÏské triády.Tato triáda se podobala dobfie známé triádû

Esety, Usira a Hóra. Souhvûzdí Orion je obvykle pfiedstavováno stojícím

muÏem ozdoben˘m bílou ãi dvojitou korunou, odûn˘m v krátké suknici

s obfiadním ocasem a drÏícím Ïezlo wAs ãi Dam v jedné ruce a dÛtky ve dru-

hé (viz obr.2 a 4).Dále uÏ bylo na astronomick˘ch reliéfech pfiibliÏnû iden-

tifikováno jen nûkolik dal‰ích znamení jiÏních souhvûzdí. Canopus, nejjas-

nûj‰í hvûzda v souhvûzdí Lodní k˘l (Carina), je zobrazen jako sokol

s dvojitou korunou sedící na papyrovém sloupu (viz obr. 2). JiÏní souhvûz-

dí Vlka (Lupus) se nachází pouze na stropû druhé v˘chodní kaple Usira na

stfie‰e denderského chrámu.Toto souhvûzdí je vypodobnûno jako lev, kte-

r˘ svou pfiední nohou vstupuje do bazénku s vodou (viz obr. 2).

Hvûzdy jiÏních souhvûzdí tvofiily základ pro tzv. diagonální hvûzdné ho-

diny.27 Tyto hvûzdné hodiny se poprvé objevují v tabulkách na víkách rak-

ví od 9. do 11. dynastie (2160–1994 pfi. Kr.).Tabulky na rakvích zobrazují

36 hvûzd ãi skupin hvûzd, které jsou oznaãovány jako dekany, a to v 36ti

sloupcích. Podobnû jako hlavní hvûzda této skupiny, Sirius, byly i tyto

hvûzdy, kaÏdá v jiném okamÏiku roku pfied sv˘m znovuobjevením na hori-

zontu, po dobu 70ti dnÛ neviditelné.Tabulky hvûzdn˘ch hodin pfiedstavu-
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26 Neugebauer – Parker (1969: III, ã. 54 a ã. 60) a Cauville (1995: 36–37 a 73–75).
27 Neugebauer – Parker (1960–1964) a Leitz (1995).



jí pokus o urãení noãních hodin (ve skuteãnosti pfiibliÏnû ãtyfiicetiminu-

tov˘ch intervalÛ) pro kaÏd˘ den roku.Tabulky byly zaloÏeny na cyklickém

objevování se hvûzd a jejich poloze na nebi bûhem prvních deseti dnÛ

poté, co se znovu vynofiily na horizontu.28 Konzultace tûchto tabulek pfii

pozorování noãní oblohy umoÏÀovala pozorovateli zjistit ãas podle posta-

vení hvûzd. Nane‰tûstí v‰ak byly tyto tabulky od samotného poãátku for-

málnû chybné. Staroegyptsk˘ rok ãítal totiÏ pouze 365 dní a nikoliv

365 dní a pfiibliÏnû 6 hodin.Tato nesrovnalost v tabulkách, tedy nepfiítom-

nost dal‰ího dodateãného dne pfiibliÏnû kaÏdé 4 roky, mûla za následek

chybu ãítající kaÏdé 4 roky pfiibliÏnû jeden den, coÏ po 120ti letech dûlá

cel˘ jeden mûsíc. EgypÈané se pfii nûkolika pfiíleÏitostech pokusili o zno-

vuobnovení hodin, ale zdá se, Ïe tento postup byl pfiíli‰ komplikovan˘

a systém diagonálních hvûzdn˘ch hodin tak byl opu‰tûn uÏ v dobû Nové

fií‰e.

Aãkoli jiÏ nebyly více pouÏívány, byly dekany a hvûzdy nadále vyobrazo-

vány na stropech chrámÛ a hrobek aÏ do fiecko-fiímského období.MÛÏeme

je spatfiit jak na stropû novofií‰ské Senenmutovy hrobky (viz obr. 5, horní

ãást), tak na ptolemaiovském stropû Usirovy kaple na stfie‰e chrámu v Den-

defie (viz obr. 2, 36 postav na vnûj‰ím okraji kruhu).

Planety

Astronomick˘ reliéf v ·enhuru neobsahuje pouze vypodobnûní hvûzd

a souhvûzdí, ale zachycuje také jednu planetu. BoÏstvo s lidskou hlavou,

dlouhou parukou, ‰irok˘m límcem a krátkou suknicí stojící za znamením 

Hrocha není nikdo jin˘ neÏ Sbk ( ), tedy planeta Merkur.Merkur je jen

jednou z pûti planet, které EgypÈané zobrazovali pravidelnû jiÏ od Stfiední

fií‰e. Jedno z nejstar‰ích vyobrazení se pravdûpodobnû nalézalo na rakvi

Heniho, která je dnes nane‰tûstí ztracena a která byla objevena v jeho

hrobce v Asijútu (datováno do 11. dynastie, 2137–1994 pfi. Kr.)29. Nejstar-

‰ím dochovan˘m pfiíkladem je tak jiÏ v˘‰e zmínûná novofií‰ská hrobka

Senenmuta.30 EgypÈané ãasto vyobrazovali tyto „hvûzdy, které neznají od-

poãinku“ jako boÏstva plující po nebesích ve sv˘ch bárkách (viz obr.5).Pût

planet, s jejichÏ reprodukcemi se setkáváme na stropech a rakvích od po-

ãátku 2. tisíciletí pfi. Kr., tvofií:

Jupiter @r tAS tA.wy „Hór,kter˘ ohraniãuje Obû zemû“ (a pozdûji:)

@r wpS tA.wy „Hór, kter˘ osvûtluje/ozafiuje Obû zemû“
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28 Termín „dekan“ je pouÏíván pro desetidenní období, srov. „deka“ fiecky „deset“.
29 Neugebauer – Parker (1969: III, 8–10).
30 Dorman (1991: 142–143).
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Saturn @r kA p.t „Hór, b˘k nebes“

Mars @r Axtj „Hór horizontu“ (a pozdûji:)

@r dSr „âerven˘ Hór“

Merkur %bgw ãi %bk „Neteãn˘/Nehybn˘ (?)“31

Venu‰e Daj „Ten, kter˘ kfiiÏuje (nebesa)“ (a pozdûji:)

nTr dwA „Ranní bÛh“

Na stropû druhé v˘chodní kaple Usira na stfie‰e denderského chrámu

obklopuje tûchto pût planet znamení severních souhvûzdí (viz obr. 2).

Planety jsou identifikovány takto:

Saturn

Merkur

Jupiter

Venu‰e

Mars

V roce 1856 nûmeck˘ egyptolog H. Brugsch (1827–1894) jako první

správnû identifikoval v‰ech pût planet s jejich egyptsk˘mi jmény.32 AÏ do

fiecko-fiímského období se planety vÏdy objevují na památkách v urãitém

pofiadí – Jupiter, Saturn, Mars, Merkur a Venu‰e. Pouze v fiecko-fiímském

období jsou tyto planety ãasto uspofiádány podle svého pohybu, tedy od

pomal˘ch po rychlé, neboli od Saturnu pfies Jupiter, Mars,Venu‰i k Merku-

ru. Pfiíklady mÛÏeme nalézt na stropech rÛzn˘ch místností v chrámech

v Edfú, Esnû a Dendefie (viz obr. 2). Za zmínku jistû stojí, Ïe britsk˘ astro-

nom William Herschel (1738–1822) objevil sedmou planetu na‰í sluneãní

soustavy – Uran – aÏ v roce 1781.

Zvûrokruh

Na dochovaném vápencovém bloku ve stropû wabetu v ·enhuru bylo ‰est

znamení zvûrokruhu vyobrazeno v pozici nad hvûzdami a souhvûzdími

(viz obr. 1). Znamení zvûrokruhu jsou zachycena ve smûru hodinov˘ch ru-

ãiãek od Lva po Kozoroha.Z prvního znamení,Lva, jsou ãásteãnû viditelné

31 Pfiesn˘ pfieklad tohoto termínu není znám.S.Cauville ve své nedávné studii navrhla,aby byl

tento termín pfiekládán jako „l’Inerte ou le Nonchalant“ (Cauville 1997: 29–30). Jméno pla-

nety Merkur b˘vá ãasto doprovázeno jménem ãi malou postaviãkou boha Sutecha.
32 Brugsch (1856).



jen hlavní rysy. Stále rozeznatelná je spodní polovina dal‰ího znamení v fia-

dû – Panny. Není jiÏ ale moÏné urãit, zda Panna drÏela v jedné ze sv˘ch ru-

kou svazek obilí. Stojící Ïena drÏící v jedné ruce svazek obilí je v obdob-

n˘ch scénách (viz obr. 2. a 6) nejãastûj‰í podobou Panny.33 Váhy jsou

zobrazeny prostfiednictvím misek. Mezi dvûma miskami je vytesána podo-

ba Hóra jako dítûte s prstem pravé ruky v ústech. Znamení ·tíra je zachy-

ceno jako ‰tír s ohnut˘m ocasem.Pát˘m znamením této skupiny je Stfielec,

kter˘ je vylíãen jako bytost podobná kentaurovi s lukem a ‰ípem.Jeho tváfi

a torzo jsou lidské, ale tûlo je zvífiecí.Poslední znamení,Kozoroh,má hlavu

a pfiední ãást z kozy, jeho zadní polovinu v‰ak tvofií rybí ocas.

Z ‰esti dal‰ích znamení zvûrokruhu (Vodnáfi, Ryby, Skopec, B˘k, BlíÏenci

a Rak), které kdysi tvofiily ústfiední bod protilehlého pískovcového bloku,

byl objeven jen fragment Vodnáfie. K tomuto nálezu do‰lo bûhem vykopá-

vek v kryptû pod wabetem (foto 3). Na tomto bloku jsou viditelné pouze

hlava a torzo znamení. Vodnáfi má obleãenu dlouhou paruku a ‰irok˘ lí-

mec, obû jeho paÏe jsou zdviÏeny a ve své pravé ruce drÏí nádobu Hs. Do-

chována zÛstala pouze ãást jeho levé paÏe, takÏe jiÏ nemÛÏeme poznat,

zdali i ve své levé ruce drÏel dal‰í nádobu Hs.V podobn˘ch vyobrazeních

b˘vá Vodnáfi obvykle znázornûn jak drÏí jednu nebo dvû nádoby Hs, pfií-

padnû jak lije vodu z jedné ãi dvou nádob (srov. obr. 2 a 6).34

Abychom získali obecnou pfiedstavu o tom, jak bylo vyobrazeno zb˘va-

jících pût znamení zvûrokruhu, mÛÏeme se odvolat na vyobrazení zvûro-

kruhu v chrámech jako Dendera (viz obr.2;obklopující znamení severních

souhvûzdí),Esna a Achmím,v soukrom˘ch hrobkách objeven˘ch v Athríbi-

dû a el-Salamuni, ãi na víkách rakví z thébské oblasti (viz obr. 6; na obou

stranách bohynû Núty).35 Po Vodnáfii následující znamení Ryb je vÏdy za-

chyceno jako dvû rovnobûÏnû umístûné ryby,které obvykle i hledí stejn˘m

smûrem. Nûkdy mohou b˘t obû ryby spojeny provazem. Skopec je pravi-

delnû vyobrazován jako skákající ãi leÏící beran, zatímco b˘k pfiedstavuje

znamení B˘ka.Hlavy B˘ka a Skopce se buì dívají vpfied nebo jsou otoãeny

dozadu.BlíÏenci jsou obvykle zobrazeni jako dvû osoby – buì obû muÏské

nebo jako muÏ a Ïena, které si navzájem hledí do tváfie nebo se dívají stej-

n˘m smûrem. Poslední znamení, Rak, je vÏdy zpodobnûno jako krab.

Od okamÏiku, kdy zaãala b˘t existence zvûrokruhÛ v egyptsk˘ch hrob-

kách a chrámech v Evropû 19. století prvnû ‰iroce známa, tj. po Napoleon-

ské expedici do Egypta (1798–1801), panovalo pfiesvûdãení, Ïe 12 zname-

ní zvûrokruhu má svÛj pÛvod v Egyptû. Spekulace o velkém stáfií

egyptského zvûrokruhu utichly, aÏ kdyÏ dal‰í studie odhalily, Ïe zvûrokruh
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33 Neugebauer – Parker (1969: III, 209).
34 Pro podobná vyobrazení srov. Neugebauer – Parker (1969: III–IV, 211–212; pl. 29, 35, 40,

42–43, 46–49, 51–52 a 54) a Neugebauer – Parker – Pingree (1982: 96, 98 a 101, pl. 36–41).
35 Pro pfiehled ikonografie znamení srov. Neugebauer – Parker (1969: III, 206–212).



se v Egyptû neobjevuje dfiíve jak pfied koncem 3.století pfi.Kr.Nejstar‰í pfií-

klad byl nalezen v nyní jiÏ zniãeném chrámu Chnuma v Esnû, kter˘ se da-

tuje do doby kolem 210–200 pfi.Kr.V Egyptû bylo celkem objeveno pouze

20 zvûrokruhÛ,zejména na stropech chrámÛ a hrobek,ãi víkách rakví a sar-

kofágÛ. KaÏd˘ z tûchto zvûrokruhÛ je jasnû helénského a, v zásadû vzato,

babylónského pÛvodu. Základní ikonografie znamení zvûrokruhu má svÛj

pÛvod v Mezopotámii, zatímco astrologické horoskopy, nalezené na ome-

zeném mnoÏství fieck˘ch a démotick˘ch papyrÛ a ostrak z 1. a 2. st.po Kr.,

jsou ovlivnûny helénsk˘mi postupy.36

Rozdûlení zvûrokruhu do dvou skupin po ‰esti znameních s dûlící ãarou

mezi Lvem a Rakem na jedné stranû a Kozorohem a Vodnáfiem na stranû

druhé si ale zasluhuje na‰i pozornost. Kromû ·enhuru se takové dûlení

objevuje téÏ ve zvûrokruhu na stropû pronaa v Dendefie.Tento strop se da-

tuje do vlády císafie Tiberia (14–37 po Kr.), je tedy ãasovû velmi blízk˘

astronomickému reliéfu z ·enhuru.37 Pût sarkofágÛ, které jsou v‰echny da-

tované do konce 1. stol. a poãátku 2. stol. po Kr. a patfií ãlenÛm jedné a té

samé rodiny, také ukazuje podobné zachycení tûchto znamení. Sarkofágy

této rodiny, sestávající se z dûda Kornelia Pollia, jeho syna Sotera a vnouãat

Kleopatry, Sensaa a Petemonopha, byly v sezónû 1819–1820 nalezeny spo-

leãnû v hrobce v Kurnû na Západním bfiehu Théb (thébská hrobka TT 32).38

Podle francouzského egyptologa C.Trauneckera mÛÏe b˘t toto zvlá‰tní

rozdûlení zvûrokruhu spojeno s aktivitami, které se odehrávaly ve dvofie

a wabetu v dobû Nového roku.V úvodu tohoto ãlánku jsem se zmínil o dÛ-

leÏité roli, kterou komplex wabetu a dvora hrál pfii pfiípravû soch bohÛ

pfiedtím, neÏ byly znovu oÏiveny prostfiednictvím opûtovného spojení

s bohem na stfie‰e chrámu.Aãkoliv tyto aktivity probíhaly v rÛzn˘ch oka-

mÏicích roku, Ïádn˘ jin˘ den nesymbolizoval ideál znovuobnovy více jak

Nov˘ rok. Pro starovûké EgypÈany zaãal Nov˘ rok znovuobjevením psí

hvûzdy Síria na horizontu.V souãasnosti není zcela jisté, za jakého zname-

ní zvûrokruhu se konal heliatick˘ v˘chod Síria v 1. a 2. stol. po Kr. a staro-

vûcí uãenci zmiÀují jak Lva tak Raka.39 Opakovanû se objevující vyobraze-

ní zvûrokruhu ve dvou skupinách na reliéfech v chrámech v Dendefie

a ·enhuru a na víkách rakví rodiny v Kurnû z 1. a 2. stol. po Kr. tak mohou
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36 Gundel (1992).
37 Traunecker (1995:266), srov. téÏ Neugebauer – Parker (1969: III,79–81) a Cauville (1995:36).
38 Dva z tûchto sarkofágÛ byly pojednány v Traunecker (1995: 266–267) s odkazem na Neu-

gebauer – Parker (1969: III, dok. 67 = Sótér a 70 = Petemenhotep). Neugebauer – Parker za-

znamenali, Ïe dal‰í tfii sarkofágy náleÏející ãlenÛm této rodiny zachycují stejné dûlení mezi

znameními zvûrokruhu (dok. 66 = Kornelios Pollios, 68 = Kleopatra a 69 = Sensaos), ale ne-

povaÏovali to za signifikantní (Neugebauer – Parker 1969: III, 206). Pro více informací o této

rodinû a objevu sarkofágÛ srov. Stricker (1942: 30–47), Kákosy (1995: 61–67) a Van Landuyt

(1995: 69–82).
39 Pro ãasto protichÛdné prameny k tomuto tématu srov. pfiehled v Luft (1984: 1118).



pfiedstavovat odkaz na v˘chod Síria a ve svém dÛsledku taktéÏ na Nov˘ rok

a nov˘ poãátek. Pokud je nám známo,nebyl zatím podniknut Ïádn˘ pokus

o rekonstrukci podoby noãní oblohy v tomto konkrétním období – tato zá-

leÏitost zÛstává prozatím nerozfie‰ena.

As t ronomie  a as t ro log ie  v fiecko- fi ímském Egyptû

Astronomick˘ reliéf na stropû wabetu v malém provinãním chrámu v ·en-

huru je jen ukázkou z velké série reliéfÛ a maleb potvrzujících detailní sta-

roegyptskou znalost noãní oblohy za období nûkolika tisíc let. Astrono-

mická praxe mûla v Egyptû hlavnû praktické dÛvody – napfi. orientaci

chrámÛ a hrobek ãi mûfiení ãasu. Kalendáfie se zamûfiovaly pfiedev‰ím na

pfiedpovídání ãasu v˘chodu Slunce, na opûtovné objevení se hvûzd na ob-

loze a oslavu svátkÛ jednotliv˘ch bohÛ v urãit˘ch obdobích.

Astrologie v moderním smyslu stanovování horoskopÛ nebyla egypt-

sk˘m objevem. Egyptsk˘ lunární kalendáfi obsahoval zvlá‰tní fiadu ‰Èast-

n˘ch a ne‰Èastn˘ch dnÛ ãi období, bûhem kter˘ch se lidé mûli mít na po-

zoru.Tento kalendáfi byl zaloÏen na ‰tûstí ãi ne‰tûstí urãitého boÏstva ãi

skupiny boÏstev v onen pfiíslu‰n˘ den mûsíce. S astrologick˘mi horoskopy

a pfiedstavami, Ïe hvûzdy ovlivÀují osud ãlovûka, se mÛÏeme v Egyptû set-

kat aÏ na konci ptolemaiovského období, nepochybnû pod vlivem helén-

ské kultury.

Astronomick˘ reliéf z ‰enhurského chrámu také objasÀuje odli‰né kul-

turní síly, které pÛsobily v fiecko-fiímském Egyptû. Reliéf totiÏ ãásteãnû sle-

duje egyptskou ikonografickou tradici – zejména ve vyobrazení souhvûzdí

a planet – která se datuje minimálnû od Nové fií‰e,zároveÀ ale svûdãí o fiec-

k˘ch i babylonsk˘ch vlivech, které v Egyptû zapustily své kofieny. Na astro-

nomick˘ch reliéfech v chrámech a hrobkách a na víkách rakví se od 3.stol.

pfi. Kr zaãíná objevovat fiecko-babylónsk˘ zvûrokruh. Astronomick˘ reliéf

z chrámu v ·enhuru je jen jedním z mnoha pfiíkladÛ z fiecko-fiímského

Egypta, které v sobû spojovaly místní tradici i vnûj‰í vlivy.

L i te ra tu ra

Arnold, Dieter

1991 Building in Egypt. Pharaonic Stone Masonry, Oxford: Oxford University Press,

s. 15–16.

Aubourg, E.

1995 „La date de la conception du zodiaque du temple d’Hathor à Dendara“, BIFAO 95,

s. 1–10.

Aubourg, E. – Cauville, Sylvie

1998 „En ce matin du 28 décembre 47…“, in:Willy Clarysse – Antoon Schoors – Harco Wil-

55

A S T RO N O M I C K ¯  R E L I É F  V  · E N H U R S K É M  WA B E T U



lems (eds.), Egyptian Religion.The Last Thousand Years: Studies Dedicated to the Memory

of Jan Quaegebeur 2, Leuven: Peeters [OLA 85], s. 767–772.

Beinlich, Horst

1986 heslo „Stern“, in: Lexikon der Ägyptologie,VI,Wiesbaden: Harrassowitz, kol. 11–14.

Billing, Nils

2002 Nut.The Goddess of Life in Text and Iconography, Uppsala: Department of Archaeolo-

gy and Ancient History [Uppsala Studies in Egyptology 5].

Brugsch, H.

1856 Nouvelles recherches sur la division de l’année des anciens Egyptiens, suivies d’un

mémoire sur des observations planétaires consignées dans quatre tablettes Egyptiens en

écriture démotique, Berlin.

Cauville, Sylvie

1995 Le temple de Dendera. Guide archéologique, Cairo: Institut français d’archéologie

orientale [Bibliothèque Générale 12].

1997a Le temple de Dendara X. Les chapelles osiriennes 2. Cairo: Institut français d’archéo-

logie orientale, pls. 60 a 86.

1997b Le zodiaque d’Osiris, Leuven: Peeters.

2001 heslo „Dendera“, in: Donald B. Redford (ed.). The Oxford Encyclopedia of Ancient

Egypt I, Oxford – New York: Oxford University Press, s. 381–382.

Coppens, Filip

2002a „¤ímsk˘ chrám v ·enhuru (Koptos). Deset let belgick˘ch vykopávek (1992–2001)“,

PES 1, s. 111–120.

2002b „The Roman Temple of Isis in Shenhur (Upper Egypt)“, in: H. Györy (ed.), Aegyptus et

Pannonia II.Acta Symposii anno 2002, Budapest 2003 (v tisku).

2003 „The Complex of Wabet and Court in Temples of the Graeco-Roman Period“,KMT.A Mo-

dern Journal of Ancient Egypt 14/4 (v tisku).

Coppens, Filip – Willems, Harco – De Meyer, Marleen

2003 The Temple of Shenhur I.Texts and Scenes from the Sanctuary and the Wabet,Leuven:

Peeters [OLA 124], (v tisku).

Daressy, G.

1902 „Tombeau ptolémaique à Atfieh“,ASAE 3, s. 175–179.

Daumas, Fraçois

1951 „Sur trois représentations de Nout à Dendara“,ASAE 51, s. 373–400.

Dorman, P.

1991 The Tombs of Senenmut.The Architecture and Decoration of Tombs 71 and 353,New

York: Metropolitan Museum of Art [Publications of the Metropolitan Museum of Art 24].

Erman,Adolf – Grapow, Hermann

1940 Wörterbuch der ägyptischen Sprache, I, Leipzig: J. C. Hinrichs, s. 556–558.

Gundel, H. G.

1992 Zodiakos.Tierkreisbilder im Altertum. Kosmische Bezüge und Jenseitsvorstellungen

im antiken Alltagsleben, Mayence [Kulturgeschichte der antiken Welt 54].

Hornung, Erik

1985 Tal der Könige.Die Ruhestätte der Pharaonen,Zürich – München:Artemis,s. 105–106,

126–127 a obr. 87, 89.

2002 Tajemn˘ Egypt.Kofieny hermetické moudrosti,Praha – Litomy‰l:Paseka,s.30–36 a 197.

56

F I L I P  C O P P E N S



Chassinat, Emile

1966–1968 Le mystère d’Osiris au mois de Khoiak, I–II, Le Caire: Institut français d’archéo-

logie orientale.

Kahl, J.

1999 Siut – Theben. Zur Wertschätzung von Traditionen im alten Ägypten, Leiden: Brill

[Probleme der Ägyptologie 13].

Kákosy, L.

1995 „The Soter Tomb in Thebes“, in:Vleeming, S. P. (ed.), Hundred-Gated Thebes, Leiden –

New York – Köln: Brill [Papyrologica Lugduno – Batava 27], s. 61–67.

Kockelmann, H.

2002 Die Toponymen- und Kulnamenlisten zur Tempelanlage von Dendera nach den hie-

roglyphischen Inschriften von Dendera und Edfu,Wiesbaden:Harrassowitz [Die Inschriften

des Tempels von Edfu. Begleitheft 3], s. 52–57.

Leitz, C.

1995 Altägyptische Sternuhren, Leuven: Peeters [OLA 62].

Luft, U.

1984 „Sothisperiode“, Lexikon der Ägyptologie,V,Wiesbaden: Harrassowitz, kol. 1118.

McKim Malville, J. – Wendorf, Fred – Mazar,Amihai – Schild, R.

1998 „Megaliths and Neolithic Astronomy in Southern Egypt“, Nature 392, s. 488–491.

Neugebauer, Otto – Parker, Richard

1960–1969 Ancient Egyptian Astronomical Texts and Representations I–IV, London – Brad-

ford: Brown University Press.

Neugebauer, O – Parker, R. – Pingree, D.

1982 „The zodiac ceilings of Petosiris and Pubastis“, in: Osing, J. et al., Denkmäler der Oase

Dachla.Aus dem Nachlass von Ahmed Fakhry,Mainz am Rhein:Phillip von Zabern [AV 28].

Osing, Jürgen

1980 heslo „Horoskop“, in:Lexikon der Ägyptologie, III,Wiesbaden:Harrassowitz,kol.11–13.

Parker, Richard

1950 The Calendars of Ancient Egypt, Chicago:The University of Chicago Press [SAOC26].

Piankoff,A.

1942 Le livre du jour et de la nuit,Cairo: Institut Français d’Archéologie Orientale [BdÉ 13].

Shaw, Ian – Nicholson, Paul

1995 The British Museum Dictionary of Ancient Egypt, London: British Museum Press,

s. 42–43.

Spalinger,Anthony J.

2001 heslo „Calendars“, in: Donald B. Redford (ed.), The Oxford Encyclopedia of Ancient

Egypt I, Oxford – New York: Oxford University Press, s. 224–227.

Spence, K.

2000 „Ancient Egyptian Chronology and the Astronomical Orientation of Pyramids“, Natu-

re 408, s. 320–324.

Stricker, B.

1942 „De lijkpapyrus van Sensaos“,Oudheidkundige Mededelingen uit het Rijksmuseum van

Oudheden te Leiden 23, s. 30–47.

57

A S T RO N O M I C K ¯  R E L I É F  V  · E N H U R S K É M  WA B E T U



Traunecker, Claude

1995 „Les ouabet des temples d’el-Qal’a et de Chenhour“, in: Dieter Kurth (ed.). 3.Ägyptolo-

gische Tempeltagung. Systeme und Programme der ägyptischen Tempeldekoration,Wies-

baden: Harrassowitz [ÄAT 33/1], s. 241–282.

Van Landuyt, K.

1995 „The Soter Family: Genealogy and Onomastics“, in:Vleeming, S. P. (ed.),Hundred-Gated

Thebes, Leiden – New York – Köln: Brill [Papyrologica Lugduno – Batava 27], s. 69–82.

Vandier, Jacques

1961 Le Papyrus Jumilhac, Paris: Éditions du Centre National de la Recherche Scientifique.

Verner, Miroslav

2002 The Pyramids, Cairo – New York:The American University in Cairo Press, s. 71–74.

von Beckerath, Jürgen

1975 heslo „Astronomie und Astrologie“, Lexikon der Ägyptologie, I, Wiesbaden: Harrasso-

witz, kol. 511–514.

Wells, R.A.

2001 hesla „Astrology“ a „Astronomy“, in: Donald B. Redford (ed.).The Oxford Encyclopedia

of Ancient Egypt I, Oxford – New York: Oxford University Press, s. 142–144 a 145–151.

Îába, Zbynûk

1953 L’orientation astronomique dans l’ancienne Égypte et la précision de l’axe du mon-

de, Praha: Orientální ústav âSAV [Archiv Orientální Supplementa 2].

58

F I L I P  C O P P E N S



vi

â L Á N K Y

BrÛna – Obr. 4 Oblast 

Abúsír-jih s komplexem 

vezíra Kara, soudce Intiho 

a v jihov˘chodní ãásti 

s hrobkami Kaapera,

Hetepiho a Iteje.

Coppens – Foto 1 

Komplex wabetu a dvora 

v chrámu v ·enhuru 

(foto F. Coppens).
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Coppens – Foto 2 

Komplex wabetu a dvora

v Dendefie 

(foto F. Coppens).

Coppens – Foto 3 Znamení Vodnáfie – 

pískovcov˘ fragment objeven˘ v roce 1999

v kryptû pod wabetem v ‰enhurském chrámu

(foto F. Coppens).


