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Pfiíchod Alexandra III. do Egypta roku 332 pfi. Kr. vymezuje poãátek makedonské, fiecké a – od roku
30 pfi. Kr. – fiímské nadvlády Egypta. ¤ecká a pozdûji fiímská vláda vyvolaly v˘znamné zmûny v po-
litické, hospodáfiské, administrativní a sociální struktufie starovûkého Egypta, na druhou stranu
v‰ak v prÛbûhu století, jeÏ následovala po pfiíjezdu Alexandra III. do Egypta, vzniklo mnoho chrá-
mÛ v tradiãním egyptském stylu. Tyto hojnû zdobené chrámy, z nichÏ mÛÏeme zmínit napfi. Fílé,
Edfú ãi Denderu, dnes patfií k nejlépe dochovan˘m památkám starovûkého Egypta a jejich stûny
nesou mnoÏství informací o rÛzn˘ch aspektech staroegyptsk˘ch náboÏensk˘ch pfiedstav.
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Obr. 1 Komplex v Horovû chrámu v Edfú (foto M. Bárta)

V nûkolika chrámech 30. dynastie a pfiedev‰ím Ptolemaiovské
a ¤ímské doby se opakovanû objevuje architektonick˘ komplex se-
stávající ze dvou prostorÛ, otevfieného dvora a vyv˘‰ené zastfie‰ené
kaple. Dne‰ní terminologie o tomto architektonickém celku hovofií
jako o „dvoru (Nového roku)“ a wabetu ãi „ãistém místû“ (obr. 2).
Aãkoli takov˘ komplex existuje v mnoha chrámech z tohoto obdo-
bí, vût‰ina nyní dostupn˘ch egyptologick˘ch encyklopedií obecnou
charakteristiku tohoto komplexu neobsahuje. Tento ãlánek pfiiná‰í
pfiehled základních charakteristick˘ch rysÛ tohoto zajímavého
komplexu.

Komplex v prostoru a ãase

Komplex wabetu a dvora byl dosud identifikován ãi pfiedpokládán
v nejménû tfiinácti chrámech starovûkého Egypta (viz tabulka),
av‰ak studie jednotliv˘ch komplexÛ jasnû naznaãují, Ïe urãení
komplexu v chrámech v Behbét el-Hagaru, na Elefantinû (Satetin
chrám), v Athribidû a Komiru není jisté kvÛli nedostatku prÛkazné-
ho materiálu. Pfiítomnost komplexu v tûchto chrámech potvrdí nebo
vyvrátí jen dal‰í archeologick˘ v˘zkum. Devût prokazateln˘ch
komplexÛ se objevuje v chrámech bûhem období trvajícího témûfi
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pÛl tisíciletí, od vlády Nektaneba II. z 30. dynastie aÏ po konec
1. století po Kr.

Pfii pohledu na mapu Egypta s vyznaãen˘mi chrámy, jeÏ obsa-
hovaly komplex wabetu a dvora, je zfiejmé, Ïe v‰echny tyto chrá-
my s v˘jimkou Behbét el-Hagaru se nacházejí v Horním Egyptû
(obr. 3). Umístûní tûchto památek naznaãuje, Ïe komplex wabetu
a dvora mohl pfiedstavovat typickou souãást ptolemaiovsk˘ch
a fiímsk˘ch chrámÛ v jiÏní ãásti Egypta. Je v‰ak tfieba mít na pa-
mûti, Ïe absence komplexÛ wabetu a dvora na sever od Wanniny

mÛÏe b˘t zpÛsobena ‰patn˘m stavem dochování chrámÛ na severu
a jejich nedostaãujícím publikováním spí‰e neÏ nûjak˘m úãelo-
v˘m geografick˘m plánováním staroegyptsk˘ch knûÏí. Na druhou
stranu známe také ãetné chrámy z Ptolemaiovské a ¤ímské doby
ve Fajjúmu a v západních oázách a Ïádn˘ z lépe dochovan˘ch
chrámÛ v tûchto lokalitách komplex wabetu a dvora neobsahuje,
coÏ by mohlo naznaãovat, Ïe se jednalo o typick˘ architektonick˘
komponent jen v hornoegyptsk˘ch chrámech. Pouze dal‰í v˘zkum
a archeologické vykopávky památek z tohoto období v deltû
a stfiedním Egyptû mohou nakonec vrhnout nové svûtlo na tuto
problematiku.

Po poãáteãní fázi v˘voje plánu komplexu wabetu a dvora za
30. dynastie a na poãátku Ptolemaiovské doby získal komplex
poprvé svou typickou podobu v chrámu Hora v Edfú za vlády Pto-
lemaia III. Euergeta I. (obr. 1). Pozdûj‰í zmûny lze shrnout pouze
jako redukci rozmûrÛ chrámu a chrámov˘ch komor v ¤ímské dobû,
které nemûly Ïádn˘ rituální úãel.

Plán komplexu wabetu a dvora v zásadû zahrnuje následující
souãásti. Komplex se nachází v jádru chrámu, témûfi na úrovni sva-
tynû, a je pfiístupn˘ ze „sálu Devatera“ (obr. 4). V ideálním pfiípadû
leÏí po pravé stranû svatynû v chrámech na západním nilském bfie-
hu ãi na ostrovech a nalevo od ní v chrámech na v˘chodním bfiehu.
Toto pravidlo platí pro v‰echny chrámy z faraonské a Ptolemaiov-
ské doby, av‰ak pro fiímské chrámy jen ãásteãnû.

Komplex tvofií dvû oddûlené souãásti: dvÛr otevfien˘ dennímu
svûtlu a mírnû zv˘‰ená, zastfie‰ená kaple. Wabet od dvora oddûluje
prÛãelí sestávající ze dvou zídek spojen˘ch s boãními stûnami kom-
plexu, dva sloupy a dva pfieru‰ené dvefiní pfieklady. Oba prostory
spojuje malé schodi‰tû umístûné uprostfied (obr. 1 a 2). Dal‰ím ty-
pick˘m rysem komplexu je vstup do krypty. Ve vût‰ích chrámech se
komplex zpravidla nacházel poblíÏ jednoho ze schodi‰È vedoucích
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Chrám Architektura V˘zdobné schéma

Elefantina (Chnum) Nektanebo II. Ïádné zbytky v˘zdoby

Behbét el-Hagar Nektanebo II. Ptolemaios II.

Fílé Ptolemaios II. Ptolemaios II.

Edfú Ptolemaios III. Ptolemaios IV.

Kóm Ombo Ptolemaios VI. Ptolemaios VI. (fragmenty)

Elefantina (Satet) Ptolemaios VI. Ïádné zbytky v˘zdoby

Athribis (Wannina) Ptolemaios XII. Ptolemaios XII. (fragmenty)

Dendera Ptolemaios XII. Kleopatra VII.

Kaláb‰a Augustus bez v˘zdoby

·anhur Augustus Kaligula

el-Kala Augustus Klaudius

Dér ·alwit 1. stol. po Kr. bez v˘zdoby

Komir Antoninus Pius Ïádné zbytky v˘zdoby

Pfiehled komplexÛ wabetu a dvora v ãase

Obr. 2 Komplex wabetu a dvora v chrámu bohynû Hathor v Dendefie 
(foto F. Coppens)

Obr. 3 Poloha komplexÛ wabetu a dvora (kresba L. Vafieková)
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na stfiechu chrámu, zatímco v mal˘ch chrámech to nebylo moÏné,
zfiejmû pfiedev‰ím z prostorov˘ch dÛvodÛ.

V˘razy

Egypt‰tí knûÏí, ktefií vytváfieli nápisy a reliéfy na stûnách komplexÛ
wabetu a dvora v ptolemaiovsk˘ch a fiímsk˘ch chrámech, pouÏívali
k jejich oznaãení celou fiadu v˘razÛ. RÛzné v˘razy ilustrují rÛzno-
rodé aspekty komplexÛ jako jejich architektonickou podobu a také
podobu a ãasové rozvrÏení rituálních aktivit, jeÏ se v nich provádû-
ly. PfiestoÏe komplex je dnes nejlépe znám pod oznaãením wabet,
nejãastûji uÏívan˘m v˘razem – od poãátku Ptolemaiovské doby aÏ
do prvního století fiímské vlády – byl s.t Hb tpy „sídlo prvního svát-
ku“. Toto oznaãení jasnû ukazuje, Ïe komplex hrál v˘znamnou roli
v prÛbûhu prvního svátku (Hb tpy), kter˘ se konal v posledních
dnech starého roku a prvních dnech nového roku. Pfiechod mezi sta-
r˘m a nov˘m rokem pfiedstavoval v egyptském my‰lení období ob-
novy a omlazení a tato idea byla inspirací pro fiadu v˘razÛ pouÏíva-
n˘ch k oznaãení komplexu. MnoÏství termínÛ se vztahuje
k pfiedstavám o smrti a pohfibu a následném vzkfií‰ení a obnovû Ïi-
vota. V˘raz wab.t („wabet“) obecnû oznaãuje dílnu, kde se vyrábûly
v‰echny moÏné druhy zboÏí, av‰ak má také rituální konotace. Mohl
popisovat místo balzamování, kde se pfiipravovalo tûlo zemfielého,
ãi dokonce samotnou hrobku. RovnûÏ termín HAyt („kaple“) pouka-
zuje na tento aspekt komplexu coby dílny a hrobky. Pfiechodová ob-
last mezi na‰ím a oním svûtem mÛÏe b˘t oznaãována v˘razem
Ax.t („horizont“), coÏ bylo jedno ze jmen komplexu, zatímco jedin˘
znám˘ pfiípad oznaãení v˘razem bw rnp („místo regenerace“) by

naznaãoval poslední fázi tohoto pfiechodu od smrti k novému Ïivo-
tu. Pfiechodové období kolem Nového roku bylo rovnûÏ povaÏováno
za nestabilní a Ïivotu nebezpeãn˘ ãas, coÏ mohlo podnítit uÏívání
termínu xw.t „ochranná kaple“ pro komplex v Dendefie.

¤ada dal‰ích v˘razÛ jako wADy.t („stavba se sloupy“)
a sbx.t („sloupoví se zástûnou“) odkazuje na architektonickou po-
dobu komplexu a zvlá‰tû na prÛãelí se sloupy a zástûnami, jeÏ od-
dûlovaly otevfien˘ dvÛr od wabetu (obr. 1, 2 a 5). Oznaãení abA DfAw

„(dvÛr) oltáfie na pokrmy“ jasnû ukazuje, jakému druhu ãinností
otevfien˘ dvÛr slouÏil. Potvrzují to také mnohá vyobrazení
aAb.t aA.t „velké obûti“ na stûnách otevfieného dvora ve vût‰inû kom-
plexÛ (obr. 6).

V˘zdobn˘ program

Architektonick˘ komplex wabetu a dvora se objevuje nejménû v de-
víti chrámech v Horním Egyptû, av‰ak pouze v pûti z nich se v˘-
zdoba a nápisy dochovaly natolik, aby se dala provést podrobná stu-
die a anal˘za v˘zdobného programu pouÏitého na jejich stûnách.
Tûchto pût vyzdoben˘ch komplexÛ na‰tûstí pokr˘vá témûfi celé ob-
dobí, bûhem nûhoÏ se komplexy v egyptsk˘ch chrámech stavûly, od
chrámÛ z poãátku Ptolemaiovské doby na Fílé a v Edfú pfies pozd-
nû ptolemaiovsk˘ chrám v Dendefie aÏ po dva fiímské komplexy
v ·anhuru a el-Kala.

Studium v˘zdobného programu tûchto pûti jednotliv˘ch komple-
xÛ ukázalo, Ïe lze rozli‰it mnoÏství opakujících se témat ve v˘zdo-
bû stûn. Ústfiední téma v‰ech textÛ a reliéfÛ vytesan˘ch na stûny
komplexÛ se zamûfiuje na pfiedstavu omlazení a obnovy dosaÏitel-
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Obr. 4 Plán Horova chrámu v Edfú (plán L. Vafieková) Obr. 5 Wabet v Horovû chrámu v Edfú (foto M. Frouz)
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n˘ch rituálem „spojení se sluneãním diskem“ (Xnm-itn) ãi odhalení
„neÏiv˘ch“ soch bohÛ paprskÛm slunce. Komplex slouÏil ke klíão-
vé fázi, nûkdy moÏná i jako poslední destinace, bûhem slavnostních
procesí, jeÏ vedla k obnovû soch uchovávan˘ch v chrámu.

Pfiesn˘ sled událostí a cesty procesí se v jednotliv˘ch chrámech
jistû li‰ily a pro vût‰inu svatyní je lze rekonstruovat pouze hypote-
ticky. Chrám od chrámu se li‰il rovnûÏ pfiesn˘ ãasov˘ rámec rituálÛ
provádûn˘ch v komplexu, i kdyÏ obecnû se pfiibliÏnû t˘kaly posled-
ních dnÛ mûsíce Mesore, pûti epagomenálních dnÛ, Nového roku
(1. Thovt) – coÏ byl bezpochyby nejvhodnûj‰í den pro jak˘koli akt
obnovy a omlazení – a prvních dnÛ mûsíce Thovtu. Komplex v‰ak
slouÏil také pfii dal‰ích pfiíleÏitostech bûhem roku.

Ve v˘zdobném programu aplikovaném na stûnách tûchto kom-
plexÛ se témûfi vÏdy opakují tato dvû obecná témata: ochrana pfiiro-
zeného bûhu událostí a pfiíprava boÏstev k jejich omlazení. První
téma vyjadfiuje mnoÏství scén a nápisÛ v otevfieném dvofie, které se
vztahují k neru‰ené cestû sluneãní bárky a k uchlácholení rozezlené
bohynû, jejíÏ destruktivní moc dosáhla vrcholu právû bûhem epago-
menálních dnÛ pfiedcházejících Novému roku. Druhé téma se ve v˘-
zdobném programu nachází obvykle na stûnách vyv˘‰ené kaple.
Velké mnoÏství scén a nápisÛ se zamûfiuje na sérii rituálních aktÛ
provádûn˘ch pfied samotnou obnovou soch bohÛ: slavnostní pfiine-
sení soch v jejich schránách do vyv˘‰ené kaple, otevfiení schrán
a odhalení tváfií bohÛ, jejich následné oãi‰tûní vodou, kadidlem
a natronem, obleãení do plátna, potfiení mastmi a nakonec ozdobení
ochrann˘mi amulety ve tvaru náhrdelníkÛ a pektorálÛ.

Kromû tûchto aktivit ve vyv˘‰ené kapli se v otevfieném dvofie
provádûlo hojné obûtování pokrmÛ a nápojÛ, soudû podle v‰udypfií-

tomn˘ch scén aAb.t aA.t („velké obûti“) na jeho stûnách. Poslední
téma, které je zastoupeno pfiedev‰ím nápisy, se nejãastûji nachází ve
sloupcích textu na pfieru‰eném dvefiním pfiekladu a sloupech, jeÏ
spolu se zídkami oddûlovaly otevfien˘ dvÛr od vyv˘‰ené kaple. Tyto
nápisy pravidelnû odkazují na slunce osvûtlující sochy bohÛ a na ra-
dost, kterou pfiiná‰í na zemi – coÏ byl skuteãn˘ v˘sledek dokonalé-
ho provedení rituálÛ v komplexu.

PÛvod a v˘voj v˘zdobn˘ch schémat

Typické a opakující se v˘zdobné schéma, které knûÏí vytvofiili pro
stûny komplexu wabetu a dvora, nebylo náhodné. ·lo o velice pro-
my‰len˘ program, zaloÏen˘ na rozsáhl˘ch znalostech rÛzn˘ch ritu-
álních praktik. K zachycení funkce komplexu v jeho v˘zdobû knûÏí
zvolili jiÏ dobfie znám˘ (vizuální) jazyk. Inspiraci na‰li v fiadû rituá-
lÛ, jeÏ rovnûÏ hrály ústfiední roli ve funkci komplexu – pfiechod ze
smrti, ãi stavu bez Ïivota podobného smrti, k novému Ïivotu. TvÛr-
ci jej znali z rituálÛ, které se podle jejich znalostí úspû‰nû provádû-
ly po mnoho století v rÛzn˘ch prostfiedích, tedy z chrámov˘ch, krá-
lovsk˘ch a zádu‰ních ãi pohfiebních rituálÛ. Vliv star‰ích rituálÛ je,
jak bychom oãekávali, jasnûji patrn˘ ve v˘zdobném programu na
poãátku období v˘voje komplexu a jeho v˘zdoby. V pozdûj‰ích
pfiípadech se udrÏely hlavní v˘zdobné motivy odvozené ze star‰ích
rituálÛ, av‰ak jejich rozmístûní a zaãlenûní do jin˘ch témat v˘zdo-
by ukazuje na urãit˘ v˘voj.

V˘zdobn˘ program komplexu v chrámech na Fílé a v Edfú odrá-
Ïí vliv dvou star‰ích rituálÛ: denního chrámového rituálu a rituálu
„otevírání úst“. Denní chrámov˘ rituál známe ze skupiny papyrÛ
z 22. dynastie, která je dnes uloÏena v Berlínû. RÛzné úkony z to-
hoto rituálu jsou také velmi detailnû popsány a vyobrazeny v fiadû
scén a nápisÛ na stûnách nûkolika chrámÛ z doby Nové fií‰e a Ptole-
maiovské doby, jako jsou chrámy v Abydu, Edfú a Dendefie. PÛvod
tohoto rituálu je ale zfiejmû je‰tû mnohem star‰í a datuje se moÏná
aÏ z doby Staré fií‰e. Denní chrámov˘ rituál byl nejv˘znamnûj‰í ri-
tuální aktivitou kaÏdého chrámu. Tento rituál v sobû kombinoval jak
sluneãní, tak zádu‰ní ãi usirovské rituály a symbolizoval znovuzro-
zení boha a svûta stejnû jako vûãn˘ vztah mezi bohem a faraonem,
jehoÏ jménem knûÏí tento denní rituál vykonávali. KaÏdodenní pro-
vádûní rituálu bylo povaÏováno za zásadní pro dobro Egypta a zaru-
ãovalo pokraãování blahobytu v zemi. KnûÏí, ktefií sestavovali texty
na Fílé, se k zachycení motivu, kde král pfiistupuje ke schránû obsa-
hující sochu boha a odhaluje tváfi boha, logicky rozhodli vyuÏít ka-
pitoly a dodatky denního chrámového rituálu (obr. 7). Nûkteré ri-
tuály provádûné na sochách bohÛ na poãátku denního chrámového
rituálu ve svatyni – kdy se socha ráno „probouzí“ – jeví znaãnou po-
dobnost s poãáteãními aktivitami, jeÏ zahajují omlazení sochy
v komplexu wabetu a dvora.

Zadní stûna této rané fáze komplexu zahrnuje typické scény obû-
tování plátna, mastí a amuletÛ. Jak je patrné z v˘zdobného progra-
mu z komplexu v Edfú, zdroje inspirace pro tento ãasto se opakují-
cí motiv obûtování mohly b˘t rÛzné. V chrámu v Edfú se hlavní
pozornost soustfiedila na následující fázi rituálÛ: na toaletu boÏské
sochy a zejména na její purifikaci, odûní do plátna a pomazání. In-
spirace pro v˘zdobn˘ program na stûnách wabetu v Edfú pochází ze
tfií hlavních zdrojÛ: z denního chrámového rituálu, z mumifikace
a rituálu „otevírání úst“ a z rituálu stvrzení královské moci, jak jej
popisuje papyrus Brooklyn 47.218.50 z Pozdní doby.

Scény na stûnách wabetu v Edfú zachycují témûfi v‰echny akty
denního chrámového rituálu, které se t˘kají odívání sochy boha, jak
je popsáno v berlínsk˘ch papyrech a v abydoské verzi rituálu, av‰ak
nesledují nutnû pfiesnou posloupnost rituálu.
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Obr. 6 Otevfien˘ dvÛr s oltáfiem v Esetinû chrámu v ·anhuru 
(foto F. Coppens)
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Scény a nápisy vztahující se k purifikaci, odívání, pomazávání
a umísÈování ochrann˘ch amuletÛ na sochu boha rovnûÏ pfiipomína-
jí nûkteré zádu‰ní rituály a ãinnosti, vãetnû samotného balzamování
tûla zemfielého ãi následného rituálu „otevírání úst“. Balzamování
zahrnovalo fiadu podobn˘ch ãinností a rovnûÏ vedlo k témuÏ cíli
jako rituály provádûné na sochách bohÛ ve wabetu: purifikace, po-
mazání a odûní do plátna (mumifikace) a umístûní ochrann˘ch
amuletÛ na plátûná obinadla, aby se tûlo mohlo oÏivit a znovu sjed-
notit se sv˘m ba. Tyto rituální aktivity se z velké ãásti opakují
bûhem rituálu „otevírání úst“. Rituál „otevírání úst“ je velmi dobfie
znám˘ staroegyptsk˘ rituál. Mohl b˘t vykonáván jak na mumii
zemfielého, tak na sochách. Hlavním cílem tohoto rituálu bylo zno-
vuoÏivení smyslÛ (úst, oãí, u‰í a nosu) sochy/mumie zemfielého za
pouÏití zvlá‰tní sady kultovních nástrojÛ a doprovodu nezbytn˘ch
obfiadÛ. Pfiípravné rituály, jeÏ se provádûly na sochách ve wabetu
v Edfú, se podobaly zaãátku rituálÛ „otevírání úst“, obûtování plát-
na pfiipomínalo zavinování mumie do pruhÛ plátna a pomazávání
následovalo po oÏivení smyslÛ zemfielého. Velká obûÈ zachycená na
stûnách otevfieného dvora odkazuje na obûtiny shromáÏdûné ve ves-
tibulu pfied svatyní bûhem denního chrámového rituálu a obûtiny
pfiedkládané zemfielému na konci rituálu „otevírání úst“.

Ve tfietím registru na stûnách wabetu v Edfú jsou zachyceny krá-
lovské regálie, jeÏ pfiipomínají urãité ãinnosti provádûné pfii rituálu,
kter˘ mûl potvrdit vládce a jeho moc u pfiíleÏitosti Nového roku, jak
se pí‰e na papyru Brooklyn 47.218.50. KdyÏ faraon dorazil do chrá-
mu, obdrÏel podle papyru ochranné amulety a královské regálie
a tyto obûtiny a doprovodné rituály se podobají tûm, které jsou vy-

obrazeny na stûnách komplexu v Edfú. Podobn˘ soubor obûtin
(plátno, myrha a masti) se faraonovi pfiedkládal rovnûÏ bûhem svát-
ku sed. Zachycení rituálních aktÛ pfiejat˘ch z královsk˘ch rituálÛ,
zvlá‰tû z potvrzení královské moci, ve v˘zdobném programu kom-
plexÛ v Edfú a v Dendefie se mÛÏe odvozovat jiÏ od nûkter˘ch ri-
tuálÛ z pfiedchÛdcÛ ptolemaiovsk˘ch a fiímsk˘ch komplexÛ z doby
Nové fií‰e, Tfietí pfiechodné doby a Pozdní doby (viz níÏe).

Obûtování plátna, pektorálÛ, mastí a myrhy tvofií základní rituál
také v dekorativním schématu mlad‰ích chrámÛ v Dendefie, ·anhu-
ru a el-Kala. Není náhodou, Ïe se ve v‰ech tûchto komplexech opa-
kuje stále tent˘Ï soubor obûtin, kter˘ navíc tvofií souãást denního
chrámového rituálu, balzamování a následného rituálu „otevírání
úst“, královské korunovace a rituálÛ potvrzení moci. Tfii zmínûné
druhy obûtin se pouÏívaly spoleãnû za t˘mÏ úãelem. Obûtování
plátna, amuletÛ a mastí mûlo napomoci zemfielému nebo neÏivému
– aÈ uÏ ãlovûku, so‰e, nebo jinému pfiedmûtu – v jeho/její cestû ze
smrti do nového Ïivota. Bylo tedy zcela logické, Ïe se tvÛrci v˘-
zdobného schématu komplexÛ zamûfiili na tyto obûtiny, neboÈ ‰lo
o ústfiední rituály v komplexu provádûné. Podobn˘ soubor pfiedmû-
tÛ byl jiÏ celá tisíciletí úspû‰nû pouÏíván v rÛzn˘ch zádu‰ních, chrá-
mov˘ch a královsk˘ch rituálech. Sochy bohÛ mohly poté, co byly
odûny, pomazány a opatfieny ochrann˘mi amulety, postoupit z kom-
plexu wabetu a dvora dále k rozhodující fázi slavnostního procesí:
„spojení se sluneãním diskem“.

PfiedchÛdci komplexu v Nové fií‰i, 
Tfietí pfiechodné dobû a Pozdní dobû

Anal˘za reliéfÛ a nápisÛ z komplexÛ prozradila, Ïe nejen v˘zdobná
schémata a rituální aktivity zde provádûné mûly hluboké kofieny ve
starobyl˘ch rituálech omlazení a obnovy z rÛzn˘ch náboÏensk˘ch
oblastí. TaktéÏ architektonick˘ plán komplexÛ – otevfien˘ dvÛr a vy-
v˘‰ená kaple – nejsou ve 30. dynastii a v Ptolemaiovské a ¤ímské
dobû Ïádnou novinkou. Zdá se, Ïe naopak uzavírají v˘voj, kter˘ za-
poãal nejpozdûji za 18. dynastie v Nové fií‰i.

Nejpravdûpodobnûj‰ím pfiedchÛdcem komplexu tvofieného otev-
fien˘m dvorem a vyv˘‰enou kaplí ve 30. dynastii a v Ptolemaiovské
a ¤ímské dobû byl Sw.t Ra znám˘ z mnoha chrámÛ z Nové fií‰e.1 V˘-
voj tûchto novofií‰sk˘ch sluneãních dvorÛ lze bohuÏel jen velmi tûÏ-
ko vysledovat bûhem 1. tisíciletí pfi. Kr., protoÏe z tohoto období ne-
máme dostateãnû dochované chrámy. O v˘voji podoby chrámÛ
a kultu mezi Novou fií‰í a Ptolemaiovskou dobou svûdãí jen nûkolik
památek z núbijského a sajského období. K nim patfií ‰est dvorÛ ãi
trÛnních sálÛ Re-Harachteje v Amonov˘ch chrámech v Núbii,2

Taharkova stavba poblíÏ posvátného jezírka v Karnaku a fiada míst-
ností (komplex E) na stfie‰e chrámu Amenrea v Hibis v oáze Chár-
ga. Poskytují struãn˘ a bohuÏel neuspokojiv˘ pohled na moÏn˘
dal‰í v˘voj sluneãních dvorÛ a kultu v chrámech. Urãité informace
v‰ak pfieci jen prozrazují: plán tûchto památek je velice podobn˘
mlad‰ím komplexÛm wabetu a dvora z Ptolemaiovské a ¤ímské do-
by, a navíc obecná povaha zde provádûn˘ch rituálÛ a funkce tûchto
prostor toto spojení je‰tû potvrzují.

V mnoha chrámech z Nové fií‰e, Tfietí pfiechodné doby a Pozdní
doby nalezneme otevfien˘ dvÛr ãasto opatfien˘ platformou nebo oltá-
fiem a ãásteãnû zastfie‰enou místností. I kdyÏ mnoho chrámÛ z toho-
to období se nedochovalo a jen velmi málo zbylo z v˘zdobn˘ch
schémat kdysi pokr˘vajících jejich stûny, je moÏné na tûchto památ-
kách rozeznat nûkolik obecn˘ch témat a motivÛ. DvÛr otevfien˘ den-
nímu svûtlu jasnû ukazuje na sluneãní kult a zfiejmû i na koneãn˘
rituální akt z ptolemaiovsk˘ch a fiímsk˘ch chrámÛ: odhalení soch
boÏstev sluneãním paprskÛm, aby je obnovily a omladily. PÛvod této
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typické architektonické struktury a jejího v˘zdobného programu lze
pravdûpodobnû hledat v oblasti Théb v Nové fií‰i a v kultu stvofiitele
a sluneãního boha Amenrea, kter˘ byl sám nepochybnû ovlivnûn
mnohem star‰ím sluneãním kultem a chrámem v Héliopoli.

V prÛbûhu 1. tisíciletí pfi. Kr. sluneãní kulty postupnû spl˘valy se
zádu‰ní sférou a zvlá‰tû s bohem Usirem. Je moÏné, napfiíklad v Ta-
harkovû stavbû, vystopovat postupné zahrnování zádu‰ních motivÛ
a témat z usirovské sféry do sluneãního kultu. Stejnû tak pfiítomnost
dvorÛ otevfien˘ch slunci v monumentálních hrobkách z Pozdní do-
by v Assassífu ukazuje na stejn˘ v˘voj i v zádu‰ní architektufie.
Ústfiedním tématem zádu‰ních rituálÛ a zmínek, jeÏ byly v této do-
bû zahrnuty do chrámové a sluneãní liturgie, není smrt, ale vítûzství
nad smrtí a zejména obnovení, omlazení a oÏivení zemfiel˘ch a je-
jich vstup do nového Ïivota.

Ostatní v˘zdobné motivy v tûchto sluneãních svatyních rovnûÏ
spojují potvrzení a obnovu královské moci s událostmi odehrávají-
cími se v tûchto místnostech. Novofií‰ské Sw.t Ra.w a Taharkova
stavba poblíÏ posvátného jezírka svûdãí o v˘znamu krále pro konti-
nuitu denní obnovy slunce a svûtového fiádu. Zdá se, Ïe v Ptole-
maiovské a ¤ímské dobû jiÏ vládci, ktefií byli cizinci, nemûli tak v˘-
znamnou pozici. I na jejich památkách je sice vyobrazen vládce, jak
provádí potfiebné rituály, za nûÏ mu je zaruãena napfiíklad vláda nad
Obûma zemûmi, av‰ak pfiední místo ve v˘zdobû tûchto monumentÛ
zaujali Hor (Edfú) a Hathor/Eset (Dendera) a obnova a potvrzení
jejich vlády.

V‰echny tyto skuteãnosti naznaãují, Ïe hlavní témata ve v˘zdobû
wabetu a dvora a jejich funkce v chrámech z Ptolemaiovské a ¤ím-
ské doby stavûly na star˘ch tradicích vyvíjejících se po celé pfied-
chozí tisíciletí. My‰lenka obnovy a omlazení, jeÏ tvofiila centrální
téma v celém v˘zdobném programu ptolemaiovsk˘ch a fiímsk˘ch
komplexÛ wabetu a dvora, se v urãité formû objevuje jiÏ ve star‰ích
památkách. Zdá se, Ïe témata a typick˘ architektonick˘ plán znám˘
z mnoha chrámÛ z pfiedcházejícího období bûhem 4. století pfi. Kr.
vykrystalizovaly v komplex wabetu a dvora, jehoÏ forma se ustálila
v chrámu v Edfú na poãátku Ptolemaiovské doby.

Závûr

Aãkoli komplex wabetu a dvora je typick˘ pro chrámy 30. dynastie
a Ptolemaiovské a ¤ímské doby, jde o v˘sledek v˘voje, kter˘ zapo-
ãal nejménû o tisíciletí dfiíve. Pfiepracované souãásti rÛzn˘ch pfied-
chozích architektonick˘ch a rituálních prvkÛ ve spojení s nov˘mi
texty a vyobrazeními vytvofiily koherentní v˘zdobn˘ program, jenÏ
v˘mluvnû popisuje témata, která hrála ústfiední úlohu ve funkci
komplexu: obnova nebo spí‰e pfiechod ze smrti – ãi alespoÀ z neÏi-
vého stavu – do nového Ïivota. âetné texty a reliéfy, okopírované
a pfiepracované podle star‰ích rituálÛ, umoÏnily uskuteãnûní obno-
vy, omlazení a oÏivení soch bohÛ Ïijících v chrámu. A navíc ediãní
práce provedená knûÏími dala nov˘ Ïivot mnoha star‰ím tradicím
a pfiíslu‰n˘m textÛm a scénám, jeÏ byly inovativním zpÛsobem
ztvárnûny na stûnách komplexu wabetu a dvora.

Poznámky:
1 Napfiíklad: otevfien˘ dvÛr v severní ãásti horní terasy Hat‰epsutina chrá-

mu v Dér el-Bahrí; otevfien˘ dvÛr v severov˘chodním rohu Achmenu

Thutmose III. v Karnaku; otevfien˘ dvÛr XLII severnû od hypostylu

v chrámu Setiho I. na thébském západním bfiehu; ‰patnû zachoval˘ dvÛr

v severní ãásti Ramessea (Ramesse II.); severní kaple ãi „Pylon-/Kiosk-

heiligtum“ Re-Harachteje severnû od velkého chrámu Ramesse II. v Abú

Simbelu; ‰patnû zachoval˘ otevfien˘ dvÛr v severozápadním rohu Me-

renptahova chrámu na thébském západním bfiehu a otevfien˘ dvÛr 18

a místnosti 17 a 19 v chrámu Ramesse III. v Medínit Habu.
2 Napfiíklad: kaple B520 ve velkém Amonovû chrámu Pije a Taharky v Ge-

bel Barkalu / Napatû (chrám B500); místnosti D a E v Amonovû chrámu

z doby Taharky v Sanamu; místnosti D a E v chrámu Taharky v Kawû; ne-

ãíslovaná kaple v Amonovû chrámu Tabo na ostrovû Argo z doby Tahar-

ky; kaple 106 v Amonovû chrámu v Naka z doby Natakamaniho a krá-

lovny Amanitore a kaple 266 v pozdním Amonovû chrámu v mûstû Meroe

ze druhé poloviny 3. století pfi. Kr.
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