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F i l i p  Coppens

Spatfiit egyptsk˘ chrám v centru evropského mûsta je sice ponûkud pfie-

kvapivé, nicménû ne zcela nemoÏné. Nûkterá z evropsk˘ch muzeí se mo-

hou honosit tím, Ïe se v jejich sbírkách nachází skuteãn˘ egyptsk˘ chrám.

Na konci 60.let 20.století totiÏ získalo nûkolik zemí egyptsk˘ chrám darem

od egyptské vlády jako podûkování za pomoc pfii záchranû mnoha pamá-

tek Núbie, které byly po v˘stavbû nové Asuánské pfiehrady ohroÏovány

stoupajícími vodami Nilu. Cel˘ chrám (ãi jeho ãást) byl tak následnû vzty-

ãen v Egyptském muzeu v Turínû (Museo Egizio; chrám el-Lessija), Státním

muzeu starovûku v Leidenu (Rijksmuseum van Oudheden; chrám v Táffû)

a Egyptském muzeu v Berlínû (Ägyptisches Museum;brána fiímského chrá-

mu v Kaláb‰e).A v samotném centru Madridu,v Parque de la Montana,mÛ-

Ïe náv‰tûvník spatfiit chrám z Debodu.2

Zcela jinou povahu má v‰ak egyptsk˘ chrám, kter˘ se nachází na bfiehu

fieky Schelde v belgick˘ch Antverpách (Foto 1–3, viz pfiíloha). Na rozdíl od

sv˘ch protûj‰kÛ v Madridu,Turínû nebo Leidenu tento chrám totiÏ nebyl

v Egyptû rozebrán,aby byl následnû vztyãen v Belgii, ani nikdy neslouÏil za

sídlo Ïádného z egyptsk˘ch bohÛ. Místo toho jiÏ od svého vybudování

v 50. letech 19.století v antverpské zoologické zahradû slouÏil v˘hradnû ja-

ko pfiíbytek pro velké africké savce, pfiedev‰ím slony a Ïirafy.

Aãkoliv je tato stavba jednou z mnoha, které byly vystavûny v Evropû

19. století podle egyptsk˘ch vzorÛ, zÛstává v souãasnosti jen jednou z má-

la,které je‰tû stojí.3 Za jeden a pÛl století své existence tento chrám pro‰el

pouze nûkolika men‰ími architektonick˘mi zmûnami.K jeho nejzajímavûj-

‰ím prvkÛm se fiadí pfiedev‰ím velké mnoÏství malovan˘ch hieroglyfick˘ch

textÛ a mnohobarevn˘ch reliéfÛ v egyptském stylu, jeÏ pokr˘vají jeho zdi.

PÛvodnû tyto texty a reliéfy vytváfiely originální a souvisl˘ pfiíbûh o slav-

nostním otevfiení této stavby belgick˘m králem Leopoldem I. (1790–1865,
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1 Jsem velmi zavázán Janû Mynáfiové za pfieklad tohoto pfiíspûvku z anglického do ãeského ja-

zyka a Katefiinû Honskusové za revizi jeho anglické podoby.
2 Mimo Evropu mÛÏete nav‰tívit v Metropolitním muzeu umûní v New Yorku chrám z Den-

duru.Pro obecn˘ úvod a pfiíslu‰nou bibliografii k tûmto chrámÛm srov.Arnold (1992),Arnold

(1999) a Wilkinson (2000). K záchranné akci UNESCO v Núbii viz Säve-Söderbergh (1987).
3 Pro obecné informace a základní bibliografii ke stavbám v egyptském stylu v Evropû

18. a 19. století srov. Koppelkamm (1987), Humbert (1989), Curl (1994), Seipel (1994), Fazzi-

ni – McKercher (2001) a Humbert – Price (2003).



panoval v letech 1831–1865) dne 19. srpna 1856.V prÛbûhu doby se ale

nane‰tûstí pÛvodní v˘znam textÛ a obrazÛ vytratil tím, jak byla ãást hiero-

glyfick˘ch nápisÛ a reliéfÛ pfiemalována a ‰patnû zrestaurována. JiÏ od sa-

motn˘ch poãátkÛ byla ochrana malovan˘ch nápisÛ a scén problematická

kvÛli velkému mnoÏství vody,které bylo zapotfiebí pro ãi‰tûní zvífiecích kó-

jí. Sole z vody malby rychle niãily,coÏ si vyÏádalo za posledních 150 let vel-

ké mnoÏství oprav a pfiemaleb. Na konci 19. století a v prÛbûhu prakticky

celého 20. století nápisy a reliéfy postupnû ztrácely svou pÛvodní koncep-

ci a jejich v˘znam se tak pro náv‰tûvníky stal prakticky nesrozumiteln˘m.

V roce 1984 bylo rozhodnuto o rekonstrukci chrámu do pÛvodní podo-

by, jakou mezi lety 1854 a 1862 navrhli architekt Charles Hubert Servais

(1828–1892) a filolog Lodewijk Delgeur (1819–1888). Po detailním pro-

studování dûjin tohoto chrámu, jeho textÛ a reliéfní v˘zdoby4 probûhla

v letech 1986–19885 kompletní rekonstrukce budovy i v˘zdoby.V tomto

pfiíspûvku se podíváme blíÏe nejen na historii tohoto chrámu jako celku,

jeho architekturu a v˘zdobu,ale zmíníme také osoby,které byly za jeho v˘-

stavbu zodpovûdny.

Zoo log i cká  zahrada v Antve rpách 6

V roce 1843 zaloÏil Jacques Kets (1786–1865) spoleãnost Societé Royale

de Zoologie d’Anvers (Královská zoologická spoleãnost Antverp).7 V této

dobû existovaly v Evropû pouze dal‰í tfii zoologické zahrady: „Jardin des

Plantes“ v PafiíÏi, „Zoological Gardens“ v Lond˘nû a „Artis“ v Amsterdamu.

Hlavní atrakcí zoologické zahrady, která se rozkládala v rozlehlém parku

vedle Hlavního nádraÏí v Antverpách,kde ji mÛÏete nalézt i dnes,pÛvodnû

byla Ketsova sbírka vycpan˘ch zvífiat.V dal‰ích deseti letech ale zaãala zo-

ologická zahrada získávat stále více Ïiv˘ch zvífiat. Kojí bylo poskrovnu,

a proto ãlenové rady Královské zoologické spoleãnosti Antverp v roce

1853 povûfiili místního architekta Charlese Huberta Servaise, aby pfiipravil

plány pro v˘stavbu pavilónÛ pro rozrÛstající se sbírku nov˘ch zvífiat.V prÛ-

bûhu 2.poloviny 19.století Servais zaplnil zoologickou zahradu nev‰edním

souborem staveb,které byly provedeny v rozliãn˘ch exotick˘ch a zejména

orientálních architektonick˘ch stylech. Mezi jeho poãetn˘mi stavbami na-

jdeme i kavárnu a oranÏérii v maurském stylu (1860),pavilon pro antilopy

inspirovan˘ Indií (1861), fiímskou zfiíceninu urãenou jako domov pro ko-
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4 Warmenbol – Maclot (1985),Warmenbol – Maclot (1988a) a Warmenbol – Maclot (1988b).
5 Rozliãné aspekty rekonstrukce egyptského chrámu jsou prezentovány v ãláncích v Monu-

menten & Landschappen 7/2 (1988).
6 Pro více informací o zoologické zahradû v Antverpách srov. www.zooantwerpen.be (ve

vlám‰tinû a francouz‰tinû).
7 Tato spoleãnost je v souãasnosti známa jako Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde

van Antwerpen (K. M. D.A.).



zoroÏce (1878) ãi pavilón pro hrochy, vybudovan˘ dle babylónsk˘ch vzo-

rÛ (1886).V posledních sto letech ale byla vût‰ina Servaisov˘ch budov pfie-

stavûna zcela k nepoznání a nûkteré dokonce úplnû zmizely. Jedinou v˘-

jimkou je ServaisÛv pavilón pro africké savce – tzv. „egyptsk˘ chrám“.

Arch i tek ton i ck˘  návrh  egyptského chrámu (1854–1856)

KdyÏ Servais v roce 1854 zaãal s pfiípravami prvního projektu pro zoolo-

gickou zahradu, rozhodl se, Ïe kaÏd˘ nov˘ pavilón by mûl odráÏet oblast

pÛvodu jeho obyvatel. JelikoÏ první stavba se mûla stát domovem pro rÛz-

né africké savce, poãínaje slony a Ïirafami aÏ po antilopy a zebry, architekt

zvolil pro tuto stavbu egyptsk˘ styl, pfiesnûji – nechal se inspirovat egypt-

sk˘mi chrámy. Zvenku tato stavba vypadá jako masívní blok, jehoÏ zdi se

smûrem vzhÛru lehce zuÏují. Souãástí Servaisovy stavby je i typick˘ egypt-

sk˘ vlys a oblounek (Obr. 1, Foto 1 a 2).Architektovi podle jeho vlastních

slov za zdroj inspirace poslouÏily pfiedev‰ím památky z ostrova Fílé. Stejnû

jako velké mnoÏství egyptsk˘ch chrámÛ, tak i centrální ãást chrámového

komplexu bohynû Esety, vybudovaná za vlády Ptolemaia II. Filadelfa

(286–248 pfi. Kr.), má zvnûj‰ku podobn˘ masivní hranat˘ tvar.

Také vstup do jisté míry pfiipomíná typick˘ pronaos mnoha fieckofiím-

sk˘ch chrámÛ (Obr.1 a Foto 1),neboÈ jej tvofií ãtyfii monumentální sloupy:

dva stfiední jsou zakonãeny Hathofiin˘mi hlavicemi a dva vnûj‰í mají hlavice

ve tvaru palmov˘ch listÛ. Na konec pronaa Servais umístil dal‰í dva sloupy

s hlavicemi z palmov˘ch listÛ,ãímÏ rozdûlil vstup do hlavní ãásti budovy na

tfii ãásti (Foto 5, viz pfiíloha). Návrh vstupu do chrámu v Antverpách podle

v‰eho inspiroval pronaos chrámu zasvûceného bohyni Hathofie v Dendefie

(Foto 4, viz pfiíloha) a pronaos chrámu v Antaeopoli (Kau el-Kebír).
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Obr. 1 âelo egyptského chrámu v zoologické zahradû v Antverpách.



Aãkoli Claude Hubert Servais sám Egypt nikdy nenav‰tívil, jeho znalosti

mnoha staroegyptsk˘ch památek jsou pozoruhodnû dobré. Z jeho soukro-

mé korespondence i architektonick˘ch návrhÛ,které pfiedloÏil ãlenÛm rady

zoologické zahrady v Antverpách, je zfiejmé, Ïe se opíral o pfiíklady vyobra-

zené v bohatû ilustrovan˘ch svazcích Description de l’Égypte8 a Voyage

dans la Basse et la Haute Égypte9 Dominiqua Vivana Denona.Obû tato dí-

la vznikla jako vûdeck˘ dÛsledek Napoleonovy v˘pravy do Egypta v letech

1798–1801. Souãástí francouzsk˘ch expediãních sil byla i vûdecká a umû-

lecká komise, jejímÏ úkolem bylo prozkoumat a zdokumentovat v‰echny

aspekty Egypta. Právû její v˘zkum mûl vytvofiit základ pro správu budoucí

francouzské provincie Egypta – provincie,která v‰ak nikdy nevznikla.RÛz-

norodé skupiny vûdcÛ byly tvofieny zemûmûfiiãi, inÏen˘ry, matematiky,

archeology,architekty,umûlci,chemiky,botaniky a mnoha dal‰ími badateli.

Po tfii roky putovali ãlenové komise po Egyptû, sbírali nejrÛznûj‰í v˘tvory

a vzorky, provádûli mapování, dokumentovali archeologické lokality a za-

znamenávali jednotlivé památky,zavlaÏovací systémy, flóru, faunu i kulturu

soudobého Egypta. Jeden z ãlenÛ komise – umûlec a kresliã Dominique Vi-

vant Denon (1747–1825) – publikoval v roce 1802 populární bohatû ilus-

trovan˘ popis své cesty po Egyptû. Oficiální v˘sledky práce komise se ob-

jevily o nûkolik let pozdûji ve 23 svazcích Description de l’Égypte. Hojné

mnoÏství ilustrací a plánÛ v obou dílech tak otevfielo pro Evropu okno do

svûta staroegyptské civilizace. Poté co knihy vy‰ly tiskem, zachvátila celou

Evropu vlna egyptománie, která ovlivnila tehdej‰í architektonick˘ styl, de-

sign i módu.10

Na rozdíl od exteriéru se interiér chrámu vAntverpách zcela odli‰uje od

typického uspofiádání egyptské památky (Foto 3 a Obr. 2).Architekta k to-
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8 Jomard (1809–1828). Maclot – Warmenbol (1985: 36–37) poznamenali, Ïe následující pfií-

lohy z Description de l’Égypte zejména inspirovaly Servaise pro návrh chrámu v Antverpách:

sv. I, 1á (Fílé), sv. IV, 7, 9 a 12 (Dendera) a 41 (Antaeopolis).
9 Tento svazek byl nedávno vydán znovu – Denon (1989–1990).

10 Humbert (1994: 137–141).

Obr. 2 PÛdorys egyptského

chrámu v zoologické

zahradû v Antverpách.



muto rozhodnutí vedly zcela praktické dÛvody.ProtoÏe pavilón se mûl stát

domovem pro velké savce a zároveÀ mûl b˘t snadno pfiístupn˘ náv‰tûvní-

kÛm, dal Servais pfiednost pfiibliÏnému tvaru a otevfien˘m prostorám bazili-

ky pfied tmav˘mi mal˘mi místnostmi egyptského chrámu. Interiér byl tedy

koncipován jako trojlodní bazilika s nartexem (pronaos) a polokruhovou

apsidou.Sklenûnou kopulí byla osvûtlována loì s uliãkou ohraniãená osmi

sloupy s palmov˘mi hlavicemi. Po obou stranách centrální lodi Servais vy-

budoval klece, do nichÏ byla umístûna zvífiata.

Dne 19. srpna 1856 dosud nevyzdobenou stavbu slavnostnû otevfiel bel-

gick˘ král Leopold I. v doprovodu nûkolika ãlenÛ své rodiny. PÛvodními

obyvateli pavilonu se stal pár slonÛ, pár Ïiraf, dva nosoroÏci, ‰est zeber, tfii

velbloudi jednohrbí, pár velbloudÛ dvouhrb˘ch a pár antilop.

Egyptsk˘  dvÛr  v Kfi i ‰ Èá lovém pa lác i

Poté co byl chrám oficiálnû otevfien,pokraãoval Servais s plánem na v˘zdo-

bu stavby malovan˘mi hieroglyfick˘mi nápisy a reliéfy.K v˘zdobû pavilónu

v zoologické zahradû v Antverpách Servaise inspiroval dal‰í egyptianizující

soubor – tzv. „Egyptsk˘ dvÛr“ v Kfii‰Èálovém paláci v Sydenhamu.11

V Kfii‰Èálovém paláci, postaveném v lond˘nském Hyde Parku pfiedev‰ím

ze skla a Ïeleza, se pÛvodnû roku 1851 konala Velká svûtová v˘stava. Sir

Joseph Paxton (1803–1865) objekt navrhnul jako doãasnou v˘stavní síÀ,

ale na Ïádost vefiejnosti byl palác v ponûkud pozmûnûné a podstatnû zvût-

‰ené podobû opût vztyãen v letech 1852–1854 v Sydenhamu, v jihov˘-

chodní ãásti Lond˘na. Dnes uÏ ale bohuÏel Kfii‰Èálov˘ palác neexistuje, ne-

boÈ jej zcela zniãil velk˘ poÏár v roce 1936.

Mezi v˘stavy, které bylo moÏno v Kfii‰Èálovém paláci nav‰tívit, patfiily

i historické „dvorany“ – skupiny místností a sálÛ,které znázorÀovaly jedno-

tlivá období v dûjinách umûní.Vedle asyrského, fieckého, fiímského, stfiedo-

vûkého a mnoha dal‰ích dvorÛ obsahoval Kfii‰Èálov˘ palác také Egyptsk˘

dvÛr.Autory této ãásti paláce byli dobfie znám˘ italsk˘ kresliã Joseph Bonomi

(1796–1878) a britsk˘ architekt a projektant Owen Jones (1809–1874).Do to-

hoto dvora pfiedstavujícího úvod do umûní,architektury a fiemesel starovûké-

ho Egypta12 byla umístûna sbírka britského staroÏitníka a sbûratele Roberta

Haye (1799–1863).13 Joseph Bonomi, kter˘ Robertu Hayovi v Egyptû pomá-

hal,navrhnul cel˘ soubor moderních hieroglyfick˘ch textÛ a nápisÛ k v˘zdo-

bû mnoha zdí a sloupÛ v egyptském stylu vztyãen˘ch po celém dvofie.

Zdá se,Ïe kdyÏ Servais bûhem práce na návrzích architektury pro chrám

v zoologické zahradû vAntverpách v roce 1855 nav‰tívil Egyptsk˘ dvÛr,byl
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11 Friemert (1984), Beaver (1986) a Werner (2003: 95–100).
12 Jones – Bonomi (1854).
13 The Times (ze dne 12. fiíjna 1870, s. 4).



jeho scénami a doprovodn˘mi hieroglyfick˘mi nápisy vytvofien˘mi Bonomim

jak se patfií ohromen. Zpoãátku Servais dokonce doufal, Ïe se mu podafií na-

jmout Bonomiho, aby podobné nápisy a scény navrhnul i pro egyptsk˘

chrám v Antverpách, ale nakonec se s Bonomim nedohodl. S pfiedstavou

scén a doprovodn˘ch textÛ z Egyptského dvora v hlavû se následnû Serva-

is obrátil na jednoho z mála BelgiãanÛ, ktefií se v této dobû zab˘vali studi-

em hieroglyfÛ, aby mu pomohl navrhnout texty a reliéfy pro jeho chrám.

Tímto muÏem nebyl nikdo jin˘ neÏ Lodewijk Delgeur. Delgeur byl filolog,

kter˘ plynule ovládal nûkolik evropsk˘ch jazykÛ – vãetnû ãe‰tiny. Byl také

badatelem na poli latiny, fieãtiny a staré egypt‰tiny a byl dobfie obeznámen

se zemûmi jako Turecko ãi Egypt. 14 Delgeur a Servais se shodli na tom, Ïe

soubor reliéfÛ a nápisÛ by mûl pfiedstavovat souvisl˘ pfiíbûh slavnostního

otevfiení chrámu Leopoldem I. v roce 1856.

Hierog ly f i cké  náp isy  a re l ié fy  z egyptského chrámu (1857–1862)

V˘zdoba této stavby nápisy a reliéfy probûhla ve dvou fázích a provedli ji dva

slavní dekorativní malífii tohoto období – Jean-Joseph Stalins (1806–1878)

a jeho syn Joseph-Alfred Stalins (1837–1881). Vnûj‰í stûny stavby získaly

svou v˘zdobu v letech 1857–1858, zatímco sloupy pronaa a ãást vnitfiních

prostor následnû v letech 1861–1862. Mezi malbami na vnûj‰ku a vnitfiku

pronaa si mÛÏeme pov‰imnout odli‰ností – zatímco reliéfy a nápisy na

vnûj‰ích stûnách byly nejprve vyryty do ‰tukatury a následnû omalovány,

ve vnitfiních ãástech pronaa byly texty a scény namalovány pfiímo na zeì.

V hlavní ãásti pavilónu jsou obû metody kombinovány.

Podle Delgeurov˘ch a Servaisov˘ch návrhÛ vymalovali otec a syn Stalin-

sové v letech 1857–1858 podél vrchní ãásti stûn po celém obvodu stavby

vlys sloÏen˘ ze stfiídajících se okfiídlen˘ch sluneãních kotouãÛ a kartu‰í se

jménem krále Leopolda I.Ve stejné fázi také pfiidali nad vstup dedikaãní ná-

pis a stûny po obou stranách vstupu vyzdobili skupinou reliéfÛ a dopro-

vodn˘ch nápisÛ (Obr. 1 a Foto 1).

Hieroglyfické nápisy a reliéfy, které vytvofiil Lodewijk Delgeur, dokazují

jeho ohromující znalosti o starovûkém Egyptû a hieroglyfickém písmu.Pro

chrám v Antverpách upravil Delgeur ãásti staroegyptsk˘ch scén a v˘razÛ,

aby tak vyhovovaly místním souvislostem i moderní dobû.ProtoÏe Delgeu-

rovy deníky a knihy byly pfii poÏáru v roce 1874 zniãeny, nemÛÏeme dnes

s jistotou rozhodnout, které publikace tvofiily základ pro jeho návrhy.Tyto

nejasnosti v‰ak do jisté míry pomáhá objasnit bohatá Delgeurova a Servai-

sova korespondence.15
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14 Génard (1890).
15 Do korespondence mezi Charlesem Hubertem Servaisem a Lodewijkem Delgeurem mÛÏe

b˘t nahlédnuto v archívech K. M. D.A.



Vliv Egyptského dvora v Kfii‰Èálovém paláci je zfiejm˘ z dedikaãního ná-

pisu umístûného nad vstupem do chrámu (Obr. 1 a Foto 1). Hieroglyfick˘

nápis v Antverpách uvádí: „V roce 1856 „Boha spasení“ za Jeho Veliãen-

stva, krále Horního a Dolního Egypta (Slunce a Ïivota Belgie) a syna

Reova (Leopolda I.), byla tato budova vystavûna jako kniha k potû‰e

Antverp a k pouãení jejich obyvatelstva“.16 Dedikaãní nápis vytvofien˘ Jo-

sephem Bonomim pro Egyptsk˘ dvÛr je pozoruhodnû podobn˘: „V 17. ro-

ce vlády Jejího Veliãenstva, vládkynû vln, královské dcery Viktorie, … byl

vystavûn tento palác jako kniha pro pouãení muÏÛ a Ïen v‰ech zemí,

oblastí a obvodÛ“.17

V dedikaci a na vlysu je král Leopold I. oznaãován tradiãními staro-

egyptsk˘mi královsk˘mi tituly v kartu‰ích. Pro první titul – „Slunce a Ïivot

Belgie“ – musel Delgeur navrhnout nov˘ hieroglyf, protoÏe Belgie je mís-

tem, které se pochopitelnû ve staroegyptsk˘ch textech nevyskytuje. Del-

geur tedy zavedl pro vyjádfiení Belgického království hieroglyf v podobû

zlatého lva stojícího na zadních nohách. Právû stojící lev byl odjakÏiva he-

raldick˘m zvífietem Belgie i Flander.Za zmínku nepochybnû stojí pfiíhodn˘

popis krále Leopolda I. jako krále dvou zemí – Horního a Dolního Egypta.

Stejnû jako dávn˘ faraón vládl i Leopold I. v této dobû dvûma odli‰n˘m ob-

lastem – Flandrám a Valonsku.18

Stûny po obou stranách vstupu pod dedikací byly rozdûleny do tfií scén

umístûn˘ch nad sebou. Právû dedikace stavby také tvofií ústfiední motiv

nejvy‰‰ího registru po obou stranách vstupu (Obr. 1 a Foto 1).V obou pfií-

padech tu blíÏe neidentifikovateln˘ hodnostáfi pfiedkládá tuto stavbu (vle-

vo) a zoologickou zahradu (vpravo) boÏské personifikaci mûsta Antverp.

Delgeur navrhnul i novou hieroglyfickou znaãku pro znázornûní mûsta

Antverp – sedící Ïenskou postavu,která na své hlavû nese znaãku nomu ãi-

li provincie a jméno nomu:znak ruky odfiezávané noÏem (Obr.3 a Foto 5).

DelgeurÛv hieroglyf jasnû odkazuje na legendu, která stojí za pÛvodem

jména mûsta. Podle této legendy Ïil v dávn˘ch dobách na bfiezích fieky

Schelde stra‰liv˘ obr jménem Druoon Antigoon. Kdykoliv odmítli námofi-

níci plující po fiece zaplatit obrovi m˘tné, tento je potrestal tím,Ïe jim ufie-

zal ruku. Byl to aÏ fiímsk˘ voják Silvius Brabo, komu se podafiilo obra zabít.

Brabo pak odfiíznul obrovi ruku a hodil ji do fieky. Odtud tak podle této le-

gendy pochází jméno mûsta – „hand/ant-“ (= ruka) a „werpen-“ (= hodit).

Reliéfy po obou stranách vstupu sk˘tají také informace o obyvatelích té-

to budovy. Nejprve Delgeur zam˘‰lel vyplnit reliéfy skupinou loveck˘ch

17
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16 Transliterace a pfieklad v‰ech textÛ lze nalézt v Warmenbol – Delvaux (1988).
17 Jones – Bonomi (1854: 14).
18 Tfietí prvek dne‰ní Belgie,nûmecká men‰ina, je‰tû nebyla v této dobû ãástí zemû. Nûmecky

mluvící hraniãní oblasti Eupen,Malmédy a Moresnet byly pfiipojeny k Belgii aÏ po Versailleské

smlouvû v roce 1919.



v˘jevÛ,které by se zakládaly na ilustracích ve Wilkinsonovû knize Manners

and Customs of the Ancient Egyptians19 (shodou náhod ji neilustroval ni-

kdo jin˘ neÏ Joseph Bonomi),ale v dopise Servaisovi ze srpna 1856 své roz-

hodnutí zmûnil a za svÛj pfiedobraz zvolil motivy reliéfÛ ze skalního chrá-

mu Ramesse II. (1279–1212 pfi. Kr.) v Bét el-Walí.20 Na jednom reliéfu

pocházejícím z núbijského chrámu v Bét el-Walí je zachycena skupina

NúbijcÛ, ktefií pfiiná‰ejí Ramessovi II. jako tribut skupinu zvífiat a dal‰ích

produktÛ své zemû (Obr. 4).Ve ãtyfiech scénách v egyptském chrámu zoo-

logické zahrady v Antverpách nahradil Delgeur Núbijce rÛzn˘mi cizokraj-

n˘mi delegacemi,které pfiiná‰ejí jako tribut Antverpám rozliãná zvífiata.L˘-

bijci, Asijci a Núbijci jsou vyobrazeni v typickém staroegyptském stylu,

vãetnû sv˘ch tradiãních úãesÛ a odûvÛ. Dnes nevíme, které reliéfy poslou-

Ïily Delgeurovi za pfiíklad pro jeho návrhy cizích poselství, ale s podobn˘-

mi reliéfy se mÛÏeme setkat v chrámech i hrobkách po celém Egyptû. Na

základû reliéfu je zfiejmé, Ïe tribut cizích delegací Antverpám se skládal ze

zebry, Ïirafy, p‰trosa, lva, medvûda, dvou antilop a hyeny (Obr. 1 a Foto 1).

Poslední Servaisovy a Delgeurovy návrhy pro egyptsk˘ chrám v ant-

verpské zoologické zahradû byly otcem a synem Stalinsov˘mi realizovány

18

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

19 Wilkinson (1873).
20 Ricke – Hughes – Wente (1967: pfií. 7 a 9) a Roeder (1938: pfiíl. 32–34).

Obr. 3 BoÏská personifikace

mûsta Antverp.



mezi létem 1861 a podzimem 1862.Ve druhé fázi v˘zdoby malífii pracova-

li na sloupech, vnitfiních stûnách a stropû pronaa (Foto 5) a vytvofiili i ma-

lovan˘ vlys podél horní ãásti vnitfiních stûn stavby, kter˘ tvofiily okfiídlené

sluneãní kotouãe a kartu‰e Leopolda I. (Foto 2).

Prohlídka soukromé korespondence Lodewijka Delgeura vyná‰í na svût-

lo skuteãnost, Ïe jako hlavní zdroj inspirace pro reliéfy a nápisy druhé fáze

v˘zdoby pouÏil dvanáct svazkÛ bohatû ilustrované publikace Karla Ri-

charda Lepsia (1810–1884) Denkmaeler aus Aegypten und Aethiopien.21

V roce 1859 vûnoval prusk˘ princ-regent Friedrich Wilhelm Ludwig

(1794–1863) mûstské knihovnû v Antverpách jedno vydání tûchto dvanác-

ti svazkÛ. Mûstská knihovna svazky na krátkou dobu vystavila a právû v té-

to dobû byli Servais i Delgeur zfiejmû jejími ãast˘mi náv‰tûvníky. Dnes ale

nemÛÏeme s jistotou stanovit,které konkrétní ilustrace z Lepsiova díla Del-

geur pouÏil, kdyÏ pracoval na sv˘ch návrzích pro chrám v Antverpách. Po-

ãetné reliéfy a textová v˘zdoba stûn egyptského chrámu vAntverpách jsou

skuteãnû více neÏ pouh˘mi kopiemi staroegyptsk˘ch scén. Delgeur se ve

19
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21 Lepsius (1849–1858).

Obr. 4 Reliéf z chrámu Ramesse II. v Bét el-Walí.



sv˘ch návrzích neopíral jen o nûkolik málo scén a nápisÛ, ale zfiejmû pfie-

vzal z rozliãn˘ch reliéfÛ mnoÏství mal˘ch detailÛ a tento materiál pfiepra-

coval do nov˘ch a originálních kompozic.

Ústfiedním tématem druhé fáze v˘zdoby zÛstává slavnostní otevfiení

chrámu Leopoldem I.Tituly krále a jména tehdej‰ího guvernéra Antverp –

Teichmana – i starosty mûsta – Jana Franse Loose (1799–1871) figurují ve

ãtyfiech svisl˘ch nápisech na sloupech.V mnoha scénách ve vnitfiních ãás-

tech pronaa se je‰tû jednou setkáváme s pfiiná‰ením zvífiat cizími poselstvy

(Foto 5), jakoÏ i s dedikací chrámu personifikaci mûsta Antverp.Podle vzo-

ru mnoha egyptsk˘ch chrámÛ navrhnul Delgeur pro v˘zdobu stropu pro-

naa také vzorec zlat˘ch hvûzd na modrém pozadí (Foto 5) a motiv supÛ

s roztaÏen˘mi kfiídly.

Dvû ze scén umístûn˘ch v pronau si zaslouÏí na‰i hlub‰í pozornost. Je-

den reliéf zcela ojedinûl˘m zpÛsobem vyobrazuje královské dûti Leopolda

I., které se v‰echny zúãastnily slavnostního otevfiení stavby v roce 1856

(Foto 6,viz pfiíloha).Tfii22 dûti Leopolda I.a Louisy Marie,princezny Orleánské

(1812–1850), jsou zde zachyceny v egyptsky pojatém odûvu, jak sedí na la-

vici. Podle egyptsk˘ch vzorÛ jsou dûti oznaãeny jako sA(.t)-nsw.t nX.t=f mr=f
tedy králÛv syn/dcera jeho tûla, jeho milovan˘(-á).

Prvním v fiadû je korunní princ a hrabû brabantsk˘ Leopold,budoucí král

Leopold II.(1835–1909,kter˘ vládl mezi lety 1865 a 1909).Po nûm následuje

jeho manÏelka, arcivévodkynû Marie-Henrietta Rakouská (1836–1902).

V dobû slavnostního otevfiení pavilónu se tento vzne‰en˘ pár právû vrátil

z nûkolikamûsíãní náv‰tûvy Egypta a arcivévodkynû Marie-Henrietta podle

dostupn˘ch informací Servaisovi sdûlila, Ïe dle jejího názoru jeho chrám

vûrnû odráÏí rozvaliny, které nav‰tívila v Egyptû. Poãetné staroÏitnosti, kte-

ré pár v prÛbûhu své cesty nashromáÏdil, se pozdûji staly dÛleÏitou sou-

ãástí egyptské sbírky Královského muzea umûní a historie v Bruselu.23

Je zajímavé, Ïe arcivévodkynû Marie-Henrietta je v nápisu pod touto scé-

nou oznaãena jako dcera královského syna linie Marie Terezie, paní dvou

zemí, coÏ je odkaz na arcivévodkyni Marii Terezii Rakouskou (1717–1780).

Arcivévodkynû Marie-Henrietta byla totiÏ pfies svého otce, palatina Jose-

fa Maìarského (1776–1847) a dûda, císafie Leopolda II. Habsburského

(1747–1792), pravnuãkou Marie Terezie. V nápisu tedy arcivévodkynû

Marie-Henrietta, stejnû jako král Leopold I.,nese titul vládce dvou zemí a je-

jí jméno se také objevuje v kartu‰ích. Zde se jedná o odkaz na vládu Marie

Terezie nad Belgií.VÏdyÈ pouze nûkolik generací pfied zahájením v˘stavby

egyptského chrámu v Antverpách – pfiesnûji mezi lety 1713 a 1789 – nále-

Ïela ãást Belgie, tehdy známá jako Rakouské Nizozemí, k habsburské fií‰i.
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Za Marií-Henriettou sedí dva mlad‰í sourozenci Leopolda II. – hrabû Phi-

lippe Flandersk˘ (1837–1905), a jeho sestra Charlotte (1840–1927), bu-

doucí císafiovna mexická a manÏelka arcivévody Maxmiliána Rakouského

(1832–1867).

Za zmínku jistû stojí, Ïe i nûkteré osobnosti, které se podílely na v˘stav-

bû egyptského chrámu v zoologické zahradû, na‰ly svou cestu na stûny to-

hoto pavilónu (Foto 7, viz pfiíloha). Úplnû vlevo je zachycen malífi Jean-Jo-

seph Stalins; vedle nûj následuje architekt Charles Hubert Servais, pak

zakladatel a první fieditel zoologické zahrady Jacques Kets a koneãnû zá-

stupce fieditele Jacques Vekemans. Jedin ,̆ kdo v této portrétní skupinû chy-

bí, je génius stojící za tûmito dekorativními panely – sám Lodewijk Delgeur.

Na podzim roku 1862, osm let poté, co Servais zaãal pracovat na archi-

tektonick˘ch návrzích budovy, jeÏ se mûla stát útoãi‰tûm pro rÛzné africké

savce, dospûly práce na egyptském chrámu v zoologické zahradû v Ant-

verpách ke svému závûru. Z partnerství architekta Clauda Huberta Servai-

se a filologa Lodewijka Delgeura vznikl unikátní egyptianizující soubor.

Kombinací rÛzn˘ch prvkÛ z poãetn˘ch staroegyptsk˘ch scén a textÛ

vznikla zcela nová moderní sbírka reliéfÛ a hieroglyfick˘ch nápisÛ v egypt-

ském stylu,která vyhovovala kontextu této stavby – místu pro ustájení zví-

fiat v polovinû 19. století.

Egyptsk˘  ch rám v pozdn ím 19.  a v prÛbûhu 20.  s to le t í

Tvofiivá práce Delgeura a Servaise nezÛstala dlouho bez odezvy. Pfiíkladu

Antverp následovalo nûkolik zoologick˘ch zahrad, napfiíklad v Hambur-

ku, Düsseldorfu a Berlínû,24 kde se objevily podobné egyptianizující stav-

by.Návrhy pro „Straussenhaus“ v berlínské zoologické zahradû,vystavûn˘

v letech 1901–1902, vykazují znaãné podobnosti s egyptsk˘m chrámem

v Antverpách. Na poãest nûmeckého císafie Wilhelma II. (1859–1941) byl

pro tento pavilón p‰trosÛ navrÏen soubor podobn˘ch hieroglyfick˘ch ná-

pisÛ. P‰trosi zde byli umístûni aÏ do zniãení pavilonu bûhem 2. svûtové

války.

V Antverpách sice egyptsk˘ chrám pfietrval, ale pfiíbûh jeho v˘stavby

i v˘zdoby z velké ãásti zmizel se smrtí Servaise a Delgeura.Na konci 19.sto-

letí a po vût‰inu 20. století byly jak architektura, tak i texty a scény opako-

vanû opravovány a restaurovány. Postupem ãasu se pÛvodní záfiivé barvy

reliéfÛ zmûnily na neÏivotnou béÏovou, hnûdou a zelenou a v pfiípadû hie-

roglyfÛ na modrou barvu.Vût‰ina rekonstrukãních prací také probûhla bez

dÛkladné, jestli vÛbec nûjaké, znalosti v˘znamu egyptianizujících reliéfÛ

a nápisÛ, které kdysi vyprávûly pfiíbûh slavnostního otevfiení chrámu v ro-

ce 1856.V prÛbûhu let byly ãásti reliéfÛ jednodu‰e pfiemalovány, zatímco
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dal‰í scény a nápisy byly nevhodnû zrestaurovány.Texty a reliéfy tím ztrati-

ly smysl, kter˘ kdysi mûly, a staly se zcela nesrozumiteln˘mi.25

Za zmínku stojí pouze dva pozdûj‰í doplÀky egyptského chrámu v Ant-

verpách, které byly provedeny v duchu práce Servaise a Delgeura.V roce

1893 navrhnul pro tuto budovu Emile Thielens (1854–1911), ServaisÛv ná-

stupce na pozici architekta zoologické zahrady, velkolepou a stále zacho-

valou mramorovou podlahovou mozaiku s motivy lotosu (Foto 2 a 5).V ro-

ce 1901 dále místní dekorativní malífi Henri Verbuecken (1848–1926)

obohatil vnitfiek chrámu souborem kvûtinov˘ch motivÛ zaloÏen˘ch na nû-

kolika ilustracích z díla Emila Prisse d’Avennes (1807–1879) Histoire de

l’art égyptien d’après les monuments.26

Antverpská zoologická zahrada je od roku 1974 chránûn˘m územím

a budova chrámu byla roku 1983 prohlá‰ena za státní památku.V této do-

bû uÏ byla kompletní rekonstrukce nevyhnutelná a roku 1984 se ãlenové

rady Královské zoologické spoleãnosti Antverp rozhodli chrám zrekon-

struovat do pÛvodního stavu, jak jej v letech 1854 aÏ 1862 koncipovali

Charles Hubert Servais a Lodewijk Delgeur. Po detailním studiu dûjin

chrámu i jeho textÛ a reliéfÛ, na kterém se podíleli egyptologové Eugène

Warmenbol a Luc Delvaux spoleãnû s historiãkou Petrou Maclot, se v le-

tech 1986–1988 uskuteãnila kompletní rekonstrukce architektury i v‰ech

maleb.

Teprve teì,kdy stavba získala svou nûkdûj‰í nádheru, tedy poprvé po ví-

ce jak století, mÛÏeme znovu porozumût a docenit práci Delgeura a Serva-

ise v její celistvosti. K nejpozoruhodnûj‰ím prvkÛm chrámu v Antverpách

se jiÏ provÏdy budou fiadit jak mnohobarevné reliéfy v egyptském stylu,tak

i hieroglyfické nápisy pokr˘vající jeho stûny. Do tûchto scén a textÛ pfie-

nesli tvÛrãí duchové stojící za stavbou egyptského chrámu v zoologické

zahradû v Antverpách své bohaté znalosti o staroegyptském umûní, archi-

tektufie i jazyku. Není tedy divu, Ïe originalita a ucelenost chrámov˘ch

kompozic vedla britského profesora J. S. Curla, odborníka na historii archi-

tektury, k poznámce, Ïe egyptsk˘ chrám na bfiezích fieky Schelde je „zfiej-

mû nejskvûlej‰ím pfiíkladem egyptianizace v 19. století“.27
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Coppens – Foto 1 Egyptsk˘ chrám v zoologické zahradû v Antverpách.

Coppens – Foto 2 Vnitfiek antverpského chrámu.
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O B R A Z OVÁ  P ¤ Í L O H A
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â L Á N K Y

Coppens – Foto 3 Boãní pohled na chrám v antverpské zoologické zahradû.

Coppens – Foto 4 ¤ímsk˘ pronaos chrámu v Dendefie.
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Coppens – Foto 5 

Interiér pronaa

antverpského chrámu.

Coppens – Foto 6 Dûti krále

Leopolda I.
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Coppens – Foto 7 Autofii architektonického návrhu antverpského chrámu.

RÛÏová – Foto 1 Budova univerzitní knihovny v Asjútu.


