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Úvod

Stfiedozem a zemû na Nilu se obvykle nespojují ani v myslích egyptologÛ,ani

v myslích znalcÛ díla J.R.R.Tolkiena pfiíli‰ úzk˘m svazkem.Pfiinejmen‰ím ne-

ní jejich vzájemn˘ vztah obecnûji znám .̆ Pro mnoho ãtenáfiÛ Pána PrstenÛ

a dal‰ích Tolkienov˘ch knih je pomûrnû znám˘m zdrojem inspirace pfii vy-

tváfiení Stfiedozemû severská mytologie, pfiípadnû nûkteré antické mytické

prvky (shrnutí Day 1994,Day 2003,dále podrobnûji napfi.Burns 2000,Neu-

bauer 1990: 25 apod.). Egypt je v‰ak v tolkienovsk˘ch diskusích spí‰e fiíd-

k˘m hostem.Sám Tolkien pfiitom zanechal pomûrnû pfiesvûdãivé svûdectví

o tom, Ïe utváfiení Stfiedozemû, alespoÀ my‰lenkovû, nebylo staroegypt-

sk˘m vlivÛm tak docela uzavfieno.Pokud se je v‰ak vydáme hledat,musíme

b˘t velmi obezfietní.VÏdyÈ autor sám zasadil Stfiedozemi na evropsk˘ kon-

tinent, resp. do jeho zemûpisn˘ch ‰ífiek (Tolkien 1995 (2000): 375–376).

„Aplikace“ starého Egypta

Inspirace staroegyptsk˘m svûtem totiÏ – to je patrné na první pohled – ne-

byla nikterak prvoplánová a pfiímoãará,o to více je v‰ak zajímavá.Smyslem

tohoto textu by právû mûlo b˘t nejen upozornûní na dal‰í zajímav˘ rys

v budování historie Stfiedozemû,ale stejnou mûrou i upozornûní na sice re-

lativnû ãast˘ – ale nepfiíli‰ znám˘ – zpÛsob, jak˘m mohla historická epocha

zapÛsobit na inspiraci autora literárního díla.A pozdûji, jak uvidíme, také

na inspiraci tûch, kdo dávali literárnímu dílu vizuální podobu – ilustrátorÛ

a tvÛrcÛ filmov˘ch adaptací.1

Koneãnû si mÛÏeme na pfiíkladu Stfiedozemû v‰imnout v˘znamu histo-

rie, „pravé ãi pfiedstírané“2, v pfiíbûhu a ve smyslu svûta.V obecné rovinû

pfiíbûhu mÛÏeme také fiíci, Ïe se pfii tkaní nového pfiediva pfiíbûhÛ Ardy do

splétan˘ch nití dostala vlákna jin˘ch pfiíbûhÛ, které tím zase dostaly dal‰í

rozmûr a v˘znam.3
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1 Filmová adaptace Petera Jacksona je sice první úpln˘ a dokonãen˘ pokus o pfievod Pána

PrstenÛ na filmové plátno, není to v‰ak pokus první. Snaha o filmovou, hranou ãi animova-

nou podobu Hobita a Pána prstenÛ je mnohem star‰í a první pokusy se datují je‰tû do dob

autorova Ïivota.Tolkien sám se k nûkter˘m z nich je‰tû mûl moÏnost vyjádfiit (Tolkien 1995

(2000): 261, 266–267, 270–271).
2 „Mám mnohem radûji historii, pravou nebo pfiedstíranou, protoÏe ji ãtenáfii mohou apliko-

vat rÛznû podle svého my‰lení a zku‰eností“.Tolkien 1993/I: 9;Tolkien 1991, 2001: xvii.
3 Srovnej Tolkien (1997a: 108–112),Tolkien (1997b: 124–129), a Neubauer (1990: 7, 25).



¤íkejme tomu tfieba „nepopisná inspirace“,Tolkien by moÏná fiekl „apli-

kace“4 historického motivu. Jsme celkem ãasto svûdky opaãného zpÛsobu

zacházení s historií – vzniká mnoho historick˘ch románÛ a umûleck˘ch

dûl, které si vypÛjãí takfiíkajíc kost˘m urãité epochy5, v nûmÏ nám poté

pfiedvedou více ãi ménû dobfie zpracovan˘ v˘sledek autorovy invence.Exi-

stují samozfiejmû i historické romány a povídky – není jich právû málo

a mají dlouhou tradici – které zacházejí i s prvky dobové mentality – to

v nûkter˘ch pfiípadech více neÏ zruãnû.V zásadû ov‰em ãasto prostû pfií-

mo pfiejmou urãitou dobu a do ní zasadí svÛj pfiíbûh. Podle takov˘ch knih

lze samozfiejmû úspû‰nû ilustrovat i filmovat, s bohatou zásobou vzorÛ ar-

chitektury, uÏitého umûní, i kost˘mÛ pohotovû po ruce. Je jen na tvÛrci vi-

zuálního doprovodu ãi podoby díla, nakolik se sám seznámí s dobou, do

níÏ je dûj zasazen, a nakolik z ní dokáÏe ãerpat, kolik potfiebuje osobní sty-

lizace a nakolik mÛÏe, ãi je schopen, dodrÏet historickou vûrohodnost.

U „aplikací“ je tomu, domnívám se, jinak.Autor zde ani tak nepotfiebuje

historickou reálii se v‰emi detaily, naopak, ãasto se mÛÏeme s takov˘mi

aplikacemi motivÛ setkat v literatufie fantasy ãi science-fiction a samozfiej-

mû také v ilustraãním a filmovém ztvárnûní tûchto ÏánrÛ. Paradoxnû pfii-

tom mÛÏe b˘t takováto inspirace v mnohém námûtovû a my‰lenkovû bo-

hat‰í a zajímavûj‰í neÏ klasick˘ historick˘ román. Ostatnû dobr˘m pfiíklad

pro ovûfiení tohoto tvrzení mÛÏe b˘t samotn˘ TolkienÛv Pán prstenÛ, kte-

r˘ je na‰ím hlavním pfiíkladem.NeÏ se v‰ak k jeho textu dostaneme, je dob-

ré si fiíci, Ïe nikoliv pfiíkladem jedin˘m. Historické motivy, nûkdy jen letmo

naznaãené volbou slov, prostfiedí, ãi jmen postav, se objevují také v dal‰ích

knihách zmínûn˘ch ÏánrÛ fantasy a science-fiction. Patfií k nim napfiíklad

Duna Franka Herberta.V tomto pfiípadû se dokonce historická inspirace

starovûk˘m Egyptem promítla do vizuálního zpracování, konkrétnû do

kost˘mÛ pro jednu filmovou verzi Duny, navrÏen˘ch Pi‰tûkem (viz

http://encyklopedie.dune.cz/Duneart/pistek/uvod.htm). Stalo se tak v sou-

ladu s textem knihy, kde se v daleké budoucnosti lidstva znovu oÏiví mno-

hé spoleãenské a kulturní vzorce minulosti v nov˘ch souvislostech. Po-

dobnû zachází s historick˘mi odûvními prvky také Pi‰tûk.

VraÈme se v‰ak k pÛvodnímu tématu, kter˘m je obecná „aplikace“ his-

torické inspirace. Pokud autor zvolí tento zpÛsob, mÛÏe se mu stát, Ïe se

spí‰e snaÏí inspirovat svou pfiedstavou o duchovním ovzdu‰í a my‰lenko-

vém svûtû historické epochy, která ho zajímá. Nevidí tedy popisn˘ obraz

dané doby, spí‰e ho mÛÏe zaujmout její filosofie, nebo také ideologie.Vidí

tedy spí‰e pfiíbûh, kter˘ vyrÛstá z prostfiedí urãité epochy, neÏ její scénu

a kost˘my.
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4 Tolkien (1993/I: 9);Tolkien (1991, 2001: xvii).
5 Pfiitom není obãas dÛleÏité, zda jde o kost˘m, kter˘ danému období pfiifikla znalost a imagi-

nace historikÛ,anebo obecná historická pamûÈ a její imaginace.Srovnej Bene‰ (1995:passim).



Efekty témûfi vizuální, které charakterizují leckter˘ klasick˘ historick˘

román (samozfiejmû ten z dob 19. století nejv˘raznûji), zde ustupují. Z hle-

diska pfiedmûtu studia staroegyptské inspirace je v‰ak mnohem zajímavûj-

‰í pokusit se sledovat tuto nepopisnou inspiraci, inspiraci svûtem star˘ch

EgypÈanÛ v tom nejobecnûj‰ím mûfiítku, nejen jejich monumentálními

stavbami a zlatem Tutanchamonovy masky.

Je nespornû badatelsky dobrodruÏnûj‰í – a ov‰em také sloÏitûj‰í – de‰if-

rovat Egypt v Mozartovû Kouzelné flétnû neÏ sledovat scénograficky in-

scenovan˘ Egypt v Aidû. Egyptolog se u sledování inscenace Aidy, pokud

postrádá smysl pro humor a nadsázku, jakoÏ i pokud zapomene na urãitá

pravidla inscenaãní praxe, mÛÏe doãkat hrub˘ch zklamání.6 Na druhou

stranu egyptolog sledující roli starého Egypta v evropské kultufie, zpro-

stfiedkovanou zednáfistvím ãi dal‰ími tradicemi, mÛÏe rozplétat zajímavé

pfiíbûhy. Ov‰emÏe mnohé budou na hony vzdáleny svûtu starého Egypta,

jak se jej snaÏíme poznat v rámci vûdeckého zkoumání. Zato nám ale fiek-

nou více o místû Egypta v moderní imaginaci.

I to byl dÛvod, proã mi pfii‰lo podnûtné zab˘vat se staroegyptskou in-

spirací v podobû „aplikace“ u Tolkiena, kde se opravdu relativnû dobfie

skr˘vá.Prostfiedí Stfiedozemû opravdu nevyvolává obraz Nilského údolí pl-

ného palem. Pfiesto, kdyÏ se vytváfielo sloÏité pfiedivo historie Stfiedozemû,

lze s velkou pravdûpodobností konstatovat, Ïe do této tapiserie se dostala

i egyptská vlákna – naznaãuje to totiÏ sám autor, jak je‰tû uvidíme.

Dal‰ím dÛvodem pro vznik tohoto textu bylo také to, Ïe na pfiípadu Tol-

kien versus Egypt lze dobfie ukázat nûkolik úskalí studia historické inspira-

ce a problémÛ, které s ním jsou vÏdy spojeny. Sémiotika inspirací a reflexí

je pomûrnû komplikovaná a je moÏné, Ïe i tento ãlánek nûkomu poslouÏí

jako modelov˘ pfiíklad chyby ve v˘kladu.

Navíc zde pfiistupuje snad nikoliv nemístná obava, Ïe podobné studie

(tedy i tato) mohou skonãit jen u srovnávání „autor fiíká,pfiejímá, inspiruje

se“ versus „z historie víme“.Tímto zpÛsobem se ov‰em dá pracovat spí‰e

s klasick˘m historick˘m románem, a zjistit tak, jak se urãitá historická udá-

lost postupnû mûní v umûleckém pohledu a co mÛÏe v novém, románo-

vém, kontextu sdûlit, podle toho, pod jak˘m úhlem pohledu ji sledujeme.

I tady je ov‰em na místû opatrnost,ponûvadÏ pustit se napfiíklad do autora

historického románu z 19. století a vinit ho z neznalosti detailÛ starovû-

k˘ch dûjin,pfiiãemÏ na dotyãné detaily se v historické vûdû pfii‰lo aÏ ve sto-

letí dvacátém, je ponûkud krátkozraké.

79

S T ¤ E D O Z E M  A  â E R N O Z E M

6 Srovnej Chappaz (1993: 37).



Egypt  ve  S t fiedozemi?

Hlavní sloÏkou svûta Tolkienova Pána prstenÛ je patrnû evropská mytolo-

gie a pfiednû severoevropské legendarium (Day 1994 nebo Arda7 jako po-

pulární pfiehled,Tolkien 1995 (2000), passim, atd.), dovednû pfiepracova-

né v novou mytologii. Evropská pÛda povûstí a legend jiÏ sama o sobû

obsahuje zfiejmé podnûty a témata, která patfií buì spoleãnû jí a medite-

ránnímu svûtu, nebo jsou dûdictvím starovûké mytologie. Pfiesto je Egypt

pfiítomen vTolkienovû textu mnohem Ïivûji a v˘raznûji,neÏ jen jako obrys

v pozadí jeho svûta.

Svût a historie Stfiedozemû pÛsobí moÏná právû proto tak Ïivotn˘m do-

jmem, Ïe je v nich obsaÏeno celé pfiedivo kulturních souvislostí a mytolo-

gick˘ch pfiíbûhÛ, které mÛÏeme hledat v archetypálních pfiedstavách, a zá-

roveÀ patfií „reálné“ historii, tak jak ji známe z vûdeckého bádání.

Tolkien se dokonce dotkl i velmi zajímavého jevu – toho, jak se z histo-

rick˘ch pfiíbûhÛ stávají legendy a m˘ty. S tímto jevem se mÛÏeme setkat

i v moderní historiografii,obãas i jako s v˘sledkem historikova snaÏení,ãas-

tûji ov‰em jako s pfiedmûtem v˘zkumu. Jak konstatuje Aragorn: „Povûsti

na‰eho vûku pfiece neskládáme my, ale ti po nás.“8

Pro ãtenáfie egyptologa je v Tolkienovû textu k nalezení celá fiada drob-

ností,které mu mohou pfiipomenout Egypt a jeho historii.Nûkteré z tûchto

náznakÛ jsou skuteãnû zniãujícím zpÛsobem „jasné“, ale pravdûpodobnû

hluboce klamavé.To ov‰em dûlá ze sledování Tolkienovy egyptské inspirace

svého druhu dobrodruÏnou v˘pravu s ne právû jist˘m v˘sledkem.

Tak napfiíklad elfové, ktefií se plaví do Zemû neumírajících – Valinoru, na

Západ a Západ je vÛbec spojen se svûtem blaÏenství – jakoby se podobali

zemfielému EgypÈanu, kter˘ se vydává na svou pouÈ ze svûta Ïiv˘ch do zá-

padní fií‰e mrtv˘ch. Navíc i EgypÈan se plaví a vÛbec tematika plavby a lodí

je ve svûtû star˘ch EgypÈanÛ v˘znamn˘m motivem, coÏ ov‰em bylo dáno

ústfiedním v˘znamem fieky Nilu, nikoliv pfiítomností mofie. Plavba je pevnû

spojena s my‰lenkou cesty,vãetnû cesty poslední.Pohfiební ãlun,pln˘ kvûtin

a obûtních darÛ,se ãasto objevuje v egyptsk˘ch pfiedstavách o cestû na onen

svût a byl i praktickou a zcela reálnou souãástí cesty pohfiebního prÛvodu.

Takto zní samozfiejmû tato paralela vcelku vûrohodnû, av‰ak jen do chvíle,

neÏ si uvûdomíme, Ïe Tolkien mohl mít stejnû dobfie na mysli anglickou le-

gendární – a literární – tradici ostrova Avalonu a dal‰ích mytick˘ch míst le-

Ïících na Západ od britsk˘ch ostrovÛ. Pfiípadnû tu mohlo hrát roli i spoje-

ní Západ – západ slunce, pfiípadnû téÏ odpoãinek po namáhavém dni.

80

H A N A  N AV R ÁT I L OVÁ

7 Orientalistu zde mÛÏe zaujmout i sám v˘raz Arda,tedy zemû,svût jako celek,neboÈ mj.arabsky

se zemû fiekne téÏ al-ard. MÛÏe to b˘t ov‰em shoda ãistû náhodná.
8 Tolkien (1993/II: 30), originální znûní For not we but those who come after will make the

legends of our time. Tolkien (1991, 2001: 424).



Jin˘m podobn˘m momentem mÛÏe b˘t dvojí v˘znam barev a barevná

symbolika vÛbec,vTolkienovû textu.âerná barva napfiíklad nepfiedstavuje

pouze barvu temnoty a strachu, ale je také barvou královskou, v kombina-

ci se stfiíbrnou.V Egyptû najdeme dvojí v˘znam také.âerná mohla b˘t spo-

jena s temnotou a podsvûtními démony, ale také s úrodnou pÛdou âerné

zemû, Kemet – tedy samotného Egypta. Bílá je naopak symbolem ãistoty,

napfi. knûÏského odûvu.Ani zde ov‰em Tolkien nemusel nutnû vzít v potaz

egyptskou symboliku, mohl si ji vytvofiit sám, popfiípadû ji získat z jin˘ch

zdrojÛ. Kulturnû podmínûné rÛznorodé vnímání barev je vcelku znám˘m

jevem.

Obdobn˘ch témat mÛÏe b˘t je‰tû více. Napfiíklad mÛÏeme pokraãovat

se symbolem Stromu v Gondoru a srovnávat ho s rituálním v˘znamem

stromu v Egyptû,kde mûly rÛzné stromy náboÏenské konotace, a také spo-

jení s královskou osobou.9 Stromy najdeme na posvátn˘ch pahorcích spo-

jen˘ch s ideou prvotního pahorku, kter˘ se vynofiil z praoceánu pfii stvo-

fiení, pfiíp. rostou stromy na ãetn˘ch hrobech Usira (Osirida) – prvního

krále, kter˘ pfiinesl vzdûlanost lidem, a stal se pozdûji králem nad jiné

mocn˘m – králem fií‰e podsvûtí, kter˘ soudí mrtvé. Posvátn˘m stromem je

také sykomora, strom bohynû Hathory, nemluvû o stromu i‰ed, kter˘ je

spojován s královskou pfiítomností na ãetn˘ch reliéfech, napfi. v Amonovû

chrámu v Karnaku.V této souvislosti stojí za pov‰imnutí rovnûÏ symbolic-

k˘ v˘znam ãísla sedm, neboÈ TolkienÛv královsk˘ strom doprovází sedm

hvûzd; i palantírÛ – vidoucích kamenÛ – bylo pÛvodnû sedm.TéÏ v Egyptû

se sedm vyskytuje hojnû jako symbol, napfiíklad „sudiãek“ chodí sedm –

tzv. Sedm Hathor. Sedm boÏstev doprovází boha Thovta v jedné z egypt-

sk˘ch teologick˘ch konstelací a tvofií tak Osmero mûsta Hermopole,apod.

Na druhou stranu tato ãísla nebylo tfieba pfiejímat právû z Egypta, jejich

symbolika pfieÏívá v evropském i mimoevropském kulturním zázemí vûky.

RovnûÏ tak útok VozatajÛ na Gondor10 pfiipomene útok HyksósÛ, vyba-

ven˘ch vozy, na Egypt.Ve v‰ech tûchto pfiípadech ov‰em mÛÏe b˘t egyp-

tolog na liché stopû. Ov‰em vylouãit se samozfiejmû nedá ani opaãn˘ pfií-

pad, totiÏ Ïe má ãásteãnû pravdu.

Úcta k minulosti a faraonská koruna Hraniãáfie Chodce

Historie Stfiedozemû se z hlediska motivÛ, které obsahuje a které vycháze-

jí z historie „reálné“ a z „historick˘ch“ m˘tÛ, dá pfiirovnat k bohaté a pest-

ré tapiserii. Jednotlivé nitky reflexí star˘ch kultur lze odli‰it jen obtíÏnû, jak

jiÏ jsme si mohli v‰imnout. Pfiitom názor ãtenáfie mÛÏe kolem textu vysta-

vût sice zajímavou interpretaci, která doloÏí, jak rÛznorodé a bohaté mo-

hou b˘t zase naopak reflexe vyvolané Tolkienov˘m svûtem,av‰ak o vlastní
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9 Viz LÄ VI: 113–114.
10 Tolkien (1998: 373).



Tolkienovû inspiraci toho taková intentio lectoris fiíci mnoho nemusí.11

Co by nám mohlo pomoci, by byl autorÛv vlastní názor, jeho poznámky

o tom, co ho vedlo k jednotliv˘m motivÛm, jeÏ do svého díla zapracoval.

V tomto ohledu na‰tûstí zjistíme, Ïe Tolkien nás nezklame.

V jednom ze sv˘ch dopisÛ z konce 50. let,pfiesnûji 14. fiíjna 1958,napsal

jisté sleãnû Beare:

„Gondor‰tí byli svébytn ,̆ hrd˘ a archaick˘ národ, a asi nejlépe si je

lze pfiedstavit jako EgypÈany.V mnoha ohledech (starovûké) EgypÈany

pfiipomínali – oblibovali si a umûli stavût mohutné, gigantické vûci.A je-

jich záliba v genealogiích a hrobkách. (nepodobali se ov‰em v teologii,

v tomto ohledu byli více hebrej‰tí, skoro puritán‰tí) … myslím, Ïe koru-

na Gondoru (JiÏního Království) byla velmi vysoká, jako egyptská, ale

mûla pfiipojena kfiídla, nikoliv nasazena po stranách rovnobûÏnû, ale

odstávající pod urãit˘m úhlem. Severní království mûlo (jako odznak)

jen diadém – srovnejte rozdíly mezi Horním a Dolním Egyptem…“ 12

K tomuto textu pfiipojil náãrt gondorské královské koruny.Tuto korunu

jinde popisuje takto: „… celá bílá a kfiídla po stranách byla z perel

a stfiíbra, v podobû kfiídel mofiského ptáka, … v obrouãce bylo zasazeno

sedm démantÛ, a na vrcholku byl vsazen jedin˘ drahokam, jehoÏ svût-

lo ‰lehalo jako plamen.“13

Popis samotn ,̆ tak jak se dostal do textu Pána prstenÛ, Ïádné zvlá‰tní

asociace se starovûk˘m Egyptem nevzbuzuje. Ov‰em kromû toho, Ïe cha-

rakteristickou vlastností koruny je záfiivá bûlost,a ten,kdo se na ni dívá,má

dojem,Ïe záfií.Záfie a bûlost byly atributy spojované s hornoegyptskou krá-

lovskou korunou – vÛbec o celém zjevu egyptského panovníka se mÛÏe-

me doãíst, Ïe se „objevoval v záfii“14.

Nejv˘mluvnûj‰ím svûdectvím Tolkienovy pfiedstavy o gondorské korunû –

a její asociaci s egyptsk˘m vzorem – je v‰ak stále jeho náãrt,kter˘ proporãnû

odpovídá egyptské Bílé korunû Horního Egypta, samozfiejmû zachycené bez

urea a s doplnûním kfiídel mofisk˘ch ptákÛ po stranách a drahokamÛ, které
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11 Eco (2001) obecnû, Eco (1985) apod.
12 „The Númenóreans of Gondor were proud, peculiar and archaic and I think are best

pictured in (say) Egyptian terms. In many ways they resembled „Egyptians“ – the love of,

and power to construct, the gigantic and massive.And their great interest in ancestry and

in tombs. (But not of course in „theology“: in which respect they were Hebraic and even

more puritan)… I think the crown of Gondor (the South Kingdom) was very tall, like that

of Egypt, but with wings attached, not set straight back but at an angle.The North King-

dom had only a diadem – cf. the difference between the North and South Kingdoms of

Egypt.“ Tolkien (1995 (2000): 281).
13 „… all white, and the wings at either side were wrought of pearl and silver in the like-

ness of the wings of a sea bird… and seven gems of adamant were set in the circlet and

upon its summit was set a single jewel the light of which went up like a flame.“ Tolkien

(1991/2001: 946). Pfieklad Stanislava Po‰ustová,Tolkien (1993/III: 216).
14 Napfi. Sinuhe B 250.



korunu zdobí.Kfiídla vTolkienovû náãrtu nám mohou pfiipomenout péra,kte-

rá zdobí korunu egyptského boha Usira v jeho funkci krále podsvûtí.

Je‰tû zajímavûj‰í je v‰ak jin˘ moment vTolkienovû díle – ve shodû s vlast-

ní charakteristikou Gondoru Tolkien v textu zdÛrazÀuje opakovanû velkou

úctu k pfiedkÛm a péãi o staré stavby – i hrobky – která byla v Gondoru

zvykem. Jistû tu mohlo zapÛsobit tradiãní spojení reflexe starého Egypta

jako zemû úcty k minulosti a také zemû plné monumentálních staveb15.

Nemluvû jiÏ o obecném tématu Egypta jako zemû hrobek, kde se dokonce

domÛm mrtv˘ch vûnuje více pozornosti neÏ domÛm Ïiv˘ch – coÏ se po-

stupnû dûje i v Gondoru.16

Neustále je zdÛrazÀována vazba na minulost a uchovávání vzpomínek

na pfiedchozí generace. Tolkienova charakteristika gondorské hrdosti na

genealogii vlastní kultury jako by byla v˘stiÏn˘m vyjádfiením toho,co dnes

víme o starovûkém Egyptû, kde se záznamy, zejména analistické, genealo-

gie, seznamy králÛ a seznamy pfiedkÛ tû‰ily velké úctû.17 MÛÏe b˘t velmi

pravdûpodobné, Ïe egyptsk˘ chrámov˘ archiv mohl poskytnout nûkolik

staletí ãi tisíciletí staré písemné památky, tak jako to uãinil archiváfi Bílé vû-

Ïe pro Gandalfa!

Také sakrální aura okolo krále mÛÏe mít své kofieny v královském obra-

zu egyptsk˘ch vládcÛ. Númenorej‰tí panovníci, pfiedchÛdci Gondoru, pfii-

jímali s nástupem na trÛn roz‰ífienou podobu svého jména, podobnû jako

faraon pfiijímal tzv. trÛnní jména. Svou roli – byÈ v trochu jiné dimenzi –

mohla sehrát inspirace biblická. Konkrétnû pak pfiíbûh Exodu, kter˘ je

ov‰em zase spjat do velké míry s egyptsk˘m prostfiedím.Variace na Exodus

je obvykle spatfiována v Silmarillionu, konkrétnû v ãásti Akallabêth. Py‰n˘

númenorejsk˘ král Ar-Pharazôn Zlat˘ zde v‰ak nepronásleduje uprchlíky,

ale rozhodne se zaútoãit pfiímo na sídlo boÏsk˘ch bytostí, Valar. Vypluje

proto ze svého ostrova Númenoru, kter˘ leÏí na Západ od Stfiedozemû. Je-

ho mocná váleãná flotila mífií dále na západ, je v‰ak zniãena a v mofii zani-

ká i cel˘ ostrov Númenor. Pouze skupiny tûch, kdo s útokem na Valar ne-

souhlasili, a uprchli proto smûrem ke Stfiedozemi, se zachrání a zaloÏí pak

dvû království ve Stfiedozemi, severní království Arnor a jiÏní, Gondor.

Tento pfiíbûh ov‰em neevokuje pouze utopení faraonovy armády v pfií-

bûhu Exodu. Pfiipomíná také m˘tus o Atlantidû, kter˘ je znám pfiedev‰ím

z tradice podané v Platonovû dialogu Kritias. I zde se objevují EgypÈané –

to oni sdûlují ¤ekÛm, Ïe existovala mocná a moudrá fií‰e Atlantis, která

byla za svou zpupnost a mocichtivost potrestána zniãením – cel˘ ostrov

Atlantis se potopil.
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15 Werner (1994: passim).
16Tolkien (1998,kapitola „The Line of Elros“passim),antická tradice tohoto pohledu na Egypt

zaãíná snad jiÏ o Hérodota, kniha II.
17 Redford (1986), Redford (2001).



Obraz velké historické tradice Númenoru a Gondoru tedy obsahuje, zdá

se,odlesky egyptského svûta – a to hned nûkolikanásobné. Jako by zde Tol-

kien ilustroval sám na sobû své pravidlo „aplikace“ (viz v˘‰e). Nepotfiebo-

val Ïádné kompilace motivÛ a jednotlivostí z historie, chopil se v‰ak my‰-

lenkov˘ch celkÛ, pfiíbûhÛ a charakteristick˘ch rysÛ, ãi dokonce symbolÛ,

starovûk˘ch dûjin a zapracoval je do pfiíbûhu vlastního.V nûkter˘ch pfiípa-

dech mÛÏeme b˘t pouze pfiekvapeni, jak bystfie pfiitom dokázal pojmenovat

nûkteré kulturní rysy, které jsou vlastní „reáln˘m“ historick˘m kulturám.

Konkrétnû v pfiípadû Egypta se témûfi zdá, Ïe nûkteré formulace jakoby vy-

slovil dfiíve ãi v˘stiÏnûji, neÏ jejich opodstatnûní vzal za své egyptologick˘

v˘zkum18.TolkienÛv svût Stfiedozemû je prostû vûrohodn˘ – nepochybnû

i díky tomu,Ïe jej cítíme jako „skuteãnou“ – a tedy ne vÏdy plnû známou19

– historii.To, proã jej tak vnímáme, je dáno jistû právû i odkazy na historic-

kou realitu, na druhou stranu v‰ak nesmíme podceÀovat vypravûãsk˘ ta-

lent, kter˘ dal pfiíbûhÛm hloubku vnitfiní vazby a souvislostí, které nazna-

ãují, Ïe za kaÏd˘m jednotliv˘m vyprávûním stojí nejen bohatá mytologie,

ale i bohatá historie.

Abychom se v‰ak vrátili od v˘znamu, kter˘ historické prvky v Tolkieno-

vû díle mají, k na‰emu konkrétnímu historickému prameni – starovûkému

Egyptu.Tolkien dokázal pracovat s egyptsk˘mi motivy mnohem pfiesvûd-

ãivûji, neÏ tomu mÛÏe b˘t i u nûkter˘ch „kost˘mních“ historick˘ch romá-

nÛ. SnaÏil se vytvofiit mysl a du‰evní svût dávné civilizace, ne její popisn˘

obraz. Jeho aplikace je více cílena na celkov˘ vjem neÏ na vnûj‰í popis.Ne-

vzal si nûkolik ornamentÛ, ale vytvofiil umûleck˘ obraz starovûkého svûta,

kter˘ nepotfiebuje pouÏívat pfiesné vizuální formy pfievzaté z konkrétní do-

by.MoÏná,Ïe sám nejdfiíve naãrtl obraz Gondoru,a teprve s odstupem ãasu

se mu zaãal jevit tolik podobn˘ obrazu Egypta – ani tato cesta není vylou-

ãena. Ani v tom pfiípadû v‰ak nepfiestává b˘t jeho egyptská ãi egyptizující

inspirace zajímavá, ponûvadÏ to neubírá na vûrohodnosti kulturnímu obra-

zu,kter˘ se na Egypt velmi hodí. Samozfiejmû by v‰ak tato alternativa stavû-

la jeho práci do ponûkud jiného svûtla neÏ moÏnost, Ïe s pfiedstavou staré-

ho Egypta v mysli vytvofiil jeho otisk ve Stfiedozemi.

Podívejme se je‰tû na nûkteré pfiíklady jeho charakteristiky Gondoru.

Jsou spojeny se zdÛrazÀováním tradice a znalosti vlastní minulosti.Tolkien

má bohat˘ básnick˘ jazyk, jako historik z dob, kdy historie byla více umû-

ním a ménû „exaktní“ vûdou. Jeho slova dokáÏou v˘stiÏnû vyvolat atmo-

sféru nostalgie a lásky ke staré moudrosti, s jakou gondor‰tí uãenci sledují

promûny a úpadek svého království. Jeho popis není omezen na pohled
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18 Bylo by opravdu zajímavé vûdût, které egyptologické knihy mohl mít v ruce, ãi pfiímo pro-

kazatelnû ãetl. K egyptologické literatufie se v Oxfordu samozfiejmû mohl dostat velmi snad-

no.
19 Viz Neubauer (1990: passim).



zvenãí, ale vtahuje pfiímo do pocitÛ tûch, ktefií patfií ke kdysi velkolepému

svûtu, kter˘ je sice jejich pfiítomností, ale souãasnû se jiÏ stává vzpomín-

kou, která v‰ak doufá v nov˘ Ïivot prostfiednictvím tradice a návratÛ k mi-

nulosti.

„ Kolika set let je tfieba, aby byl ze správce král, kdyÏ se král nevrací –

ptal se – Snad jen pár let v jin˘ch, ménû královsk˘ch místech – odvûtil

mÛj otec – V Gondoru nepostaãí deset tisíc let.“… 20

„… kromû toho jsou v na‰ich pokladnicích uchovávány mnohé vûci:

knihy a tabulky psané rÛzn˘mi písmy na svrasklém pergamenu, ano

a na kameni a na lístcích stfiíbra a zlata.“21 fiíká Frodovi Faramir, syn

Správce Denethora, kdyÏ mu vypráví o Gondoru.

Oba tyto citáty by si mohl vypÛjãit i historik, aniÏ by ublíÏil vûdeckému

charakteru své práce – kdyby chtûl zdÛraznit právû typick˘ egyptsk˘ vztah

k minulosti a tradici,která zavazuje.Královsk˘ úfiad byl úheln˘m kamenem

egyptského svûta po dlouhou dobu. Koneãnû druh˘ citát by mohl b˘t vel-

mi elegantním popisem dávno ztraceného egyptského archivu, stráÏce vû-

domostí.

Je zde tfieba samozfiejmû zdÛraznit, Ïe jakkoliv pÛsobivû tyto texty vysti-

hují na‰i stávající zku‰enost se svûtem starého Egypta,mohou b˘t – na roz-

díl od explicitnû vyjádfieného Tolkienova konstatování o uspofiádání dvou

království a o královské korunû – povaÏovány za obecnûj‰í vylíãení vztahu

k minulosti, která je mûfiítkem pro pfiítomnost.Téma v˘znamu poznání mi-

nulosti se totiÏ v Pánu prstenÛ objevuje vícekrát i v jin˘ch souvislostech,

ostatnû i cel˘ charakter knihy,s dodatky, Anály a genealogiemi,má silnû his-

torick˘ charakter.

Inspirace Tolkienovou egyptskou inspirací

Svût Stfiedozemû vyvolal mnoho podob zejména v˘tvarné inspirace. Exis-

tují mnohé ilustrace kTolkienov˘m knihám,mnoho variant najdeme k jed-

nomu a témuÏ motivu.22 Autorovy popisy dávají mnohdy celkem pfiesné in-

strukce, jindy zase ponechávají pomûrnou volnost – a jak ukazuje i pfiípad

Gondorské koruny, popis v textu a konkrétní vizuální pfiedstava, jakou

Tolkien sám o pfiedmûtu mûl, se mohou li‰it, resp. text mÛÏe prostfiedkovat

spí‰e celkov˘ dojem z pfiedmûtu, jehoÏ celkem pfiesnou podobu mohl mít

autor v hlavû.
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20 „How many years needs it to make a steward a king, if the king returns not? – he asked

– Few years maybe in other places of less royalty – my father answered – In Gondor ten

thousand years would not suffice..“ Tolkien (1991, 2001:665).Pfieklad Stanislava Po‰ustová,

Tolkien (1993/II: 249).
21 „There are moreover in our treasuries many things preserved:books and tablets writ on

withered parchments, yea, and on stone, and on leaves of silver and of gold, in divers cha-

racters.“ Tolkien (1991, 2001: 665). Pfieklad Stanislava Po‰ustová,Tolkien (1993/II: 250).
22 Viz Tolkien – Anderson (2003: passim).



Nyní existuje také filmové provedení Tolkienova díla, které vzbudilo vel-

kou pozornost. Zde je nutno zdÛraznit, Ïe filmafii respektovali Tolkienem

navrÏenou „egyptskou genealogii“ Gondoru velmi pûknû.To dokládají na-

pfiíklad egyptské lotosoformní sloupy pouÏité v portiku mûsta Osgiliath ve

filmu Dvû vûÏe23, a také dal‰í drobné prvky, které se objevují ve v˘pravû

tfietího dílu trilogie, Návrat krále. Podoba gondorské koruny ov‰em do-

drÏena nebyla. Její filmová verze ov‰em více odpovídá evropské pfiedstavû

otevfiené královské koruny, obrouãky s vystupujícími listy, resp. kfiídly.

Nejvíce egyptsk˘ch prvkÛ lze oãekávat v gondorsk˘ch mûstech Osgili-

ath a Minas Tirith a samozfiejmû také u pfiedmûtÛ, staveb a osob spojen˘ch

s královsk˘m úfiadem. Celkov˘ dojem z ruin Osgiliathu a i staveb Minas

Tirith je spí‰e románsko-byzantsk ,̆ s jednotliv˘mi prvky,které pfiipomínají

egyptské tvarosloví,pfiípadnû nûkdy i blízkov˘chodní pozdnû antickou i is-

lámskou architekturu.TvÛrci zde asi vycházeli ponejvíce z pozdní antiky

a stfiedovûku,které amalgamovaly mnoho pfiedchozích prvkÛ.V nûkter˘ch

pfiípadech v‰ak „pÛvodní egyptizující“ styl zÛstal velmi pûknû zachován,

jak je vidût právû na ruinách Osgiliathu. Jednotlivé pfiedmûty, spojené

s gondorskou kulturou,nesou peãeÈ egyptizující stylizace,pravdûpodobnû

v‰ak spí‰e zprostfiedkovanû.Ve tvaru napfiíklad pfiilby s kfiídly, kterou mají

na hlavû stráÏci královského stromu v Minas Tirith, je moÏno spatfiovat od-

raz Tolkienem navrÏené koruny. Podobnû nûkteré motivy na brnûní, ãi po-

strojích koní, pfiipomínají kfiídla (ãi lotosové kvûty). Sledujeme-li publiko-

vané návrhy filmové v˘pravy24,pfievaÏuje v nich antická inspirace,obãas se

v‰ak objeví i egyptizující kalich, snad tvaru lotosového kvûtu, a podobnû.

Mluvíme-li o vizuální podobû Tolkienova svûta, nemûli bychom zapomí-

nat ani na samotného Tolkiena,kter˘ byl prvním ilustrátorem sv˘ch knih25.

I u nûj najdeme nûkolik drobnûj‰ích motivÛ, které mohou pfiipomenout

starovûk˘ Egypt.U nich je v‰ak moÏné, Ïe Tolkien vycházel z ornamentální

tradice Art Nouveau a hnutí Arts and Crafts, které jiÏ starovûké a orientální

motivy pfietavily.

Mís to  závûru

Hlavním argumentem pro Tolkienovu egyptskou inspiraci zÛstávají nako-

nec pfiedev‰ím jeho vlastní slova.Celá atmosféra jedné ãásti Stfiedozemû je

sice naplnûna zdánlivû jasn˘mi a pfiesvûdãiv˘mi odkazy na staroegyptskou
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23 Zfietelnû jsou vidût ve scénû, kdy je zajat˘ Frodo pfiiveden Faramirem do ruin Osgiliathu,

kter˘ Gondor‰tí hájí. ¤ada sloupÛ lotosoformního tvaru je vidût na bfiehu fieky ve scénû, kte-

rá krátce pfiedchází momentu, kdy pfiiletí nazgûl na svém okfiídleném nosiãi. Sloupy mají ne-

jen lotosoformní hlavice, ale i spodní ãást zdobenou typick˘m dekorem. The Two Towers. re-

Ïie Peter Jackson. Egyptské sloupy, pfiehled viz napfi. LÄ V:“Säule”, LÄ III: 323–327.
24 Viz napfiíklad Russell (2003: 29, 211), apod.
25 Hammond–Scull (1995 (2004), napfi. 183, tvar gondorské koruny, 192, kvûty).



historii, jen ãást tûchto naráÏek v‰ak tak byla asi skuteãnû my‰lena, ãi tak

alespoÀ vyhlíÏela v oãích samotného autora. Stále v‰ak napfiíklad nevíme

pfiesnû, zda a jaké egyptologické knihy Tolkien ãetl. Co mu pomohlo vy-

tvofiit tak pfiesvûdãiv˘ obraz? A nebo opravdu vznikly jeho základy náho-

dou, z podhoubí obecn˘ch kulturnûhistorick˘ch znalostí autora, a teprve

poté on sám zhodnotil, jak mnoho evokují obraz Egypta, ostatnû jiÏ tradiã-

nû spjat˘ v evropské historické kultufie s moudrostí a stálostí?

AÈ jiÏ tomu bylo jakkoliv, v˘sledn˘ dojem Tolkienovy reflexe Egypta,plá-

nované ãi vzniklé náhodou, je velmi siln .̆Vytvofiil skuteãnû dÛsledn˘ a Ïi-

v˘ obraz starobylé kultury pfieÏívající vlastní velikost a doufající v obnovu.

A pfiedev‰ím vytvofiil krásnou umûleckou reflexi jednoho rysu lidské men-

tality – v jistém smyslu univerzálního – vztahu k minulosti.
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