
Cílem tohoto článku je představit v obecnější rovině vývoj
této mocenské rétoriky v době od konce 2. přechodné doby
(asi 1650–1550 př. n. l.), a to za vlády posledních panov-
níků 17. dynastie (asi 1560–1550 př. n. l.), a v době Nové
říše (asi 1550–1070 př. n. l.), přesněji v 1. polovině 18. dy-
nastie (asi 1550–1400 př. n. l.), a také projevy této rétoriky,
které jsou založeny převážně na písemných dokladech.
Důvodem tohoto konkrétního časového zaměření je sku-
tečnost, že právě v uvedené době došlo v zahraničněpoli-
tické sféře k zásadním jevům, které vedly k bezprecedent-
nímu postupnému rozšíření území pod přímou autoritou
egyptského panovníka. Novoříšskou zahraniční politiku
a s ní spojenou mocenskou rétoriku egyptských vládců lze

rozčlenit do několika etap, které se vyznačují charakteris-
tickými odlišnostmi či kolísajícími mocenskými prioritami
egyptských panovníků, jež vyplývaly ze zahraničního a do
značné míry i vnitřního vývoje novoříšského egyptského
státu. Zde zvolené úvodní období je prvním z nich a podle
autora článku (dále jen autora) jej lze nazvat obdobím „do-
byvatelsko-konsolidačním“.

Terminologie

Často se v souvislosti s novoříšskou zahraniční politikou
v literatuře používá termín „imperialismus“ (viz např.
Morris 2005: 1), přičemž podle autora je jeho užití poně-
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Mocenská rétorika panovníků Nové říše
v 1. polovině 18. dynastie

Daniel Šichan

Během Nové říše dosáhl starověký Egypt svého největšího územního rozsahu a autorita egyptských
panovníků byla uznávána do značné míry i vládci okolních oblastí. Panovníci 1. poloviny 18. dy-
nastie prováděli v dějinách Egypta v mnoha ohledech zcela novou zahraniční politiku, což se také
odrazilo v jejich mocenské rétorice, tj. ve způsobu, jakým navenek prezentovali svoji moc a statut.

Obr. 1 Thutmose III. v tradiční póze egyptských panovníků při porážení „Devíti luků“ na stěně 7. pylonu v Karnaku (foto M. Frouz)

PES XI_2013_clanky_31_96_PES  9.10.13  12:08  Stránka 79



kud problematické, a to ze tří hlavních důvodů. Tím prv-
ním je skutečnost, že jde o moderní koncept, vyvinutý na
základě dějinného procesu velmocenské politiky období
novověku. Druhým je jeho nejednoznačná zpětná aplikace
na politiku, kterou egyptští panovníci a jejich mocenský
aparát v době Nové říše vůči sousedním oblastem prová-
děli a která se ve výsledku podstatným způsobem lišila jak
v Núbii, tj. na území dnešního Súdánu, tak v Syropalestině
(Morris 2005: 11–14; Hoffmeier 2004). Třetí důvod před-
stavuje fakt, že z egyptských textů není doložen žádný
ekvivalent pro pojem „imperialismus“ (Kemp 1978: 7).
Proto se autor domnívá, že by v rámci mocenské rétoriky
panovníků Nové říše bylo namísto termínu „imperialis-
mus“ vhodné použít spíše obrat „novoříšská expanzivní
politika“ či „rozšiřování sféry egyptského vlivu“ na cizím
území. Na druhou stranu je třeba přiznat, že termín „im-
perialismus“ je populární především u autorů z anglosa-
ského prostředí, ve kterém má hlubší historicko-kulturní
zakořenění.

Za absencí pojmů jako „imperialismus“, „správa“, „vláda“
apod. v egyptských pramenech podle autora stojí (kromě
panovníka jako nejvyšší autority) především existence pří-
slušných úředníků ve sféře egyptské správy cizích oblastí
(Murnane 1997), jelikož tito úředníci skrze svoji autoritu
a praxi v zásadě naplňovali to, co dnes výše zmíněné mo-
derní pojmy charakterizuje. Kromě těchto úředníků mo-
derní pojem „imperialismus“ konceptualizují i egyptské
výrazy jako „učinit/rozšířit hranice“ či „vítězné tažení“,
které v mocenské rétorice panovníků 18. dynastie hrály
významnou roli a o kterých bude ještě pojednáno.

Mocenská rétorika egyptských panovníků 
před obdobím Nové říše

Na základě především archeologických dokladů je známo,
že již od přelomu 4. a 3. tisíciletí př. n. l. byli obyvatelé
nilského údolí v kontaktu se sousedními oblastmi a jejich
obyvateli. Z Raně dynastické doby, Staré a Střední říše
jsou k dispozici ojedinělé informace o těchto stycích, jež
odrážejí především ekonomické zájmy Egypťanů, jejichž
prosazování a udržování bylo třeba v nutných případech
podpořit ozbrojenou silou (Redford 1986; Hoffmeier 2004:
125). Egypťané si postupně vytvářeli ucelenější představu
o okolních oblastech, o jejich geografických rysech a také
o možnostech těchto území v oblasti lidských zdrojů
i zdrojů surovin. Z hlediska ideového měly tyto kontakty
pro Egypťany ještě další rozměr, který přímo souvisel s je-
jich nazíráním na vnější svět a který našel svoji nejcharak -
terističtější formu a současně i nejstarší vyjádření v iko-
nografii egyptských panovníků.

Již od Předdynastické a Raně dynastické doby byl pa-
novník zobrazován jako zdatný válečník schopný pobíjet
zajaté nepřátele, čímž zajišťoval v zemi řád a prosazoval
svoji autoritu (Wengrow 2006: 207–208). Zpodobení pa-
novníka, který se rozmachuje k zasazení posledního úderu
zajatci, je doloženo po celou dobu faraonského Egypta 
až do Římské doby a patří k jedněm z nejstarších a zásad-
ních rozlišovacích znaků panovnické moci (Shaw 2003:
331–332). Nepřátelé, které panovníci ve scénách poráželi,
dokreslovali pozadí vzniku takových scén. Jako typický
příklad zde lze uvést např. Narmerovu paletu.

V době sjednoceného a centralizovaného egyptského
státu se stabilizovanou vnitřní situací začali Egypťané po-
stupně hlouběji pronikat do sousedních oblastí a při těchto
výpravách se konfrontovali i s bojovnějšími obyvateli
Núbie na jihu, Předního východu na severovýchodě
a Libye na západě. Především politika panovníků Střední
říše v Núbii i Syropalestině, jmenovitě Chakaurea Senus-
reta III. (asi 1870–1831 př. n. l.) z 12. dynastie, se vyzna-
čovala určitými prvky, na které navázali panovníci 18. dy-
nastie jako pokračovatelé slavné doby, jež byla v rámci
mocenské rétoriky tradována např. v podobě udržování
kultu zmíněného Senusreta III. v soudobé Núbii (Urk IV,
193–6; Breasted 1906: 69–71). K těmto prvkům patřilo
především cílené ovládnutí daného území, až brutální způ-
sob jeho dobytí a zaznamenání těchto událostí a zdůraz-
nění úlohy, jakou panovník během tohoto procesu sehrál.
Všechny tyto aspekty se plně odrazily i v mocenské réto-
rice, a tedy i zahraniční politice panovníků 18. dynastie.
Na tomto místě je však důležité připomenout historické
pozadí, které vlastní zahraniční politice novoříšských
vládců předcházelo, jež jí dalo v podstatě i její dějinné
opodstatnění a bez kterého ji nelze jako celek pochopit.

Historický vývoj mocenské rétoriky panovníků
konce 17. a 1. poloviny 18. dynastie

Zásadní úlohu v uvedeném vývoji sehrála především 
přelomová zkušenost Egypťanů s nadvládou předový -
chodního etnika během tzv. 2. přechodné doby (přibliž-
ně 1650–1550 př. n. l.), jehož elity Egypťané nazývali 
HqAw xAswt neboli „vládci cizích zemí“ (v pořečtělé formě
„Hyksósové“), kdy se značná část egyptského území do-
stala pod jejich kontrolu. Podle odhadů tato cizí okupace
trvala zhruba 100 let a měla na Egypťany pravděpodobně
značně traumatizující dopad, který se jistě odrazil i v ná-
sledné politice vůči předovýchodní oblasti, odkud zmíněné
etnikum do Egypta proniklo (Bourriauová 2003: 203; Oren
1997). Tato zkušenost byla navíc umocněna ještě hrozbou
z núbijského jihu, z oblasti Kuše (dnešní střední Súdán),
kde tehdy existoval silný státní útvar s centrem v Kermě
(Onderka 2006: 12). Egypťané tehdy zakoušeli pocit sil-
ného ohrožení ze severu i z jihu, což byla pro ně do té doby
zřejmě věc neznámá. Tento stav odráží do značné míry
i nejvýznamnější soudobá památka, kterou je stéla panov-
níka Vadžcheperrea Kamose ze 17. dynastie (asi 1555–1550
př. n. l.) v Karnaku, ve které stojí: „Proč rozmýšlím nad
svojí silou, když jeden Velký muž sídlí v Avaridě (dnešní
Tell ed-Dabaa ve východní deltě) a druhý v Kuši, sedě mezi
Asijcem a Núbijcem, z nichž každý má svůj díl Egypta“
(Bourriauová 2003: 201; Helck 1975: 83–84; Habachi
1972; Smith – Smith 1976).

Tato zkušenost měla jistě vedle obecných dopadů na sa-
motné egyptské obyvatelstvo ještě závažnější důsledky
pro tehdejší egyptské panovníky. V jejich případě šlo
o jasné omezení jejich mocenské role, a tudíž i rétoriky
nejen směrem k Hyksósům, vůči nimž byli pravděpo-
dobně v podřízeném postavení, což bylo v absolutním
rozporu především s předcházející dobou Staré a Střední
říše, kdy to byli právě egyptští panovníci, kteří hráli ak-
tivní roli při uplatňování své autority v oblastech za hra-
nicemi Egypta.
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Celková politická situace a mocenské rozložení sil tak,
jak se vyvinuly během 2. přechodné doby, podstatně zmen-
šily území s přímým vlivem egyptských panovníků a jejich
ekonomické možnosti včetně přístupu k surovinovým
zdrojům. Také je přinutily k počáteční defenzivní a násled -
ně ofenzivní politice za udržení jejich vlastní sféry vlivu
v okolí Vesetu (Théb), který se stal jejich mocenským cen-
trem. Tito vesetští panovníci, příslušníci 16. a 17. dynastie
a současníci hyksóských vládců na severu a zejména po-
slední zástupci druhé ze jmenovaných dynastií, přešli k sy-
stematickému a cílenému útoku proti nepříteli na obou
frontách. V rovině mocenské rétoriky se jednalo o jedno-
značný posun v jasném vymezení politického „programu“,
který by bylo do určité míry možné nazvat jako „boj za
osvobození Egypta od cizích vetřelců“, čemuž by napoví-
dala i pasáž v již zmiňované stéle panovníka Kamose:
„Vrhnu se na něho a rozpářu mu (tj. hyksóskému nepříteli)
břicho. Mé přání je zachránit Egypt a zničit Asijce“ (Bour-
riauová 2003: 226; Helck 1975: 84).

Reakce na daný stav a aktivní vojenská činnost veset-
ských panovníků odráží jejich rostoucí význam coby vo-
jenských velitelů (Bourriauová 2003: 219–220; Ryholt
1997), a ačkoli střety mezi vesetskými panovníky a Hyk-
sósy probíhaly patrně se střídavými úspěchy, sféra vlivu
egyptských vládců se postupně rozšiřovala. Rozhodující
fáze bojů začala za vlády Sekenenrea/Senachtenrea Taa II.
(kolem 1560 př. n. l.), kdy snad došlo k prvnímu dolože-
nému střetnutí s Hyksósy, které však bylo zaznamenáno
na papyru Sallier I až o téměř 350 let později za vlády Me-
renptaha z 19. dynastie (asi 1213–1203 př. n. l.) a které je
dnes známé jako O sporu Sekenenrea a Apopiho (Šichan
2012: 76). Otázkou je, nakolik tento text odráží historickou
skutečnost a nakolik je v něm obsaženo spíše jen „lidové“
vyprávění.

Přesto je zajímavé, že Sekenenre/Senachtenre Tao II.
je v tomto textu označen pouze jako wr n niwt rsjt, v pře-
kladu „princ jižního města“ (Wente 2003), tj. Vesetu, za-
tímco jeho hyksóský protějšek z Avaridy Aauserre Apopi
vystupuje jako „panovník“ (nswt). Z pohledu mocenské
rétoriky jde o pozoruhodný detail, který patrně odrážel
reálnou situaci vesetského panovníka, jenž si uvědomo-
val svoji omezenou pozici na území Egypta, a ani poz-
dější tvůrci tohoto díla neměli potřebu na tomto tradova-
ném rozlišení cokoli měnit. Snad bylo toto označení
Sekenenrea záměrné a vzhledem k tomu, že se text ne-
dochoval celý, jeho průběh mohl eskalovat do závěru
(který nám bohužel není znám), v němž mohlo Sekenen-
reovo postavení sehrát podstatnou úlohu ve smyslu
pointy příběhu.

Z doby Sekenenreovy (a dob jeho přímých nástupců)
pocházejí další doklady o jeho vojenské činnosti, a to z ar-
cheologické lokality v Dér el-Ballásu (asi 40 km severně
od Vesetu), kde byl odkryt jeho palác s monumentální
ohradní zdí ze sušených cihel. Stěny panovníkovy
„obytné“ části byly vymalovány scénami s válečnou tema-
tikou a odrážely zřejmě tehdejší militantní klima (Laco-
vara 1990). Tyto fragmenty tvoří zatím nejstarší doložený
korpus ikonografického svědectví, pocházejícího z panov-
nické monumentální architektury 17. dynastie, avšak z po-
vahy tohoto svědectví nelze přímo posoudit rozsah sebe-
prezentace panovníka v rámci jeho mocenské rétoriky.

Účel této struktury byl pravděpodobně čistě vojenský
a sloužil zřejmě ke shromažďování ozbrojených sil veset-
ských panovníků.

Nejpádnějším důkazem Sekenenreovy bojovnosti je
jeho mumie, která na hlavě nese smrtelná zranění způso-
bená sekerou asijského typu, již tehdy mohli používat i cizí
vládci na severu (Bietak – Strouhal 1974). Sekenenre se
s nimi musel střetnout a v bitvě padl, nicméně se zdá, že
došlo buď k příměří, nebo Egypťané zvítězili, protože byli
schopni připravit mrtvé tělo svého panovníka a velitele
k mumifikaci a řádnému pohřbu.

Sekenenre/Senachtenre Tao byl podle dochovaných in-
formací prvním vesetským panovníkem, který podnikl ak-
tivnější vojenské kroky vůči nepříteli, nicméně jejich vý-
znam nelze přeceňovat. Podle autora však tento panovník
přispěl k podnícení dalších a zásadnějších vojenských akcí
tím, že přinesl nejvyšší možnou oběť. Tím kolem své
osoby pravděpodobně vytvořil gloriolu slávy a současně
motivoval své nástupce k budování vlastní mocenské ré-
toriky vůči nepřátelům na severu a také na jihu. Smrtí Se-
kenenrea se tak boj rozhořel naplno a dostal mnohem ma-
sivnější rozměr, jak alespoň vyplývá z úsilí jeho nástupce,
již zmíněného Vadžcheperrea Kamose.

Není doposud objasněno, zdali Kamose pocházel z ve-
setského panovnického rodu. Jasné však je, že plně navá-
zal na úsilí svého předchůdce. Vezmeme-li do úvahy, že
třetí rok je nejvyšším doloženým datem jeho vlády (Smith
1976: 8), je zřejmé, že šlo o panovníka velice aktivního
a že se v dané situaci rozhodoval na jedné straně velice
rázně a rychle, ale na druhé straně nepodcenil ani dosta-
tečnou přípravu na rozhodný úder a vyčkával na vhodný
okamžik. Rozhodl se zřejmě pro moment překvapení a nej-
prve zaútočil na jižního souseda v Núbii, kde se mu poda-
řilo zmocnit se území Dolní Núbie až k Buhénu právě ve
třetím roce své vlády (Smith 1976: 8; Simpson 1963: 34).
Ve stejném roce zaútočil Kamose i na severu proti hyksó-
ské Avaridě a během bojových operací se mu podařilo za-
chytit důležitý dopis od vládce Apopiho, zaslaný nejme-
novanému kušitskému vládci v Kermě, v němž ho Apopi
žádal o podporu proti Kamosovi (Šichan 2012: 76). Apo-
piho dopis, zaznamenaný na Kamosově stéle, potvrzuje
sled jeho válečných akcí: „Vidíš, co mi Egypt udělal? Pa-
novník, který je v jeho středu, Kamose, nechť žije!, pronikl
na mé území, aby mne napadl. Nechoval jsem se k němu
stejně tak nepřátelsky, jak on vše činil proti tobě. Rozhodl
se zubožit tyto dvě země, mou a tvou, a zpustošil je“ (Helck
1975: 94).

Podle vlastního vylíčení se zdá, že Kamose sice k Ava-
ridě během tažení dospěl, ale nezmocnil se jí a s Apopim
se neutkal. Nicméně tato událost měla z hlediska Kamo-
sovy mocenské rétoriky zásadní vliv na demonstraci jeho
síly a autority přímo před nepřítelem. Jako první egyptský
panovník po dlouhé době překročil hranice vesetské ob-
lasti, vtáhl až do delty a byl schopen dokonce obsadit
Núbii a udržet ji. To byl další zásadní krok ve vývoji poli-
tické situace v zemi a také mocenského rozložení sil, které
bylo podstatné pro další dění.

Co se týče mocenské rétoriky, je třeba ještě poznamenat,
že Kamose je na své stéle titulován jako „silný panovník“
(nxt nswt). Ve srovnání s jeho předchůdci to znamená jasný
posun v sebeprezentování jeho autority i směrem k proti-
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vníkovi a toto označení dává jasně najevo, že se již nejedná
o panovníka s omezenou působností, ale o mnohem sebe-
vědomějšího a ambicióznějšího vojevůdce. V souvislosti
s Kamosovým osobním jménem kA ms („Zrozený býk“)
a jeho přídomkem nxt („Mocný, Silný, Vítězný“) se autor
domnívá, že se později obě tato slova možná odrazila, jako
připomínka na přelomové činy tohoto panovníka, v tzv.
Horově jménu kA nxt neboli „Mocný býk“, které poté po-
prvé použil (zřejmě ne náhodně) ve své titulatuře panovník
Aacheperkaure Thutmose I. (asi 1504–1492 př. n. l.).

Celkovou situaci zúročil Kamoseho nástupce a jeho
předpokládaný mladší bratr Nebpehtire Ahmose I. (asi
1550–1525 př. n. l.), nicméně období mezi Kamosovou
smrtí a panováním Ahmose I. vyplnila regentská vláda
jeho matky Ahhotepy, vdovy po panovníkovi Sekenenre-
ovi, která užívala jedinečné přídomky jako „Ta, která se
stará o Egypt“, „(která se) stará o vojáky“, „(která) při-
vedla zpět uprchlíky a shromáždila dezertéry“ a „(která)
usmířila Horní Egypt a vyhnala vzbouřence“ (Urk IV, 21;
Bourriaová 2003: 228). Tyto vskutku ojedinělé přívlastky
pravděpodobně odrážejí celkovou situaci na území veset-
ských panovníků po Kamosově tažení na sever, která ne-
byla, jak se zdá, z mocenského hlediska zcela stabilizo-
vaná a kde mohly probíhat určité vnitřní nepokoje
i rozklad vesetského vojska v souvislosti s pokračujícími
boji na dvou frontách. Situace si proto vyžadovala, aby
v čele vesetského státu v případě nutnosti stála i žena s do-
statečnými schopnostmi a uznávanou autoritou, což nebylo
v egyptských dějinách nic neobvyklého. Podle písemných
informací se tedy regentce Ahhotepě podařilo zkonsolido-
vat ozbrojené síly a zklidnit napětí, čehož následně využil
její syn Nebpehtire Ahmose.

Tento panovník je považován za zakladatele 18. dynastie
a za prvního panovníka období zvaného Nová říše (asi
1550–1070 př. n. l.). Z pohledu mocenské rétoriky, a tudíž
i zahraniční politiky došlo za jeho vlády k podstatným
změnám, které významně ovlivnily následný vývoj. Nej-
větším úspěchem Ahmosovy vnitřní i zahraniční politiky
současně bylo definitivní dobytí hyksóské Avaridy a pře-
nesení pokračujících bojů na území dnešní jižní Palestiny.
Ačkoli jsme nejpodrobněji o válečných akcích v Avaridě
a jižní Palestině informováni z biografického nápisu Ah-
mose, syna Abany, z jeho hrobky v el-Kábu, srovnatelně
přínosné jsou fragmenty z chrámu samotného panovníka
Ahmose I. z Abydu, kde se nachází jeho pyramidový po-
hřební komplex. Na těchto fragmentech malovaného re-
liéfu jsou zachyceny bitevní scény mezi Egypťany a Hyk-
sósy, jež zobrazují koně s vozy, padlé a zajaté nepřátele,
lučištníky, plenění obilného pole a panovníkovu válečnou
loď, což jsou momenty, které se do jisté míry shodují i se
zmíněným popisem Ahmose, syna Abany (Harvey 2002–
2003: 6–7).

Po dobytí Šaruhenu (dnešní Tell el-Ajjúl), patrně posled-
ního centra hyksóského odporu v jižní Palestině, se 
Ahmose I. musel obrátit zpět na jižní hranici a do Núbie,
kde obnovil egyptskou kontrolu v Buhénu a potlačil
i místní povstání v Horním Egyptě (Urk IV, 5–6; Bour -
riauová 2003: 231).

S vládami a vojenskými akcemi Kamose a Ahmose I. je
spjat jeden významný prvek, který sehrál signifikantní roli
jak v samotném válečnictví, tak v ikonografii panovníků

v rámci nové vojenské společenské vrstvy, která se během
18. dynastie v militantním prostředí vytvořila – v profe-
sionální vojensko-byrokratické vrstvě. Jde o válečné vozy
tažené koňmi, které zmiňuje již Kamose ve výčtu své ko-
řisti (Helck 1975: 93) a které jsou vyobrazeny také na 
Ahmosových reliéfech v Abydu. Technologická inovace
vozů za vlády Kamose a Ahmose I. dodala panovnic-
ké ikonografii další významný rozměr a podle názoru 
B. J. Kempa vozatajstvo vojenských oddílů syropalestin-
ských vládců později poskytlo jistý vzor pro nově vznik -
lou egyptskou vojenskou „aristokracii“, mezi níž se 
porážka či zajetí vozatajstva protivníka staly otázkou 
prestiže (Kemp 1978: 48).

Nástupce Ahmose I., jeho bratr Džeserkare Amenhotep I.
(asi 1525–1504 př. n. l.), je prvním panovníkem 18. dy-
nastie, u něhož se mocenská rétorika ostentativně odrazila
v jeho titulatuře a Nicholas Grimal se dokonce domnívá,
že vyjadřovala jeho oficiální postoj vůči cizím oblastem
(Grimal 1988: 202). Jeho Horovo jméno znělo kA waf tAw,
tedy „Býk, který poráží země“, a jméno Obě paní aA nrw,
„Velký děsem“. Je otázkou, zda slovo „býk“ užité v jeho
Horově jménu, může být určitou reminiscencí na osobní
jméno předchůdce Kamose (viz výše), nebo spíše odráží
jeho zdůraznění v souvislosti se schopnostmi egyptského
panovníka coby zdatného a nekompromisního válečníka,
se kterým byl býk jako symbol silného zvířete spojován
již od prehistorické doby.

Zmíněná Amenhotepova výmluvná titulatura však plně
nekoresponduje s dochovanými zprávami o jeho vlastní
zahraniční politice. Co se týká akcí v Syropalestině, máme
o nich k dispozici jen nepřímé svědectví z několika bloků
z Karnaku, které zaznamenávají přinášení tributu ze Syro-
palestiny a nehovoří přímo o žádné vojenské aktivitě
Amenhotepa I. v této oblasti (Redford 1979). Podle teo -
rie T. G. H. Jamese by se k akcím Amenhotepa I. v Syro-
palestině mohly vztahovat odkazy ze dvou hrobek, které
snad mohly patřit právě jemu (hrobka KV 39 v Údolí králů
či spíše hrobka ANB v Dra Abú en-Naga v západních Thé-
bách). Podle této teorie se v první z hrobek nachází zmínka
o Kedemu, což je místo, které leželo kdesi v Kanaánu,
a z druhé hrobky údajně pochází nepřátelský odkaz na Mi-
tanni (státní útvar na území dnešní Sýrie; James 1965:
309). Bohužel je tento předpoklad těžko prokazatelný,
neboť není jasné, zda tyto hrobky skutečně Amenhotepo-
vi I. patřily a zda se tyto odkazy vůbec vztahují k jeho do-
mnělým tažením v Syropalestině.

Pro oblast Núbie jsou jediným zdrojem informací bio-
grafické nápisy již zmíněného Ahmose, syna Abany, a Ah-
mose Pennechbeta z el-Kábu, kteří sloužili ve vojsku prv-
ních panovníků 18. dynastie. Je dobré mít na paměti, že
mezi událostmi a vznikem textů, které je popisují, leží
delší časový odstup, což může věrohodnost těchto pra-
menů problematizovat. Na druhou stranu není zcela vy-
loučeno, že mají reálný základ v taženích Amenhotepa I.
do Núbie. Z pohledu mocenské rétoriky jsou tyto texty
cenné v tom, že i když nejsou explicitně panovnického pů-
vodu, přesto ji obohacují jednak vcelku kompaktním vy-
právěním a také tím, že využívají velmi živý a plastický
(až naturalistický) popis důležitých okamžiků, které se
staly tak charakteristickými i pro monumentální nápisy
pozdějších egyptských panovníků Nové říše.
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Především v textu Ahmose, syna Abany, vyniká zvýraz-
nění krutosti v momentu, kdy panovník (často sám osobně)
zabíjí nepřítele v bitvě, což je jakýmsi kulminačním
bodem vyprávění, a své ikonografické vyjádření nachází
v již uvedené „pobíjecí scéně“ (viz výše). Již o núbijském
tažení Ahmose I. se praví, že „Jeho Veličenstvo učinilo
mezi nimi (tj. Núbijci) velké krveprolití“ (Urk IV, 5), a po-
dobně při bojích Amenhotepa I. v Núbii „Jeho Veličenstvo
zabilo onoho núbijského lučištníka uprostřed jeho vojska“
(Urk IV, 7). Zdá se, že Amenhotep I. s úspěchem navázal
na zdejší boje Ahmose I., položil základy rozšiřování hra-
nice země (swsx tASw Kmt), čili sféry vlivu a autority
egyptského panovníka v Núbii, a obnovil efektivní využí-
vání místních zdrojů surovin.

Vláda nástupce Amenhotepa I., Aacheperkarea Thut-
mose I. (asi 1504–1492 př. n. l.), znamená další milník ve
vývoji zahraničněpolitických vztahů Egypta 18. dynastie.
Na domácí scéně byl Thutmose I. navíc zakladatelem nové
vládnoucí linie, nazývané dnes thutmosovská.

Titulatura Thutmose I. se vyznačuje novou a až po řím-
ského císaře Claudia se neměnící složkou Horova jména,
kterou je termín kA nxt, tedy „mocný býk“, která předsta-
vuje možnou modifikaci Horova jména Amenhotepa I. Ač-
koli nebyl Thutmose I. s Amenhotepem I. v přímém pří-
buzenském vztahu, není vyloučeno, že pomocí podobného
Horova jména chtěl mimo jiné legitimizovat svoji vládu
a navázat na Amenhotepovy aktivity především v politice
vůči sousedním oblastem. Při bližším pohledu se totiž zdá,
že Amenhotep I. připravil svému budoucímu nástupci re-
lativně stabilizované podmínky jak na jihu v Núbii, tak
snad i v oblasti Syropalestiny.

Na základě písemných pramenů – Thutmosovy stély
v Tombu, hraniční stély v Kurgusu a tří textů z hrobek již
známého Ahmose, syna Abany, Ahmose Pennechbeta
a místodržícího panovníka v Núbii Turiho – víme o drti-
vém tažení Thutmose I. z druhého roku jeho vlády proti
obyvatelům Núbie, při kterém se dostal do kušitského cen-
tra Kermy mezi 3. a 4. kataraktem a svůj nápis zanechal
dokonce až v Kurgusu před 5. kataraktem, což byla oblast,
do které před ním patrně žádný egyptský panovník nepro-
nikl. Zmíněný nápis v Tombu opět s příznačnou rétorikou
uvádí, že „núbijští lučištníci padli mečem a byli pohozeni
na své půdě; jejich puch zaplavil jejich údolí… Kusy na-
dělané z jejich těl jsou příliš velkým soustem pro ptáky,
kteří si odnášejí kořist na jiné místo“ (Urk IV, 84; Brya-
nová 2003: 248). Zpáteční cesta Thutmose I. z Kermy do
Vesetu proběhla podle Ahmose, syna Abany, tak, že se
„Jeho Veličenstvo plavilo na sever, všechny země měl ve
svém sevření a onen poražený núbijský lučištník (snad
vládce z Kermy) byl pověšen hlavou dolů na přídi lodi
Jeho Veličenstva, dokud nepřistála ve Vesetu“ (Urk IV, 9).

Po tomto tažení, které s největší pravděpodobností také
zapříčinilo pád kermského státu v Kuši, se Thutmose I. ob-
rátil na sever do oblasti Syropalestiny. O situaci v Syropa-
lestině před příchodem Thutmose I. však nevíme téměř
nic, nicméně se zdá, že byla spíše stabilizovaná, což mohlo
být výsledkem vojenských opatření Amenhotepa I., která
jsou však doposud nedoložitelná. O spíše klidných pomě-
rech v Syropalestině svědčí i samotné tažení Thutmose I.,
které podnikl patrně také ve druhém roce vlády a které je
známé opět pouze z nápisů Ahmose, syna Abany, a Ah-

mose Pennechbeta. Je otázkou, proč Thutmose I. sám ne-
zanechal vlastní zprávu o své činnosti v Syropalestině,
neboť se jednalo o události v rámci mocenské rétoriky
vskutku přelomové.

Podle Ahmosova nápisu se Thutmose I. vydal na území
Palestiny (v textu zmiňované jako RTnw), „aby si umyl své
srdce v cizích zemích“ (Urk IV, 9), nesetkal se zde však
zřejmě s žádným odporem a táhl dále na sever do Naha-
riny, tj. do oblasti státu Mitanni. Jde pravděpodobně
o vůbec první střetnutí Egypťanů s tímto státním útvarem,
i když se zdá, že se Thutmose I. nekonfrontoval přímo
s mitannským vládcem, ale spíše s jednotkami místních
vládců, mitannských vazalů. Podle Betsy M. Bryanové
byla důvodem omezených bojů Thutmose I. patrně nezna-
lost výzbroje i taktiky lokálních ozbrojených oddílů, které
zřejmě byly nad možnosti egyptského vojska (Bryanová
2003: 250).

S tímto výkladem se však neshoduje předpoklad, že při
svém tažení dospěl Thutmose I. až k řece Eufratu, která je
v pramenech velmi pravděpodobně označena výrazem
„obrácená řeka“ (Urk, 85). Thutmose I. ji patrně i překročil
a nechal u ní vztyčit podobnou hraniční stélu jako v Kur-
gusu (Shaw – Nicholson 1995: 289) a také samotný Ah-
mose, syn Abany, se zmiňuje o tom, že „Jeho Veličenstvo
způsobilo mezi nimi (tj. nepřáteli z Nahariny) velké krve-
prolití“ (Urk IV, 9). To by nasvědčovalo tomu, že Thut-
mose I. nebyl v oblasti Nahariny zcela bez úspěchu,
a podle Steindorffa mu dokonce místní vládci přísahali
věrnost, avšak po jeho odchodu mu odmítli odevzdávat tri-
but a začali se opevňovat pro případ jeho odvetných opa-
tření (Steindorff – Seele 1942: 36). Své úspěchy nakonec
Thutmose I. oslavil lovem slonů v Niji, v místě poblíž poz-
dější Apameie v Sýrii (Urk IV, 104; Gardiner 1964: 179).

Na základě všech dostupných pramenů je evidentní, že
Thutmose I. byl skutečným zakladatelem expanzivní za-
hraniční politiky, jejímž cílem bylo navázat na úspěchy
svých předchůdců a překonat je. Jeho hraniční stély na jihu
v Núbii i na severu v Sýrii na Eufratu jasně vymezily je-
ho mocenské ambice a odrážely mocenskou rétoriku ve
smyslu pokračujícího boje proti nepřátelům v Núbii a ob-
lasti Syropalestiny. Thutmose I. tedy realizoval v nesrov-
natelném měřítku to, co započal svým úsilím již Sekenenre
Tao II. – definitivní odvrácení hrozby ze strany Núbijců
a Hyksósů, resp. jejich nástupců v oblasti Syropalestiny.
Protože si však Egypťané nebyli v této oblasti zřejmě zcela
jisti rozložením sil, mělo tažení Thutmose I. spíše charak-
ter demonstrace egyptské síly na neznámém území, které
bylo pod vlivem silného protivníka. To však Thutmosovi I.
nezabránilo vybrat od místních vládců tribut a přijmout je-
jich prohlášení o loajalitě, čímž si u nich nárokoval uznání
své autority. Toto uznání autority egyptského vládce na
cizím území mu pravděpodobně sloužilo také jako určitá
prevence při předcházení možným otevřeným projevům
nepřátelství vůči egyptské moci.

Zmíněné Thutmosovy hraniční stély tvoří svého druhu
opět zcela nový prvek v mocenské rétorice panovníků
18. dynastie. Staroegyptský termín pro slovo „hranice“

v geografickém smyslu zněl tAS a v pramenech je doložen
již od Staré říše. Ve své podnětné studii o terminologii no-
voříšského imperialismu v této souvislosti José Manuel
Galán poukazuje na to, že termín tAS se v době 18. dynastie

M O C E N S K Á  R É TO R I K A  PA N OV N Í K Ů  N OV É  Ř Í Š E  V  1 .  P O L OV I N Ě  1 8 .  DY NA S T I E P E S  X I / 2 0 1 3   8 3

PES XI_2013_clanky_31_96_PES  9.10.13  12:08  Stránka 83



vyskytuje v textech v souvislosti s výrazy irj tAS, tj. „činit
hranici“, a swsx tASw, „rozšiřovat hranice“, které ještě
spolu s obratem wDjt nt nxt, „vítězné tažení (panovníka)“,
mohou být podle jeho názoru považovány za ony staro-
egyptské ekvivalenty, které se nejvíce přibližují moder-
nímu významu slova „imperialismus“ (Galán 1995: 156).

Podle Galána však termín „rozšiřovat hranice“ neimpli-
kuje čistě vojenské obsazení či násilnou anexi území ze
strany egyptského panovníka, ale spíše odkazuje na jisté
limity uplatnění jeho autority, která byla prosazována
a udržována právě prostřednictvím vysílání vojenských
výprav. „Hranice“ egyptského území se tedy kryla s úze-
mím, na kterém byly egyptské ozbrojené síly schopny pro-
sadit akceptování autority egyptského panovníka (a jeho
statutu jako pána oblasti) místními vládci. Rozšiřování
egyptského území či sféry vlivu egyptského panovníka
tedy nebylo vázáno na jím předem vypracovaný plán či
jednorázové příkazy, ale byl to spíše výsledek jeho vo -
jenských a diplomatických akcí, jejichž pomocí rozšiřo-
val a udržoval hranice své autority vůči místním cizím
vládcům i ostatním mocnostem v oblasti (Galán 1995:
159–160).

Nástupce Thutmose I., jeho syn Aacheperenre Thutmo-
se II. (asi 1492–1479 př. n. l.), pokračoval úspěšně v za-
hraničněpolitické linii svého otce a zcela dostál i svému
Horovu jménu, které znělo kA nxt wsr pHtj, tedy „Mocný
býk, zdatný silou“, a výmluvný je v tomto ohledu i text
jeho skalní stély na ostrově Sáhel jižně od Asuánu, ve kte-
rém je zaznamenáno, že „… Re (…) a (…) Amon (…) pro
něho zabíjejí jeho nepřátele. Hle, Jeho Veličenstvo je ve
svém paláci, [ale] jeho sláva je mocná; strach z něho je
v zemi, Devět luků je společně pod jeho nohama. Asijci
k němu přicházejí a přinášejí tribut a Núbijci přinášejí
koše (s dary)“ (Urk IV, 138). Tato stéla také zmiňuje drtivé
potlačení povstání v Núbii, organizované kermským vlád-
cem, které pravděpodobně vypuklo v souvislosti s nástu-
pem Thutmose II. na trůn a kterého se snažili Núbijci 
využít k opětovnému posílení svého odporu proti Egypťa-
nům. Thutmose II. se tažení sám nezúčastnil, nicméně i tak
bylo rychlé a brutální. Většina mužských povstalců byla
pobita, část zajata, a to včetně jednoho ze synů kermského
vládce, který byl přiveden k panovníkovi jako rukojmí.
Thutmose II. tímto vítězstvím završil zničení kdysi moc-
ného kušitského mocenského útvaru s centrem v Kermě
a tím i úsilí svých předchůdců.

Na činnost svého otce Thutmose II. navázal i na severu,
jak dokládá fragment textu z Hatšepsutina chrámu v Dér
el-Bahrí, ve kterém jsou zmíněna vítězství panovníka, při-
nášení tributu z Recenu a snad také lov slonů v oblasti Nije
po vzoru jeho otce (Breasted 1906: 51). Je zajímavé, že
Thutmose II. v textu používá podobnou rétoriku jako jeho
otec, a to když zmiňuje např. lov slonů nebo že byl „zuřivý
jako panter“. Rozdíl týkající se této posledně jmenované
formulace tkvěl pouze v tom, že Thutmose I. tak vystupo-
val přímo na bitevním poli a jeho syn ve chvíli, kdy se ve
svém paláci dozvěděl o povstání Núbijců.

Podle zmínky v životopisu Ahmose Pennechbeta zasáhl
Thutmose II. proti beduínům Šasu (Urk IV, 36). Bryanová
se domnívá, že se mohlo jednat i o Šasu na území Núbie,
a zpráva by se tedy mohla vztahovat k núbijskému tažení
v prvním roce (Bryanová 2003: 252). Nicméně podle Gar-

dinera mohlo jít o preventivní akci proti místním obyva-
telům na severu Sinaje během zmíněného tažení do Syro-
palestiny (Gardiner 1964: 180).

O délce panování Thutmose II. stále panují neshody a od-
hady oscilují mezi třemi až čtrnácti lety (Gabolde 1987;
Beckerath 1997), přičemž uvedené záznamy o jeho zahra-
niční politice spíše svědčí pro kratší dobu. Po smrti Thut-
mose II. se vlády ujal jeho syn Mencheperre Thutmose III.
(asi 1479–1425 př. n. l.), který byl však ještě příliš mlád,
a tak zpočátku panoval spolu se svojí tetou a nevlastní mat-
kou Maatkare Hatšepsut (asi 1473–1458 př. n. l.).

Skutečnou moc měla v rukou panovnice Hatšepsut, jejíž
regentství se podobá úloze zmíněné panovnice Ahhotepy
na konci 17. dynastie. Zdá se, že po Thutmosovi II. zůstala
vcelku konsolidovaná zahraniční situace jak v Núbii, tak
v Syropalestině. Jako dědička odkazu dosud dosažených
úspěchů však Hatšepsut v souladu se svou rolí garanta
a ochránce řádu neváhala ve svém textu z chrámu ve Speos
Artemidos (poblíž Bení Hasanu ve středním Egyptě) uvést:
„Obnovila jsem to, co byly ruiny, vztyčila jsem to, co ne-
bylo dokončeno, neboť Asijci byli uprostřed Avaridy v se-
verní zemi. (…) Přišla jsem jako jediný Hor, planoucí proti
mým nepřátelům. Odstranila jsem ohavnost velkého boha,
přineseného do země, po které chodili“ (Urk IV, 390–391).
Hatšepsut se tímto zcela otevřeně vrátila téměř o 100 let
zpět k vyhnání Hyksósů, čímž se přihlásila k rétorice svých
přímých předchůdců. Jako žena si poté upravila titulaturu
a navzdory tomu, že během své vlády přijala ve své iko-
nografii mnoho mužských prvků, vypustila ze svého Ho-
rova jména formulaci kA nxt a nahradila ji výrazem wsrt
kAw, v překladu „Mocná (svými) ka“.

Z doby vlády Hatšepsut je známo celkem šest vojen-
ských tažení – čtyři do Núbie a dvě do Syropalestiny
(Schneider 2002: 131), která měla patrně za úkol potlačit
místní nepokoje a udržet situaci pod kontrolou, což se
podle všeho také podařilo. Z pátého tažení do Núbie do
oblasti Firky mezi 20. a 22. rokem Hatšepsutiny vlády po-
chází zajímavá zmínka o lovu nosorožců, který připomíná
předchozí lovy slonů Thutmose I. a II. v Sýrii. Ačkoli se
Hatšepsut mohla přímo účastnit všech uvedených tažení,
není doloženo, avšak ani vyloučeno, že byla přítomna i na
tomto lovu. Ač žena, přihlásila se touto rétorikou ke svým
mužským protějškům a snažila se prokázat své schopnosti
jako oprávněná panovnice demonstrující svou sílu na
území potenciálního protivníka.

Vedle těchto akcí Hatšepsut nejvíce proslavila vojenská
výprava do země Punt v sedmém roce její vlády. Tuto ob-
last Egypťané znali již od doby vlády panovníka Sahurea
z 5. dynastie (asi 2487–2475 př. n. l.) a ze všech zpráv,
které se této stále přesně neurčené oblasti týkaly, je nejob-
sáhlejší právě ta, která pochází z výzdoby Hatšepsutina zá-
dušního chrámu v Dér el-Bahrí. Ačkoli je militantní a mo-
censký charakter této výpravy je evidentní, přehlédnout
nelze ani její obchodní záměr. Jak ukazují nádherné do-
chované reliéfy, Egypťané zmapovali sociokulturní pozadí
tohoto prostředí a snad právě na jejich základě bývá doba
vlády Hatšepsut charakterizována jako spíše mírumilovná.
Je to sice pohled příliš zjednodušující, nicméně podle řady
svých nápisů panovnice převážně upřednostňovala politiku
obnovy země, související nepochybně stále s nápravou ná-
sledků okupace Egypta Hyksósy. Lze si také představit, že
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z pohledu mocenské rétoriky se tímto způsobem mohla
Hatšepsut snažit vyrovnat a překonat vojenské úspěchy
svých přímých předchůdců.

Koregent a nástupce Hatšepsut Thutmose III. patří podle
dochovaného materiálu k nejbojovnějším panovníkům sta-
rého Egypta vůbec. Ačkoli je vysoce pravděpodobné, že
se účastnil tažení již během vlády Hatšepsut, jeho vlastní
militantní ambice se projevily až po její smrti (?) a tento
stav se odrazil i v jeho titulatuře, kterou si změnil po za-
čátku své samostatné vlády ve 21. roce. Pozoruhodný
počet deseti Horových jmen však Thutmosovy militantní
ambice překvapivě nereflektuje (Beckerath 1984: 226–227),
a tak zcela explicitní mocenskou rétoriku vůči vnějšku do-
svědčují především jeho jména Obě paní, která mj. zněla
aA Sfjt m tAw nb(w), tedy „mající velký respekt ve všech ze-
mích“, a Zlatý Hor aA xpS Hwj pDt 9, „mocné paže, ten,
který poráží Devět luků“ (tj. výraz pro tradiční nepřátele
Egypta), či hrw Hr nxt Hwj HqAw xAswt pHw sw, „ten, který
je spokojen s vítězstvím a který poráží vládce cizích zemí,
jež na něho útočí“. Především posledně zmíněné jméno je
signifikantní v tom smyslu, že ho Thutmose III. mohl při-
jmout jako reakci na vítězství při svém prvním tažení do
Syropalestiny proti koalici místních vládců s centrem
v Kadeši, kterou porazil.

Není nutné zde popisovat všech sedmnáct tažení, které
Thutmose III. podnikl do Syropalestiny během 22.–42. ro -
ku své vlády, neboť již tento počet je z pohledu mocenské
rétoriky i zahraniční politiky egyptských panovníků bez-
precedentní (Redford 2003). Zprávy o jeho taženích, na-
zývané odborníky jako „anály“ (Urk IV, 647–734), jsou
jedinečným historickým pramenem, zaznamenávajícím
nové rysy mocenské rétoriky, jakými jsou do té doby ne-
doložené deportace většího množství válečných zajatců
v rámci egyptského území, bohaté seznamy kořisti a etnik,
výchova potomků vazalských vládců na egyptském dvoře
v postavení rukojmích či první skutečné střety s tehdejší
rostoucí mocností Mitanni (v textech pod označením Na-
harina, viz výše). Již samotné umístění těchto záznamů
v Thutmosově nejvýznamnější stavbě v Karnaku, v tzv.
chrámu Ax mnw (v překladu „[Thutmose] velkolepý mo-
numenty“), jistě souviselo se symbolickou oslavou jeho
majestátu a je nutné také zdůraznit záměr oslavit tato „ví-
tězná tažení“ ve jménu boha Amona, kterému byl posvátný
okrsek v Karnaku zasvěcen.

Text „análů“ představuje soubor kvantitativně i kvali-
tativně odlišného materiálu především ve smyslu studia
mocenské rétoriky panovníků 18. dynastie. Podle již zmí-
něné studie Galánovy se právě záznamy týkající se wDjt
nt nxt čili „vítězných tažení“ Thutmose III. vyznačují
novým prvkem a tím je označování pořadí jednotlivých
výprav chronologicky pomocí řadové číslovky, což se
posléze stalo i standardní frází (Galán 1995: 94). Galán
soudí, že výpravy wDjt nt nxt s řadovou číslovkou se
vztahovaly pouze k těm tažením, kterých se zúčastnil pa-
novník osobně. Proto se také jaksi automaticky jednalo
o tažení „vítězná“ (nxt), což mělo jistě za úkol vyzdvih-
nout udatnost a statečné činy panovníka přímo v poli. Dá
se tedy předpokládat, že Thutmose III. mohl vysílat vý-
pravy každoročně, avšak jeho osobní účast byla nutná
pouze v případech, kdy si to zahraničněpolitické okol-
nosti vyžadovaly. O tom, že na území Syropalestiny ope-

rovaly egyptské jednotky bez účasti panovníka, svědčí
i zmínky v pozdější amarnské korespondenci (Galán
1995: 95).

Kromě dalších monumentálních nápisů zmiňujících mo-
censké úspěchy Thutmose III., jako je např. stéla z Ar-
mantu či stéla z Gebel Barkalu v Núbii, se jeho rétorika
vyznačuje i jinou novinkou, kterou byl sňatek se třemi ci-
zími princeznami, pohřbenými s bohatou pohřební výba-
vou v západních Thébách. Tyto princezny byly s největší
pravděpodobností součástí Thutmosovy válečné kořisti
z oblasti Syropalestiny. Přes všechny nejasnosti lze říci, že
sňatek s nimi posiloval status Thutmose III. vůči syropa-
lestinským vládcům. Z doby jeho vlády také pocházejí
dobře dochované reliéfy, jež zobrazují panovníka v tra-
diční „pobíjecí scéně“, kde jednou rukou drží za vlasy pří-
slušníky „Devíti luků“ a druhou je zabíjí svou palicí – jako
např. na zdech 7. pylonu chrámu v Karnaku (obr. 1).

Koregent a nástupce Thutmose III, jeho syn Aacheprure
Amenhotep II. (asi 1427–1400 př. n. l.), se svojí mocen-
skou rétorikou stojí na rozhraní další etapy vývoje zahra-
ničních vztahů Egypta s okolními oblastmi. Jeho Horovo
jméno znělo kA nxt wr pHtj, tedy „Mocný býk, velký silou“
a Zlatý Hor iTj m sxm=f m tAw nbw, „Ten, který se svou
mocí zmocňuje všech zemí“. Není vyloučeno, že Horovo
jméno Amenhotepa II. odráží jeho fyzickou zdatnost, která
je zaznamenána na stéle z Amady, kde je popisován jako
„zuřivý panter“ na bojišti (Urk IV, 1290). V sedmém roce
jeho vlády bylo podniknuto tažení do oblasti Sýrie, které
se svou krutostí příliš nelišilo od nájezdů jeho předchůdců.
Podobně jako kdysi Thutmose I. nechal také Amenhotep II.
na příď své lodi zavěsit hlavou dolů těla zabitých místních
vládců, z nichž šest bylo zavěšeno na zdi ve Vesetu
a sedmý v Napátě v Núbii. Text také mluví o bohaté vá-
lečné kořisti. Druhá výprava v devátém roce jeho vlády
mířila spíše na Palestinu a jejím výsledkem bylo, jak se
zdá, započetí usmiřování s Mitannci, kteří již v Amenho-
tepových textech nemají přídomek „nepřátelé“, ale jsou
označování jako „Asijci“ (Urk IV, 1300–1316; Bryanová
2003: 268). Lze se domnívat, že tyto změny v označování
někdejšího rivala mohly reflektovat počátky usmiřování
obou stran a snad i mírových jednání mezi Egypťany a Mi-
tannci, která patrně postupem času vedla k navázání užších
přátelských vztahů, jež tvořily novou etapu nejen ve vzta-
zích Egypta s předovýchodní oblastí, ale i v novoříšské za-
hraniční politice a mocenské rétorice novoříšských panov-
níků vůbec.

Závěr

Jak již bylo uvedeno výše, v tomto článku není problema-
tika mocenské rétoriky novoříšských panovníků vyčerpána
zcela a opírá se především o písemné prameny. Jde o na-
tolik komplexní téma, že k jeho studiu je zapotřebí mno-
hem hlubší a detailnější analýzy textového, ikonografic-
kého a architektonického materiálu, a to jak panovnické,
tak soukromé provenience, což autor zamýšlí učinit
v rámci své disertační práce. Mnohdy je zapotřebí obě tyto
skupiny pramenů skloubit, neboť se mohou doplňovat
v těch případech, kdy fragmentárnost jedné z nich ne-
umožňuje vytvořit přesnější obraz či ztěžuje samotnou in-
terpretaci.
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Kromě toho je mocenská rétorika novoříšských (a nejen
novoříšských) panovníků specifická tím, že je na ni třeba
nahlížet v několika rovinách současně a podle toho ji i in-
terpretovat. V kostce jsou tyto interpretační roviny zhruba
čtyři: 1. historická – mocenská rétorika novoříšských pa-
novníků a jejich zahraniční politika byly založeny na sku-
tečné konfrontaci Egypťanů s okolními státními útvary
v oblasti Syropalestiny a v Núbii, což ostatně dosvědčují
prameny egyptské i neegyptské provenience; 2. náboženská
(ve smyslu jakéhosi kultovního dramatu) – panovníci vy-
obrazovaní v bitevních scénách a pózách, v nichž pobíjejí
svázané nepřátele, a oslavovaní v monumentálních nápi-
sech jako vládci všech cizích zemí touto rétorikou naplňo-
vali především svoji primární úlohu garantů a ochránců
řádu maat, tedy vesmírného a pozemského řádu stvořeného
přímo bohy. V rámci jeho udržování museli porážet vnitřní
i vnější nepřátele, kteří zastupovali síly chaosu. Umístění
těchto scén na stěnách chrámů jako příbytků bohů na zemi
tedy odráželo vztah panovníků k nim a zobrazování a popis
ničení sil chaosu v podobě nepřátel vyjadřovaly naplňování
a dodržování řádu maat, který jim bohové na zemi svěřili;
3. propagandistická – zmíněné scény a nápisy byly vlast-
ními pilíři a nástroji moci egyptských panovníků, jejichž
pomocí autorizovali své mocenské postavení jak na do-
mácí, tak zahraniční půdě; 4. legitimizační – výše uvedenou
rétorikou se novoříšští panovníci otevřeně hlásili k odkazu
svých předků, který dále v rámci svých možností udržovali
a tím otevřeně participovali na oficiální politice, jež se
během počátků Nové říše vytvořila.

Je třeba ještě podotknout, že ačkoli se egyptští panovníci
z hlediska mocenské rétoriky realizovali ve všech výše
zmíněných rovinách, úspěšnost v prosazování autority
a moci jednotlivých vládců byla samozřejmě vázána na je-
jich vlastní vladařské schopnosti a také na vnitřní a vnější
politickou situaci země. V souvislosti s tímto předpokla-
dem se také samo nabízí zamyšlení nad tím, nakolik se
v dochovaném svědectví této mocenské rétoriky odráží
historická skutečnost či do jaké míry lze z tohoto svědectví
onu historickou skutečnost extrahovat.
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Abstract:

The rhetoric of power of the rulers of the New
Kingdom in the first half of the Eighteenth Dy-
nasty

During the Eighteenth Dynasty ancient Egypt reached its
peak in the field of international relations in the Near East
and Nubia. Egyptian rulers have enormously extended
their „boundaries“ and their „sphere of influence“ over fo-
reign countries in the north as well as in the south. In order
to maintain and secure their authority, they made use of an
appropriate rhetoric of power which found its expression
in textual, iconographic and architectural form. This paper
is based mainly on the textual evidence and presents the
subject matter only briefly as a part of the author’s inten-
ded dissertation.
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