
Takové pojetí vyobrazení zajat˘ch cizincÛ v Haremhebovû hrobce
vãetnû detailÛ jejich odûvÛ, úãesÛ a fyzického vzhledu mûlo v pod-
statû jedin˘ cíl, pobavit náv‰tûvníky hrobky a v jejich oãích ze-
smû‰nit a poníÏit postavy v reliéfech k tomu urãen˘ch. Dá se záro-
veÀ pfiedpokládat, Ïe se v této v˘zdobû odráÏí i samotn˘ postoj
a názor majitele hrobky vÛãi v‰emu cizímu a „neegyptskému“. Za-
jímav˘m prvkem tûchto scén jsou mladí egypt‰tí vojáci stfieÏící
zajatce, ktefií jsou pfiekvapivû také zobrazeni ponûkud humornûj‰ím

zpÛsobem. K této zvlá‰tnosti se dostanu pozdûji. Cizinci z Harem-
hebov˘ch reliéfÛ jsou z egyptského hlediska karikaturami zástupcÛ
cizích etnick˘ch skupin (Brunner-Traut 1980: 338; Van de Walle
1969: 16–17). Zdá se, Ïe egypt‰tí fiemeslní umûlci vûnovali pfii tesá-
ní reliéfÛ mnohem vût‰í pozornost postavám cizincÛ a zajatcÛ neÏ
samotn˘ch EgypÈanÛ (Martin 1989: 90), pfiiãemÏ museli b˘t velmi
dobfie obeznámeni s charakteristikami zobrazovan˘ch etnik; z toho-
to hlediska je moÏné do jisté míry tato vyobrazení vyuÏít jako cen-
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Obr. 1 Reliéf z Haremhebovy hrobky v Sakkáfie pfiedstavuje zajaté Núbijce, jeÏ jsou vypodobnûni s charakteristick˘mi negroidními rysy, které se mohou
zdát b˘t aÏ pfiehnané. Z v˘razÛ jejich tváfií vyzafiuje na jedné stranû klid a smífienost s dan˘m osudem a na druhé strach, nejistota a obava z toho, 
co bude následovat (foto M. Zemina)

Cizinci a karikatura v umûní star˘ch EgypÈanÛ
Daniel ·ichan

Zfiejmû nejpozoruhodnûj‰í vyobrazení cizincÛ v egyptském v˘tvarném umûní vÛbec se nacházejí
v sakkárské hrobce vojenského velitele a pozdûj‰ího vládce Haremheba, datované do doby vlády
panovníka Tutanchamona. Dne‰nímu divákovi, aÈ jiÏ z fiad odborné ãi laické vefiejnosti, nemÛÏe pfii
del‰ím pozorování tûchto v˘jevÛ ujít nápadn˘ rozdíl pfii srovnání detailnû propracovan˘ch tváfií
cizích zajatcÛ se „seriózním“ vzhledem vût‰iny EgypÈanÛ vyobrazen˘ch na stejn˘ch reliéfech.
Z pohledu samotn˘ch EgypÈanÛ v‰ak bylo v‰e v naprostém pofiádku, neboÈ klidné a vyrovnané po-
stavy egyptsk˘ch hodnostáfiÛ a úfiedníkÛ zcela odpovídaly ideálním pfiedstavám jejich dÛstojnosti
a fyzické krásy, po staletí tradovan˘m v egyptském umûní. A právû proto, aby podobizny zmate-
n˘ch cizincÛ s tûmito skuteãnostmi ostfie kontrastovaly, byly vytesány smû‰n˘m a dehonestujícím
zpÛsobem (Valbelle 1990: I, kap. III) pfiipomínajícím v jistém smyslu zpívající ãi hovofiící egyptské
zemûdûlce ãi dûlníky z nástûnn˘ch v˘zdob hrobek.
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n˘ zdroj pfii studiu fyzické antropologie pozdní doby bronzové
(Martin 1989: 82).

Helck (1977: 318) soudí, Ïe na rozdíl od EgypÈanÛ se cizinci
v Haremhebov˘ch reliéfech vyznaãují jakousi individualitou, a po-
dle Smithe (1981: 208) tito cizinci podnítili pfiedstavivost egypt-
sk˘ch fiemesln˘ch umûlcÛ k námûtÛm scén a mohou doplnit celko-
v˘ obraz cizincÛ znám˘ z amarnské korespondence. MyÊliwiec
(1976: 89–90) se domnívá, Ïe vyobrazení z Haremhebovy hrobky
lehce modifikují charakteristické prvky amarnského umûní, zejmé-
na plastiãnost tváfie, neboÈ umûlci vytvofiili v tomto pfiípadû karika-
tury s velmi nadsazen˘mi rysy a zdÛraznili jisté zvlá‰tnosti vzhledu
jednotliv˘ch postav. Takové zdÛraznûní rysÛ u cizincÛ a vykreslení
jejich figur mohlo podtrhnout i jejich poníÏení a zesmû‰nûní
(Van de Walle 1969: 16), podobnû jako je tomu u EgypÈanÛ nízké-
ho pÛvodu z velkého mnoÏství nejv˘stiÏnûj‰ích karikatur nakresle-
n˘ch na fiadû ostrak. S tímto názorem souhlasí i Brunnerová-Trau-
tová (1980: 338). TvÛrci mûli v tûchto pfiípadech velmi „volnou
ruku“ pfii své práci, na rozdíl od oficiálních témat zobrazovan˘ch na
monumentální architektufie.

Podle Riefstahlové (1951: 66) se v egyptském umûní kromû
cizincÛ, prost˘ch EgypÈanÛ, slep˘ch harfeníkÛ a starcÛ individuální
rysy obliãeje zobrazovaly velmi zfiídka. Zejména v dobû Nové fií‰e
se tváfie a tûla pfiíslu‰níkÛ v˘‰e uveden˘ch skupin lidí objevují „vût-
rem o‰lehané“ a poznamenané strádáním a vûkem ãi vyzafiují emo-
ce. Ojedinûlé modifikace, které se ãas od ãasu ve faraonském umû-
leckém konceptu ideální lidské tváfie objevovaly, byly – kromû
amarnského období – zcela nepatrné a pfieváÏná vût‰ina staroegypt-
sk˘ch fiemesln˘ch umûlcÛ si nikdy portrétování v dne‰ním slova
smyslu neosvojila. V egyptském umûní dominují „kamenné tváfie“,
klidné a vyrovnané, s minimem individuálních rysÛ a vût‰inou se
semknut˘mi rty, a to i v takov˘ch situacích, kdy vyobrazená posta-
va evidentnû hovofií, pije, jí ãi se smûje nebo pláãe. Otevfiená ústa
cizincÛ by mohla indikovat zámûr tvÛrcÛ odsoudit tyto postavy
k vûãnému strachu a bolesti, v jakémsi protikladu k sebekontrole
a klidném v˘razu, které se podle názoru Van de Walleho (1969: 1)
odráÏejí na vût‰inû egyptsk˘ch tváfií. Tuto jeho my‰lenku doplÀuje
Schäfer (1974: 19), kdyÏ hovofií o touze po zdrÏenlivosti manifesto-
vané v decentním úsmûvu soch boÏstev a panovníkÛ, a dokonce
v semknut˘ch ãelistech lvÛ, ktefií byli jiÏ od dob Staré fií‰e spojová-
ni s panovnickou symbolikou. Je zajímavé, Ïe právû lvi jsou ve
vût‰inû pfiedoasijského umûní, na rozdíl od egyptského, zobrazová-
ni ve fivoucích pózách ãi s cenícími zuby. Lidské bytosti jsou v‰ak
vyobrazovány stejnû jako u EgypÈanÛ s klidn˘mi postoji a zavfien˘-
mi ústy. Se zavfien˘mi ústy je také spojen staroegyptsk˘ ideál
zdrÏenlivosti a málomluvnosti, doloÏen˘ v literárním díle známém
jako Nauãení pro Kagemniho (Vachala 1992: 30).

V˘jimeãn˘m novátorem v oblasti egyptského umûní byl bezpo-
chyby panovník Amenhotep IV. – Achnaton, kter˘ se podle Aldreda
(1973: 77) snaÏil pfiekroãit práh tradiãních egyptsk˘ch symbolÛ
a gest, aby co nejoriginálnûji a zároveÀ nejjednoznaãnûji sdûlil svû-
tu své ideje, které nechával zhmotnit ve sv˘ch dílech. Patfiily sem
i novátorské náznaky pfii modelaci tváfií a originální gesta ruky a pa-
Ïe, které jsou v amarnsk˘ch památkách jasnû viditelné (Aldred
1973: 73, 79). Napfi. tváfie hlav z dílny sochafie Thutmose v Acheta-
tonu sice nevyjadfiují mnoho emocí, ale jejich rysy a pfiedev‰ím
vrásky napovídají, Ïe mÛÏe jít o zv˘raznûní stáfií a Ïe mohou odrá-
Ïet urãité individuální prvky konkrétní osobnosti (Spanel 1988: 31),
coÏ je v dosavadním egyptském umûní témûfi bezprecedentní pfií-
stup (Smith 1981: 206); jistou paralelu pfiedstavuje napfi. ebenová
hlava Teje, manÏelky panovníka Amenhotepa III., nalezená v Gurá-
bu (Smith 1981: pl. 117).

Na postamarnsk˘ch Haremhebov˘ch reliéfech tedy mohou vrás-
ky na ãelech mnoha núbijsk˘ch zajatcÛ naznaãovat, Ïe se jednalo
o star‰í osoby (Martin 1989: 81), nicménû se vyskytl i názor, Ïe mÛ-
Ïe jít o jisté zjizvení vyskytující se u urãit˘ch etnik (Millet
1962: 56). Nûkteré dal‰í detaily z tûchto reliéfÛ – jako k sobû oto-
ãené hlavy ãi otevfiená ústa – svûdãí o rozhovoru, strachu, hnûvu ãi
údivu zajatcÛ, ktefií se tak odli‰ují od dÛstojn˘ch póz a vzezfiení
EgypÈanÛ.

Haremhebovy reliéfy obsahují dva registry asijsk˘ch muÏÛ rÛz-
ného vzhledu s jejich Ïenami a dûtmi, snad rukojmími, ktefií byli pfii-
vedeni na dvÛr egyptského panovníka jako trofeje (Martin 1989: 87,
89). I v jejich tváfiích se zraãí strach a zoufalství, zvlá‰tû u muÏÛ, coÏ
je moÏné vyloÏit jako snahu potupit je tím, Ïe mají vût‰í strach neÏ
Ïeny a dûti, a zcela tak eliminovat jejich hrozbu. EgypÈané na stej-
n˘ch vyobrazeních mají opût klidné v˘razy a zavfiená ústa.

Obecnû lze konstatovat, Ïe co se ãásteãné individualizace t˘ká,
vyobrazení cizincÛ pocházející z doby pfied polovinou 18. dynastie
jsou doloÏena. Napfi. na jednom bloku reliéfu z Asasífu na západ-
ním bfiehu Théb (Brand 1995: 170), kter˘ je datován do doby vlády
Amenhotepa II., jsou zobrazeni na zem padlí Asijci se zdviÏen˘ma
rukama a otevfien˘mi ústy, ktefií buì kfiiãí, nebo prosí o milost.
Jejich gesta a postoje jsou v‰ak ve srovnání s Haremhebov˘mi re-
liéfy spí‰e standardní, ne tolik v˘razné. I zde mûli b˘t cizinci
v oãích egyptského diváka poníÏeni a zesmû‰nûni prostfiednictvím
lehce zv˘raznûn˘ch tûlesn˘ch rysÛ, které byly tak mistrovsk˘m
zpÛsobem vypracovány v Haremhebovû hrobce, kde byly zajatcÛm
pfiisouzeny i znatelnû vût‰í hlavy. Tváfie cizincÛ z asasífského bloku
jsou v‰ak zobrazeny také se zavfien˘mi ústy, a to i v bitevních scé-
nách, coÏ není tolik neobvyklé, neboÈ jiÏ z doby Staré fií‰e existují
portréty cizincÛ a zajatcÛ se zavfien˘mi ústy, napfi. so‰ky zajatcÛ
z pyramidov˘ch komplexÛ a tváfie nûkter˘ch nepfiátel mají dokonce
naturalistické rysy s náznaky projevu bolesti (Bothmer 1982:
29–33, 38–39).

Haremhebov˘m scénám se velice podobají vyobrazení z váleã-
ného vozu panovníka Thutmose IV. (Carter – Newberry 1904: pl. X,
XI, XII). Tváfie cizincÛ jsou v tomto pfiípadû sice bez emocí, jejich
rysy jsou v‰ak nadsazené a pokoÏka vrásãitá. Na voze je zazname-
nán seznam zajat˘ch skupin, z nichÏ u kaÏdé je zobrazen její pfied-
stavitel (Carter – Newberry 1904: 32–33); tyto postavy jsou ze
v‰ech nejdetailnûji vypracované. Jeden z AsijcÛ, kterého faraon
sráÏí v bitvû k zemi, je zobrazen zepfiedu, en face, coÏ je v egypt-
ském umûní velmi vzácn˘ prvek. Frontálnost zobrazování se prav-
dûpodobnû urãit˘m zpÛsobem vztahovala právû k zachycení násil-
n˘ch vojensk˘ch témat s úãastí cizích nepfiátel. Existují v‰ak
i v˘jimky, tûmi jsou obrazy boha Bese a bohynû Hathory a nûkteré
námûty spojené snad s plodností a úrodou. Vedle scén z vozu Thut-
mose IV. jsou to pfiedev‰ím cizinci zachycení na truhle panovníka
Tutanchamona (Davies – Gardiner 1962: pl. I–II) a jeden svázan˘
Asijec na vnûj‰í stranû Tutanchamonova vozu (Littauer – Crouwel
1985: pl. X). Frontálnû zobrazení nepfiátelé se objevují i v pozdûj-
‰ích „poráÏecích scénách“ panovníkÛ z ramessovské doby ãi v pro-
cesích zajatcÛ, napfi. z chrámu v Medínit Habu.

Prominentní roli hráli cizinci v amarnském stylu, pfied pfiemístû-
ním panovníka Achnatona do Achetatonu i po nûm. Tento trend po-
kraãoval i v následující dobû Tutanchamonovû, coÏ dokládají nejen
Haremhebovy reliéfy ze Sakkáry a velká vyobrazení núbijsk˘ch za-
jatcÛ (Chevrier 1956: pl. I), ale i malé pfiedmûty, mezi nimiÏ je uÏ
zmínûná Tutanchamonova truhla, na které je faraon zpodobnûn jako
vítûz nad Asijci a Núbijci. Tato scéna je pozoruhodná pfiedev‰ím
tím, Ïe postavy cizích nepfiátel jsou vypracovány mnohem preciz-
nûji neÏ samotn˘ panovník. Jejich tváfie v‰ak nejsou na takové
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emoãní úrovni jako tváfie Haremhebov˘ch cizincÛ. Nûktefií z nich
mají zavfiené ãi pfiivírající se oãi, které naznaãují snad bolest ãi
smrt, a malá tmavá zrníãka na jejich tváfiích mohou b˘t dokonce
slzy (Davies – Gardiner 1962: pl. I). Jeden z NúbijcÛ (Davies – Gar-
diner 1962: pl. II) vyobrazen˘ en face má otevfiená ústa a vypláznu-
t˘ jazyk, coÏ je nepochybnû známkou toho, Ïe je jiÏ mrtev.

Podobn˘m zpÛsobem jsou cizinci pojati i na reliéfech chrámu
Sethiho I. z 19. dynastie v Karnaku. Aãkoliv tváfie AsijcÛ v bitevní
scénû opût nejsou tak peãlivû propracované jako u Haremheba, kaÏ-
dá z tváfií je jedineãná a v mnoha pfiípadech mÛÏe pozorné oko za-
hlédnout nepatrné vyjádfiení strachu a zdû‰ení v jejich v˘razu.
Zvlá‰tû humornou postavou je muÏ krãící se ve kfioví s rukama na
hlavû vyobrazen˘ en face. Tváfie cizincÛ lze nalézt i v pozdûj‰ích
ramessovsk˘ch scénách, napfi. v Ramesseu (Smith 1981: 217). Na
jednom vápencovém bloku, kter˘ se dnes nachází v St. Louis a po-
chází patrnû z 18. dynastie, je zachycena hlava Núbijce s provazem
kolem krku (Vercoutter 1976: 84); jedná se pravdûpodobnû o ãást
scény se svázan˘mi zajatci. Kromû nadsazen˘ch rysÛ ve tváfii, jako
jsou silné rty a pfiedsunutá dolní ãelist, je tento obraz zajímav˘ tím,
Ïe se jedná snad o doposud jedin˘ pfiípad v egyptské ikonografii,
kdy jsou zobrazenému ãlovûku vidût i zuby. Zde je pro srovnání
vhodné zmínit se o reliéfu, na kterém Núbijec hfiebelcuje konû, jenÏ
právû fiehtá, a obnaÏuje tak své zuby (Martin 1987: pl. 10, 44, ã. 33).

Dalo by se oãekávat, Ïe vzhledem k pomûru EgypÈanÛ vÛãi ci-
zincÛm, kter˘ vypl˘vá z jejich vzájemného zobrazování na scénách,
budou postavy v‰ech egyptsk˘ch aktérÛ vÏdy vût‰í neÏ postavy za-
jatcÛ bez ohledu na jejich spoleãenské postavení. V pfiípadû mla-
d˘ch egyptsk˘ch vojákÛ na Haremhebov˘ch reliéfech se zajatci je
tomu v‰ak naopak. NemÛÏe b˘t pochyb o tom, Ïe zde byl takov˘
umûleck˘ pfiístup zvolen proto, aby zdÛraznil skuteãnost, Ïe aãkoliv
byli egypt‰tí pû‰áci mlad‰í, men‰í a ménû zku‰ení neÏ jejich protiv-
níci, pfiesto byli schopní svého nepfiítele porazit a dostat ho pod

kontrolu. Svou roli v tomto ohledu jistû hrála také zainteresovanost
samotného Haremheba, kter˘ ve své titulatufie uvádí i funkci „písa-
fie nováãkÛ“, ãímÏ se nepfiímo stává jejich zá‰titou a s jejich úlohou
se ve scénách ztotoÏÀuje. Kontrast mezi v˘‰kou egyptsk˘ch vojákÛ
a zajat˘ch nepfiátel má tedy v pozorovateli navodit pocit stateãnosti
men‰ích a potupu a pokofiení postav z fyzického hlediska vy‰‰ích.
Úãinek má znásobit je‰tû humor scén, a to na úkor cizincÛ. V jedné
scénû se voják zfiejmû marnû snaÏí chytit nepoddajnou paÏi jednoho
z nepfiátelsk˘ch náãelníkÛ a donutit ho tak, aby se ohnul pfied sa-
motn˘m Haremhebem (Martin 1989: pl. 89), zatímco písafii zazna-
menávají informace o zajatcích a kofiisti (Martin 1989: pl. 91). Tito
písafii jsou jiÏ vyobrazeni odli‰n˘m zpÛsobem neÏ vojáci – s vrás-
kami na krku a vystoupl˘m bfiichem, ãímÏ se podobají ostatním
hodnostáfiÛm na reliéfech, a jsou tedy klasick˘mi pfiíklady EgypÈa-
nÛ z „lep‰ích rodin“. V jin˘ch scénách vojáci bijí vzdorné zajatce
(Martin 1989: pl. 82, 90) nebo jim hrozí sv˘mi prsty ve varovn˘ch
gestech (Martin 1989: pl. 83). Taková zloba a neklid viditelné na
tváfiích a v pohybech vojákÛ jistû nejsou ctnostmi, které by byly ob-
divovány vzdûlan˘mi a vysoce postaven˘mi EgypÈany. Tito mladí
rekruti proto zfiejmû pfiedstavují vrstvu lidí nacházející se na hrani-
ci mezi bezectn˘mi cizinci a EgypÈany respektovaného spoleãen-
ského postavení.

NiÏ‰í vrstvy egyptské spoleãnosti byly vykreslovány nedÛstoj-
n˘m zpÛsobem, jak to nejpfiíhodnûji podává literární dílo nazvané
Chetejovo nauãení, známé také pod názvem Satira na povolání
(Vachala 1992: 100–112). Svûdectvím jsou i starofií‰ské hrobky,
mezi jejichÏ scény patfií napfi. souboje posádek na ãlunech (Harpur
1987: 492–495). S pfiíchodem Nové fií‰e se objevují i humorné v˘-
razy v tváfiích rolníkÛ a jin˘ch pracovníkÛ, jako tfieba v rozverné
scénû pfii lisování vína v Userchetovû hrobce v Thébách, kde mají
dûlníci otevfiená ústa a snad si zpívají pfii práci (Mekhitarian 1954:
60). Pokud by tomu tak bylo, tato scéna mÛÏe mít své pfiedchÛdce
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Obr. 2 V˘jev s asijsk˘mi zajatci (pravdûpodobnû náãelníky) z Haremhebovy hrobky v Sakkáfie, ktefií jsou zde vyobrazeni v komick˘ch aÏ nedÛstojn˘ch
prosebn˘ch pózách. Za zmínku stojí jednak jejich velikost ve srovnání s postavami EgypÈanÛ (vlevo), jednak jejich vzájemná etnická odli‰nost
vypl˘vající z jejich vzhledu (foto M. Zemina)
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a inspiraci v zobrazení harfeníkÛ, coÏ je námût opakující se po ce-
lou dobu existence staroegyptského umûní.

Jedním z nejexplicitnûj‰ích dokladÛ smyslu pro humor a karika-
turu star˘ch EgypÈanÛ je turínsk˘ papyrus ã. 55001 pocházející
z pozdní 19. nebo z 20. dynastie, kter˘ zachycuje muÏské a Ïenské
postavy bûhem pohlavního styku a úsmûvné scény zvífiat napodo-
bující lidskou sociální hierarchii a chování lidí (Navrátilová – Janák
2004: 89–97). Podobná témata se zvífiaty jsou doloÏena i z ostrak.
MuÏi z uvedeného papyru na sobû mají jednoduchou sukni, kterou
nosili obyãejní dûlníci, jsou neoholení a vût‰inou ple‰atí a mají ús-
ta otevfiená v hovoru, kter˘ je citován v hieratice nad jejich hlavami.
V‰echny tyto rysy jsou stereotypními pfiívlastky lidí z nejniÏ‰ích
vrstev. Charakteristick˘m prvkem je zde i deformovan˘ nos, ãasto
se objevující také na ostrakách, jehoÏ v˘znam není zcela jedno-
znaãn .̆ Je moÏné, Ïe jde buì o postavy s vrozenou vadou, nebo
o kriminálníky potrestané za své ãiny na sv˘ch nosech (Omlin
1968: 51–52), ãi o lidi, ktefií byli prostfiednictvím svého zamûstnání
nûjak˘m zpÛsobem spojováni s urãit˘mi rysy nûkter˘ch zvífiat, na-
pfi. rolníci s opicemi, lovci s ptáky, pastevci s dobytkem (Brunner-
Traut 1980: 338).

Jisté detaily u Haremhebov˘ch cizincÛ, pfiedev‰ím jejich vrásky,
pfiipomínají rysy postar‰ích tváfií v soudobé egyptské ikonografii.
Jak˘si druh naturalismu uÏit˘ v amarnském umûní pfii zobrazování
star‰ích osob se uchoval i v postamarnské dobû právû v Haremhebo-
v˘ch reliéfech. Obliãejové vrásky a volnûj‰í kÛÏe na hlavách vzne‰e-
n˘ch postav byly v té dobû zfiejmû populární jako známka respekto-
vané vyzrálosti, podobnû jako tuãná zvlnûná bfiicha star‰ích muÏÛ
v ranûj‰ím egyptském umûní byla ekvivalentem blahobytu. Jako pfií-
klady mohou poslouÏit Hesire ze 3. dynastie (Smith 1981: 36), He-
miunu ze 4. dynastie (Smith 1981: pl. 31) ãi Amenhotep, syn Hapu-
Ûv, z 18. dynastie (Smith 1981: pl. 114) nebo „amarnské bfiicho“
u portrétÛ panovníka Achnatona. I samotn˘ Haremheb je vypodob-
nûn se svû‰en˘m bfiichem a vráskami na krku, aãkoliv linie jeho tvá-
fie a tûla jsou relativnû pevné. Na rozdíl od vrásãit˘ch cizincÛ bylo na
tyto rysy u EgypÈanÛ nahlíÏeno ze zcela jiného úhlu jako na napros-
to pozitivní a Ïádoucí souãást vzne‰ené osobnosti.

StupeÀ detailu ve vypracování rysÛ tváfie a emocí u Haremhebo-
v˘ch zajatcÛ je ve srovnání s amarnsk˘mi konvencemi na mnohem
vy‰‰í úrovni. Amarn‰tí fiemeslní umûlci se pokou‰eli, jak se zdá,
spí‰e o pfiíleÏitostn˘ a nezámûrn˘ naturalismus tváfie a pocitÛ, na-
nejv˘‰e za pomoci náznaku vrásek. Oproti tomu otevfiené emoce
Haremhebov˘ch cizincÛ mohou indikovat tvÛrcovu, ãi pfiímo
Haremhebovu touhu vysmát se amarnskému stylu, zejména portré-
tování v˘‰e postaven˘ch osob, které vyjadfiovaly jemnost, zármu-
tek a jiné „nevhodné“ zpÛsoby chování – napfi. u portrétÛ Achnato-
na a Nefertiti líbajících své dûti nebo scén jejich oplakávání
v okamÏiku smrti a pohfibu. Pravdûpodobnû tvrd˘ a citÛm odoln˘
Haremheb omezil tyto projevy slabosti jen na cizince, aãkoliv
v pfiípadû mlad˘ch egyptsk˘ch vojákÛ ne‰lo zcela jistû o Ïádn˘
pejorativní nádech.

Haremhebovy reliéfy z jeho sakkárské hrobky pfiedstavují vrchol
staroegyptského umûleckého pojetí cizincÛ. Díla s podobnou tema-
tikou z ranûj‰í doby jen naznaãují rysy Haremhebov˘ch postav a dí-
la pozdûj‰í zase odráÏejí jejich charakter, ale v Ïádném pfiípadû je ne-
pfiekonávají v preciznosti provedení. Je ironií, Ïe zdÛraznûné
a nadsazené rysy cizincÛ v Haremhebov˘ch reliéfech, které dnes zá-
padní divák s údivem, zaujetím a pochopitelnû také i jist˘m úsmû-
vem vnímá, byly pÛvodnû urãeny jen k poníÏení a zesmû‰nûní vyob-
razen˘ch postav, jejichÏ podivnost a cizost spoãívala pfiedev‰ím
v tom, Ïe byly prosty ideální krásy a dÛstojnosti, které jim EgypÈané
zámûrnû odebrali, aby mohly b˘t snadn˘m terãem opovrÏení.
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