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Ramesse  I I .  a jeho doba,  jeho dvÛr  a jeho rod ina

Je jen nûkolik egyptsk˘ch panovníkÛ, ktefií vstoupili do obecného histo-

rického povûdomí s takovou intenzitou jako právû Ramesse II., latinizova-

nû Ramses. Dnes se stal tento vládce z dob egyptské 19. dynastie (tedy asi

1292–1186 pfi. Kr. ) vedle Tutanchamona, Nefertiiti a Kleopatry synony-

mem faraonského Egypta. Je ztotoÏÀován s velk˘mi chrámy vAbú Simbelu,

které postavil, jeho tváfi zosobÀuje ideálního faraona,vítûzného vojevÛdce,

ale i despotu obklopeného honosn˘m dvorem a bezpoãtem Ïen. Ramesse

je jak˘msi archetypem faraona, a navíc je spojován s biblickou tradicí jako

faraon Exodu. Aãkoliv mnoho tradic,které jsou dnes s jeho jménem spojo-

vány, je spí‰e legendárním dokreslením jeho osobnosti, sám Ramesse II. se

velmi snaÏil o to, aby zÛstal jeho obraz a jeho ãiny zachovány a pfiipomíná-

ny. Jeho jméno a tváfi najdeme na fiadû chrámÛ, a to nejen tûch, které dal

sám zbudovat, byÈ i ty jsou velmi poãetné. Jak uvidíme, tento panovník byl

ov‰em i otcem dûtí, které jeho slávû a jménu rozhodnû nedûlají ostudu.

Princ Chamuaset k nim v kaÏdém pfiípadû patfií.

Ramesse II. byl velkou a nezapomenutelnou osobností pro samotné

EgypÈany, on a jeho Ïivot se staly námûtem pozdûj‰ích povídek, ba dokon-

ce i falsa historického nápisu.Dá se fiíci, Ïe svÛj obraz ideálního krále, tj. ví-

tûze nad nepfiáteli, sluÏebníka bohÛ, stavitele chrámÛ a zabezpeãovatele

prosperity své zemû, umûl dobfie vytvofiit.

Jaká jsou v‰ak struãná fakta? Ramesse nastoupil jako druh˘ král toho

jména (ov‰em stafií EgypÈané krále neãíslovali, jak jsme dnes v historii zvy-

klí) po svém otci Sethim I.Ten byl zase synem zakladatele 19. dynastie Ra-

messe (I.).Tato dynastie nastoupila na egyptsk˘ trÛn po sloÏité dobû. Na

konci pfiedchozí 18.dynastie boufilivû skonãila vláda krále Amenhotepa IV.

– známého reformátora Achnatona – a vnitfiní klid i mezinárodní prestiÏ

Egypta,do té doby velmi vysoká,byly zfiejmû v ohroÏení.Za vlády krále Har-

emheba, kter˘ byl snad s Ramessovou rodinou spfiátelen, se pomûry opût

zaãaly vracet do obvykl˘ch kolejí,bylo v‰ak je‰tû mnoho co napravovat,ze-

jména na mezinárodním kolbi‰ti, kde Egyptu vyrostl siln˘ soupefi v malo-

asijské chetitské fií‰i. Haremheb pfiedal vládu patrnû svému spolubojovní-

ku Ramessovi, a otevfiel tak cestu k nástupu nové královské rodiny, v níÏ se

zase zaãala vláda pfiedávat z otce na syna.
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Ramesse II. byl synem Sethiho I. a královny Tuji. Svou genealogii – byÈ

nám dnes není její uspofiádání zcela jasné – zmínil napfiíklad na tzv. „Stéle

400 let“. Nevíme, zda a kolik mûl sourozencÛ, je to v‰ak pravdûpodobné

a nûkteré teorie naznaãují, Ïe musel o své postavení nástupce Sethiho I.

a korunního prince bojovat. Mnoho detailÛ v‰ak nevíme – oficiální svû-

dectví z doby Ramessovy vlády nám prezentují spofiádané pfiedávání krá-

lovské hodnosti od Ramesse I. Sethimu, a poté Ramessovi II.

Pomûrnû dlouho byl zasvûcován do královsk˘ch povinností – zejména

péãe o kulty bohÛ – po boku svého otce,dfiíve neÏ kolem roku 1279 pfi.Kr.

nastoupil sám na trÛn Obou zemí, zhruba ve vûku kolem 25 let.Velmi záhy

ho v‰ak ãekal stfiet s Chetity. V pátém roce jeho vlády, jak by fiekli sami

EgypÈané, tedy asi v roce 1285 pfi.Kr., se s nimi stfietl v bitvû u Kade‰e v se-

verní S˘rii. Bitva skonãila tím, Ïe si obû strany ãinily nárok na vítûzství,

a zdá se, Ïe pfies v‰echnu následnou propagandu, kterou Ramesse II. tuto

událost nechal obalit a zvûãnit na chrámov˘ch stûnách, ve vlastním stfietu

musel král opravdu prokázat velkou osobní stateãnost. Boje s Chetity mû-

ly je‰tû pokraãovat, aby je nakonec ukonãil jin˘ pamûtihodn˘ ãin, kdyÏ

v 21. roce Ramessovy vlády EgypÈané a Chetité uzavfieli první známou mí-

rovou smlouvu v dûjinách.

Egypt tak mohl opût rozvíjet své obchodní zájmy v Syropalestinû, Cheti-

té mûli zaji‰tûnu svou jiÏní hranici a diplomatická jednání byla stvrzena

svatbou Ramesse a chetitské princezny.Ta v‰ak vstoupila jiÏ do hustû obyd-

leného královského paláce, kde ji mohl pfiivítat i protagonista na‰eho vy-

právûní, princ Chamuaset.

Ramesse II. patfií k panovníkÛm, ktefií vûnovali na sv˘ch památkách

mnoho pozornosti své rodinû, ãímÏ sice zãásti navazuje na tradici 18. dy-

nastie, ale rozvíjí ji zcela svébytnû. Pro nás to znamená, Ïe o rodinném zá-

zemí jednoho z nejv˘znaãnûj‰ích panovníkÛ Nové fií‰e víme relativnû

mnoho, byÈ ne v‰echny informace jsou úplné ãi jednoznaãné.

Ramessova rodina se rychle rozrÛstala, je‰tû neÏ nastoupil na trÛn,a mû-

la nab˘t vskutku úctyhodn˘ch rozmûrÛ. Známe celkem osm Ïen, které

mohly b˘t královnami po jeho boku,nehledû na mnoÏství ostatních matek

jeho dûtí.Ne v‰echny v‰ak mûly, jak se zdá,v oãích krále a i jeho dvora stej-

né postavení. Byly tu hlavní královny, Nefertari a Esetnofret, dvû chetitské

princezny,královy vlastní dcery,které moÏná byly jeho Ïenami pouze rituál-

nû a nikoliv fakticky, a nakonec dosti málo známá skupina Ïen, které Ïily

v paláci ãi harému.DluÏno dodat, Ïe královská rodina byla Ramessovi „pfii-

dûlena“ je‰tû jako princi, kdyÏ se ocitl po boku Sethiho v roli spoluvládce,

témûfi 10 let pfiedtím, neÏ se stal samostatn˘m králem.

Pokud povaÏujeme odhad o 200 dûtech Ramesse II. za moÏn˘ a odhad-

neme moÏnost poãtu tûhotenství pro jednu královu Ïenu na prÛmûrnû

‰est za Ïivot, pak se dopoãteme celkem 35 Ïen, které porodily panovníko-

vi dûti.Pfiitom poãet 200 dûtí není zase tak nerealistick ,̆uváÏíme-li, Ïe mûl
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nejspí‰e 50 synÛ, jak se zdá nasvûdãovat i nov˘ objev rodinné hrobky tûch-

to princÛ v Údolí králÛ,a tedy také asi stejn˘ poãet dcer,které se doÏily vy‰-

‰ího vûku, navíc musíme nejspí‰e pfiipoãíst i dal‰ích 100 dûtí, které zemfie-

ly krátce po narození ãi v útlém vûku. AÈ jiÏ jsou v‰ak tyto hypotetické

odhady správné ãi nikoliv, královská rodina, ob˘vající nûkolik palácÛ

v hlavních centrech egyptské fií‰e, rozhodnû nebyla úzká.

Prvními a hlavními královnami byly Nefertari a Esetnofret. Princ Cha-

muaset se narodil královnû Esetnofret jako 4.syn Ramesse II.Esetnofret by-

la jednou z „velk˘ch královsk˘ch manÏelek“ Ramesse II., byÈ se o toto po-

stavení musela dûlit s dal‰ími – pfiedev‰ím s Nefertari,proslulou královnou,

jejíÏ hrobka a zobrazení v Abu Simbelu dodnes patfií k vzorov˘m ukázkám

egyptského umûní Nové fií‰e.

Královsk˘ dvÛr sídlil stfiídavû ve Vasetu (Thébách) v Horním Egyptû,

Mennoferu (Memfidû) na hranici Obou zemí a v novû zaloÏeném mûstû

Piramesse ve v˘chodní Deltû. Rozlehlá královská sídla pfiedstavovala

v kaÏdém egyptském mûstû dÛleÏit˘ bod. Jejich architekturu si dnes mÛ-

Ïeme jiÏ lépe pfiedstavit.V˘znamnou úlohu hrál trÛnní sál a dal‰í prosto-

ry, kde se k panovníkovi mohli pfiiblíÏit prostí EgypÈané, a také tzv. „Ok-

no zjevení“, kde se panovník objevoval a odmûÀoval odtud napfiíklad

hodnostáfie.

Královská sídla byla bohatû zdobena, na‰li bychom tam polychromo-

vané reliéfy, malované podlahy a dal‰í prvky, z Piramesse známe napfií-

klad mnoÏství fajánsové v˘zdoby, která zobrazuje rostlinné motivy, hiero-

glyfické nápisy, ãasto se jmény a tituly krále apod. âlenové královské

rodiny se tak pohybovali v prostfiedí plném barev a ornamentální deko-

race, paláce byly pravdûpodobnû navíc obklopeny zahradami. Pravidelné

cesty mezi jednotliv˘mi sídly vykonával dvÛr ãasto po fiece, jeÏ jako nej-

dÛleÏitûj‰í dopravní tepna propojovala cel˘ Egypt. Panovník sice jiÏ ne-

objíÏdûl, tak jako v dávn˘ch dobách, celou zemi, ale pfiece jen jej rÛzné

povinnosti vládní a náboÏenské volaly do rÛzn˘ch míst jeho fií‰e. Princ

Chamuaset se mûl v ceremoniích královského dvora záhy stát v˘znam-

nou osobností a pfiejít ze soukromí královsk˘ch komnat do vefiejného Ïi-

vota egyptského hodnostáfie.

Chamuaset  a sourozenc i ,  mlad˘  p r inc  – vzdû lán í  a v˘chova 

Chamuaseta jiÏ od dûtského vûku mÛÏeme spatfiit zobrazeného, jak dopro-

vází otce na váleãn˘ch v˘pravách, a to konkrétnû na reliéfech v chrámech

v Bét el-Wali, v thébském zádu‰ním chrámu Ramesse II., tzv. Ramesseu. Ra-

messe II. ãasto dával zobrazovat své dûti, tedy pfiedev‰ím syny, ve scénách

váleãn˘ch triumfÛ. Najdeme je zejména v Ramessov˘ch núbijsk˘ch chrá-

mech v ed-Derr, Wádí es-Sebua a dal‰ích, vãetnû slavného Abú Simbelu.

Nûktefií jeho synové, jako napfiíklad princ Amenherchepe‰ef, skuteãnû ta-
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ké pozdûji mûli vojenské tituly a dnes bychom fiekli, Ïe se vûnovali vo-

jenské kariéfie. UváÏíme-li poãet dûtí Ramesse II., dá se fiíci, Ïe ‰piãková

vojenská i civilní administrativa se vlastnû dala postupnû obsadit v˘hrad-

nû královskou rodinou. Nestalo se tak, aãkoliv nûkolik Chamuasetov˘ch

sourozencÛ mûlo dÛleÏité tituly, nejãastûji právû ve vojsku.

Chamuaset se v‰ak proslavil na jiném poli, a pfiestoÏe jej zmínûné reliéfy

zachycují, jak pfiímo poráÏí nepfiátele Egypta, nikdy ani nenesl vojenské ti-

tuly – na rozdíl od sv˘ch nûkolika bratrÛ. Snad si sám vybral dráhu v knûÏ-

stvu mennoferského boha Ptaha, jehoÏ se pozdûji mûl stát hlavním knû-

zem, snad k ní byl pfiiveden rodinn˘m rozhodnutím. To se patrnû jiÏ

nedozvíme.V kaÏdém pfiípadû se stal v˘znamn˘m pfiedstavitelem menno-

ferského knûÏstva a dokonce se doãkal ve své úloze moudrého a vzdûla-

ného knûze i osobitého „druhého Ïivota“, k nûmuÏ se je‰tû vrátíme.

Chamuaset se jistû nejprve seznámil se základy písafiského fiemesla – vlast-

nû základu vzdûlání kaÏdého úfiedníka, knûze ãi pfiíslu‰níka tehdej‰í spole-

ãenské elity.Musel tak projít docela nároãnou ‰kolou egyptského písma – to

se Ïáci uãili v jeho kurzívní,hieratické podobû,seznámit se se základy egypt-

ské literární tradice a nauãit se jistû mnoho z dobov˘ch „moudr˘ch rad do

Ïivota“,ãi nauãení, jak se jim dnes fiíká v egyptologické literatufie.

Egyptská literatura je velmi bohatá.Aãkoli se na ni nemÛÏeme dívat stej-

nû, jako jsme zvyklí uvaÏovat o moderní literatufie, najdeme v ní mnoho

zajímavého a nadãasového. Pro samotné EgypÈany to byla v mnohém ur-

ãitá kodifikace jejich kulturních pravidel i spoleãensk˘ch dovedností, aÈ

uÏ didakticky vyloÏen˘ch v nauãení, ãi názornû pfiedveden˘ch v povíd-

kách, jako byl Pfiíbûh o troseãníkovi ãi Pfiíbûh SinuhetÛv.Tyto povídky se

v Nové fií‰i, tj. v dobû kdy Chamuaset Ïil, hojnû opisovaly a ãetly.V‰echny

byly psány na papyru právû hieratick˘m písmem,které se mladí písafii tak

trochu „dfieli“ v písafisk˘ch ‰kolách pod vedením star‰ích, zku‰enûj‰ích

písafiÛ-úfiedníkÛ.

Ke vzdûlání knûze patfiilo ov‰em více – znalost chrámového provozu,

rituálÛ, které bylo potfieba dennû vykonávat, aby byla fiádnû naplnûna

sluÏba boÏstvu, pfiedloÏeny v‰echny obûtiny, zahrnující maso, drÛbeÏ,

chléb, víno, mléko, ovoce, a také kadidlo. Chamuaset navíc patfiil ke spe-

ciálním knûÏím, tzv. knûÏím sem. Jejich rituálním ornátem byla levhartí

kÛÏe a jedním z hlavních pÛvodních úkolÛ byl doprovod zemfielého pfii

pohfiebních obfiadech, kde knûz sem vlastnû hrál úlohu syna zesnulého

a mûl za úkol symbolicky oÏivit jeho mumii. V knûÏské hierarchii v˘-

znamn˘ch úfiadÛ mûl ov‰em sem boha Ptaha, ãi jin˘ch bohÛ, i jiné po-

vinnosti – zejména starost o královské svátky. Chamuaset se ov‰em ne-

omezil jen na vykonávání rituálÛ, záhy se asi zorientoval v chrámové

knihovnû (ãi archivu) – tam se seznámil s mnoÏstvím star˘ch svitkÛ

a s poznáním, které skr˘valy. ByÈ vzdûlání patfiilo k v˘bavû vlastnû kaÏdé-

ho vy‰‰ího knûze, Chamuaset se stal pfiece jen v˘jimeãn˘m hloubkou
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i rozsahem sv˘ch uãen˘ch zájmÛ.Ostatnû mûl k jejich rozvíjení sdostatek

pfiíleÏitostí, aãkoliv ho v Mennoferu oãekávaly dal‰í a dal‰í knûÏské a ob-

fiadní povinnosti.

Chamuaset  v Mennofe ru ,  Mennofe r  jeho doby

Mennofer byl kultovním mûstem boha Ptaha, ochránce fiemeslníkÛ, bo-

hynû Sachmety, Ptahovy manÏelky, a jejich syna Nefertema. Ptah byl

v oãích EgypÈanÛ jedním z bohÛ StvofiitelÛ, pozdûj‰í tradice mu dokonce

pfiifikla stvofiení svûta pomocí slova. Mennofer, fiecky Memfis, byl pak nej-

star‰ím hlavním mûstûm sjednoceného Egypta. PÛvodnû nesl jméno Bílé

zdi, jméno Mennofer dostal nûkdy koncem Staré fií‰e (kolem r.2180 pfi.Kr.)

po pyramidû krále Pepiho I.,Mennefer Pepi, „Krása Pepiho trvá“.Mûsto by-

lo dlouho spjato s královsk˘mi pyramidov˘mi komplexy, které lemují zá-

padní bfieh. Stará tradice a povûdomí o dávn˘ch králích zjevnû nezmizely

ani v dobû Ramesse II.Ostatnû tento král sám se staral o to,aby se jeho jmé-

no v chrámech skvûlo vedle dlouh˘ch fiad jmen jeho pfiechÛdcÛ, aby tak

zdÛraznil, Ïe je dûdicem bohaté tradice.

Ramesse II. byl také stavitelem nového paláce v Mennoferu a roz‰ífiil

tamní chrámy, zejména chrám boha Ptaha. Mennofer za jeho doby byl vel-

k˘m a v˘stavn˘m mûstem, dÛleÏit˘m fiíãním pfiístavem a administrativním

a hospodáfisk˘m srdcem fií‰e, sídlil zde i v˘znamn˘ pfiedstavitel státní mo-

ci,vezír.Mûsto leÏelo na v˘hodném místû,kde se rozbíhala ramena Nilu do

Delty,blízko také vedla karavanní cesta do oblasti dne‰ního Suezu, tedy do

v˘chodní pou‰tû; po fiece zase bylo moÏno vyplout proti proudu do Hor-

ního Egypta.

Mennofer zaÏíval v ramessovské dobû jedno z v˘znamn˘ch období své

existence, srovnatelné s v˘znamem mûsta bûhem Staré fií‰e. Vaset, Théby,

centrum kultu boha Amona, bylo mûstem, na jehoÏ nekropoli králové na-

cházeli poslední odpoãinek,centrem fií‰e v náboÏenském slova smyslu a mís-

tem nûkter˘ch v˘znamn˘ch slavností. Král zde vyvíjel velkou stavební akti-

vitu, kterou dodnes dosvûdãují chrámy v Luxoru a Karnaku. Mennofer byl

vedle toho vÏdy pfiedev‰ím správním centrem a v 19. dynastii také sídlem

dolnoegyptského vezíra.Jeho pohfiebi‰tû bylo pfiedev‰ím úfiednickou nekro-

polí, aãkoliv za Ramesse II. tam na‰li místo odpoãinku i nûktefií ãlenové krá-

lovské rodiny.Patfiil k nim ostatnû i princ Chamuaset,ale za zcela svébytn˘ch

podmínek, které souvisely s jeho pozicí v Ptahovû knûÏstvu. Proã si ov‰em

Chamuaset zvolil právû Ptahovo knûÏstvo? Snad to bylo proto, Ïe královsk˘

dvÛr se ãasto objevoval v Mennoferu, ãi také proto, Ïe do Piramesse odtud

bylo pfiece jen blíÏe neÏ z Vasetu.Svou roli tu mohla hrát také v˘znamná tra-

dice Ptahova kultu a povûst uãenosti,obklopující jeho knûÏstvo.

Jen nejasnû se nám v‰ak r˘suje chronologie poãátkÛ Chamuasetovy ka-

riéry v Ptahovû knûÏstvu.Velmi rychle zde získal titul knûze sem, kter˘ si
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pak podrÏel cel˘ Ïivot, i kdyÏ jej pozdûji spojoval se svou veleknûÏskou

hodností. Dal‰ím oznaãením, které s touto hodností souviselo, bylo jméno

Inmutef – vlastnû jméno boÏstva vyjadfiující roli boha Hora, ochránce své-

ho otce Usira. I to bylo spojováno s rituálními úlohami, které Chamuaset

zastával. Av‰ak v jakém vûku sv˘ch titulÛ vlastnû dosáhl? 

Chamuaset  v P tahovû  knûÏs tvu ,  jeho h i s to r i cké  zá jmy

Titul knûze sem v knûÏstvu Ptahovû získal snad jiÏ mezi 16. a 20. rokem

svého Ïivota,tedy asi v 16.roce vlády svého otce,a brzy jej vidíme,jak úãin-

kuje pfii pohfibu posvátného b˘ka Hapiho (Ápida). Zdá se, Ïe asistoval teh-

dej‰ímu veleknûzi jménem Huj, jehoÏ mûl po urãité dobû v této vysoké

funkci vystfiídat. Máme-li vûfiit nápisÛm, které jmenují Huje pfii pohfibu b˘-

ka Hapiho ve 30.roce Ramessovy vlády,pak Chamuaset musel nastoupit aÏ

po tomto datu. Leccos o rituálních souvislostech jeho knûÏského úfiadu

nám mÛÏe prozradit znûní titulu Ptahova veleknûze, zjednodu‰enû ho lze

pfieloÏit jako „pfiedstaven˘ fiemeslníkÛ“.

Pohfiby posvátn˘ch b˘kÛ patfiily k náplni Chamuasetovy knûÏské práce

i pozdûji – on sám pfiispûl k vylep‰ení jejich pohfiebi‰tû, sakkárského Sera-

pea, a také k jeho lep‰ímu kultovnímu vybavení. Hlavní podzemní prosto-

ry Serapea v té dobû pocházely z doby Amenhotepa III., z 18.dynastie,a ra-

messovské roz‰ífiení je zfiejmû zejména Chamuasetov˘m dílem. Je‰tû v roli

mladého prince ho najdeme zobrazeného na reliéfu ze Serapea, kde spo-

luúãinkuje v obûtní scénû se sv˘m otcem,králem Ramessem II.ObûÈ je pfii-

ná‰ena b˘ku Hapimu.

Chamuaset ov‰em pohfiební prostory pro posvátné b˘ky v˘znamnû vy-

lep‰il. Z jeho iniciativy vznikla podzemní galerie, z níÏ ústila ne jedna, ale

hned celá fiada pohfiebních komor.Vznik hromadného pohfiebi‰tû ov‰em

zmûnil také obyãej budovat pro kaÏdého b˘ka samostatnou pohfiební ka-

pli, nezbytnou to souãást kaÏdého staroegyptského pohfibu, neboÈ to bylo

místo, kde se zesnul˘m pfiiná‰ely obûtiny. Místo jednotliv˘ch kaplí vznikl,

opût pod Chamuasetov˘m vedením, mal˘ chrám.

Kult Hapiho byl v˘znamnou souãástí egyptského náboÏenského ka-

lendáfie, Hapi pravidelnû opou‰tûl svou stáj ve slavnostním procesí, je-

hoÏ se mohl úãastnit také panovník. Ostatnû, knûÏstvo Ptahovo a Hapi-

ho prokázalo Chamuasetovi, snad v duchu úcty k jeho pÛsobení, které

mûlo trvat nûkolik desetiletí, velkou poctu – byl patrnû pohfiben v areá-

lu pohfiebi‰tû posvátn˘ch b˘kÛ, v sakkárském Serapeu. Následující ge-

nerace knûÏí potom pohfibívaly v jeho galerii; kdyÏ tato nestaãila, pfiidá-

valy k ní dal‰í a dal‰í chodby.

Tradice Ptahova a Hapiho kultu mohla Chamuaseta pfiivést k zájmu

o mennoferské staré stavby a také k inspekcím sakkárského pohfiebi‰tû.

Zdá se, Ïe jeho pÛsobení na nekropoli v‰ak bylo zcela v souladu také s his-
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torickou tradicí pûstovanou v královsk˘ch chrámech jeho otce – tedy kon-

krétnû vAbydu,kde najdeme cel˘ seznam panovníkÛ,pfiedkÛ Ramesse II.na

egyptském trÛnû.Samozfiejmû nejde o archivní záznam,ale o ritualizovan˘

soupis králÛ.To v‰ak neznamená,Ïe by stafií EgypÈané nemûli historické vû-

domí o své minulosti, historie v jejich pojetí v‰ak mûla pravdûpodobnû

dosti jinou podobu, neÏ v na‰em.

KdyÏ sledujeme Chamuaseta na mennoferském pohfiebi‰ti, v oblasti me-

zi Gízou,Abúsírem a jiÏní Sakkárou, coÏ nám umoÏÀují jeho tzv.“restaurá-

torské” nápisy, zjistíme, Ïe i on – ãi jeho písafii – vûdûli, kdo byl stavitelem

které pyramidy na nekropoli. Restaurátorské oznaãení si nápisy vyslouÏily

vskutku pro svÛj obsah, byÈ se na jeho v˘kladu egyptologové ne vÏdy sho-

dují. âasto Chamuaset poznamenává, Ïe si velmi pfiál opravit kultovní ãi

pohfiební místo dávného panovníka, jehoÏ jmenuje, a dodává, Ïe pro nûj

ustanovil znovu obûtiny apod.

Chamuasetovu ãinnost na memfidsk˘ch pohfiebi‰tích tedy sledujeme od

Gízy pfies Abúsír aÏ po Sakkáru. Gíza byla jiÏ bûhem 18. dynastie v˘znam-

n˘m místem – velká Sfinga se stala zfiejmû symbolem boha Haremacheta

(Harmachise), jedné z forem, ãi lépe projevÛ sluneãního boÏstva, proto jí

panovníci vûnovali svou pozornost. Jak nám v‰ak fiíká dobová stéla Amen-

hotepa II., ani vlastnictví pyramid, které leÏí poblíÏ Sfingy, nebylo zapome-

nuto. Tj. vûdomí o historickém zafiazení pyramid tu existovalo, tedy ales-

poÀ ve smyslu, Ïe bylo známo, kter˘ král je postavil. Chamuaset tedy mûl

i na co navazovat.On sám moÏná postavil u Sfingy chrám,nebo alespoÀ za-

nechal votivní dary.

DÛleÏit˘m dokladem pro princovu úctu a péãi o staré kulty (a tedy moÏ-

ná téÏ stavby) je socha prince Kauaba, Chufuova syna (dnes v Egyptském

museu v Káhifie, JdE 40431),kterou podle nápisu nalezl Chamuaset v Gíze,

a zdá se, Ïe chtûl obnovit princÛv kult. Lze se ale domnívat, Ïe ten mûl mís-

to v nûkterém z memfidsk˘ch chrámÛ.

Chamuaset se tedy vûnoval obnovû kultÛ v˘znamn˘ch osobností na

mennoferském pohfiebi‰ti, nav‰tûvoval tamûj‰í v˘znamné stavby, snad

opravdu do‰lo i k odstranûní písku ãi k drobn˘m opravám hrobov˘ch

komplexÛ, jako napfiíklad DÏoserova v Sakkáfie. Na druhou stranu je dolo-

Ïena také ãinnost kameníkÛ,ktefií pracovali na sakkárské nekropoli ve stej-

né dobû, ale za ponûkud odli‰n˘m úãelem – ze star˘ch staveb získávali ká-

men, kter˘ byl lépe dostupn ,̆ neÏ kdyby jej museli dováÏet na stavby

nov˘ch chrámÛ a hrobek v Mennoferu pfiímo z lomÛ.To vedlo dokonce

k teorii,Ïe Chamuaset byl naopak povûfien organizací tûÏby kamene na ne-

kropoli. Péãe o starobylé kulty ov‰em tuto teorii opût zpochybÀuje. Na

druhou stranu se v‰ak zdá, Ïe k jeho knûÏsk˘m povinnostem patfiila i péãe

o sochy králÛ a bohÛ, coÏ ho vedlo k zájmu o kultovní místa.Ten v‰ak je‰-

tû nemusel nutnû b˘t zájmem historick˘m. Zájem historick˘ by ov‰em za-

se dobfie zapadl do nûkter˘ch tendencí ramessovské doby, zejména zdÛ-
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razÀování kontinutity královského úfiadu, jak je uÏ známe z královsk˘ch

chrámov˘ch seznamÛ.

Prvn í  a r cheo log?

Chamuasetovo pÛsobení v Sakkáfie je tedy vykládáno rÛznû – nûktefií ba-

datelé jej neváhají oznaãit za pfiedchÛdce egyptologÛ na této lokalitû, jiní

jsou skeptiãtûj‰í. Jak jsme vidûli,Chamuaset zanechal fiadu nápisÛ,které ur-

ãují stavitele pyramidy a jmenoval je také vût‰inou správnû. Na druhou

stranu se nedá pominout ani svûdectví tûÏby kamene pro stavby jeho otce

Ramesse II.

Zdá se, Ïe zde nevystaãíme s jednoduch˘m rozhodnutím – jeden v˘klad

totiÏ nevyluãuje druh .̆ Chamuaset v roli knûze a uãence, kter˘ nechal ob-

novovat kulty v˘znamn˘ch králÛ,mohl vedle toho sledovat i kameníky,kte-

fií zaji‰Èovali materiál pro chrám ve mûstû Mennoferu, budovan˘ z rozkazu

jeho otce.

V jeho nápisech je v kaÏdém pfiípadû patrn˘ dvojí pozoruhodn˘ – aãko-

liv nikoli netypick˘ – rys.Tím prvním je v˘razn˘ archaismus, s nímÏ se v je-

ho textech setkáváme. PouÏíval pro sebe nûkdy formulace, které byly

mnohem více vlastní star‰ím královsk˘m nápisÛm, neÏ nápisÛm soukrom-

níkÛ v jeho dobû.Tím druh˘m rysem je,Ïe,podobnû jako králové na sv˘ch

stélách,kladl velk˘ dÛraz na to,Ïe jeho ãiny jsou jedineãné,Ïe pfied ním ni-

kdo nic podobného nevykonal.Tak se nám napfiíklad pfiedstavuje na relié-

fech v Serapeu.

AÈ se jiÏ pfiikloníme k teorii, Ïe Chamuaset byl ochráncem v˘znamn˘ch

památek, ãi Ïe prostû pfiihlíÏel dobovému v˘voji – a vûnoval se tomu, co

mu pfiipadalo v˘znamné, tj. kultu králÛ a v˘znamn˘ch osobností minulosti,

plyne z jeho pÛsobení zájem o egyptskou minulost, byÈ by to b˘vala byla

jen minulost panovníkÛ.

Chamuaset  na  dvofie  svého o t ce ,  svá tky  sed

Chamuaset plnil také velmi dÛleÏit˘ úkol s ohledem na rituály spojené

s královsk˘m úfiadem svého otce. Byl organizátorem slavností sed, tj. oslav

tfiicetiletého v˘roãí královské vlády, které pfiedstavovaly svého druhu rituál-

ní znovuobnovení královy moci a schopnosti vládnout. První svátek sed se

mûl konat po 30 letech vlády krále, dal‰í opakování slavnosti pak vÏdy po

3 letech. Praxe byla sice ãasto odli‰ná, av‰ak v pfiípadû dlouhovûkého Ra-

messe II. (celkovû jeho vláda trvala asi 67 let) byly zfiejmû „termíny“ dodrÏe-

ny.Chamuaset mohl v tûchto slavnostech uplatnit svou roli knûze sem.

Svátek sed mûl tradiãnû prokázat panovníkovu schopnost b˘t vládcem

v plné síle, proto byl souãástí rovnûÏ rituální bûh, kter˘ máme na egypt-

sk˘ch památkách dokumentován jiÏ v areálu DÏoserovy stupÀovité pyra-
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midy v Sakkáfie ve 3. dynastii. Jednalo se tedy o dodrÏení prastarého rituá-

lu vlastního egyptskému království.

Chamuaseta známe z mnoha zobrazení,souvisejících se slavnostmi sed.Za-

Ïil a podílel se na nejménû pûti ãi ‰esti tûchto svátcích,které se tradiãnû ohla-

‰ovaly v Mennoferu, byÈ vlastní oslavy probíhaly tam, kde se panovník právû

zdrÏoval, tedy asi v Piramesse. Poté ãekala Chamuaseta cesta po Egyptû, bû-

hem níÏ se také rozhla‰ovala tato v˘znamná událost. Asi po roce 45 vlády

Ramesse II.pfienechal Chamuaset tuto povinnost mlad‰ím úfiedníkÛm.

Chamuasetova rod ina ve  skuteãnos t i

Nápisy a reliéfy nám bohuÏel mnoho pfiesného o Chamuasetovû vlastní ro-

dinû nesdûlují, zdá se, Ïe mûl dvû ãi dokonce tfii dûti.Tradice mu pozdûji

pfiifikla zázraãného syna. Jeho skuteãná rodina se v‰ak dá rekonstruovat jen

pfiibliÏnû, nevíme pfiesnû ani jméno jeho Ïeny. Jeden z jeho synÛ se snad

jmenoval, v duchu egyptské tradice, po dûdovi Ramesse, dal‰í Hori, a ná-

sledovala je dcera,po babiãce Esetnofret. Synové Hori a Ramesse se pfiipo-

jili k otci v jeho knûÏské i úfiednické kariéfie a Horiho syn, také Hori, se mûl

o generaci pozdûji stát dokonce vezírem.

Korunní  p r inc?

Chamuaset patfiil vÏdy ke star‰í skupinû synÛ Ramesse II. a je otázkou, zda

nûkdy nesl titul korunního prince. Dosud se o tom nepodafiilo najít pfiíli‰

mnoho pfiesvûdãiv˘ch dÛkazÛ, je to v‰ak moÏné, neboÈ velmi mnoho synÛ

Ramesse II. pfiede‰lo svého otce na cestû na onen svût – proto velmi prav-

dûpodobnû mohla nastat situace, kdy byl Chamuaset jeho nejstar‰ím Ïijí-

cím synem.Titul nejstar‰í královsk˘ syn je pro nûj skuteãnû doloÏen, spolu

s jeho ostatní bohatou titulaturou. Patrnû v‰ak drÏel tuto pozici jen velmi

krátce – po jeho smrti, tedy asi kolem roku 55 vlády jeho otce, se násled-

níkem stává jeho bratr princ Merenptah, kter˘ také skuteãnû po Ramesso-

vi II. na egyptsk˘ trÛn nastoupil.To uÏ v‰ak Chamuaset odpoãíval ve svém

hrobû,pravdûpodobnû umístûném v komplexu Serapea.Nûkolik jeho cen-

ností bylo odkryto – také díky shodû náhod, která je pokryla závalem, tak-

Ïe unikly pozornosti lupiãÛ – aÏ v roce 1852, bûhem prací provádûn˘ch

v Serapeu Augustem Mariettem. O Chamuasetov˘ch stavebních aktivitách

– a moÏná i o kontextu jeho pohfibu – se snad dozvíme více po skonãení

archeologick˘ch prací, které právû v Serapeu probíhají.

Druh˘ Ï ivo t  p r ince  Chamuaseta  

Povûst legendárního uãence doprovázela Chamuaseta do dal‰ích generací,

podpofiena jeho hrd˘mi nápisy v Serapeu,kde si je sice nemohl pfieãíst kaÏ-
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d ,̆zato v‰ak byly pfiístupné knûÏstvu pohfibívajícímu posvátné b˘ky.Povûst

o nûm musela patrnû Ïít pfiedev‰ím v Mennoferu, kde nûkolik století po je-

ho smrti inspirovala k napsání dvou démotick˘ch textÛ, znám˘ch jako Po-

vídky o Setne Chamuasetovi (zachovan˘ch dnes na papyrech Káhirského

musea ã.30646 a ã.30692 a Britskému musea ã.604).„Setne“ je patrnû zko-

moleninou jeho knûÏského titulu sem.Obû povídky mají mnoho spoleãné-

ho s tradicí vyprávûní o kouzelnících a zázraãn˘ch ãinech.Zejména v první

z nich v‰ak vidíme prince Chamuaseta jako zvûdavého uãence,kter˘ se ne-

váhá za kouzeln˘m papyrem vydat aÏ do hrobky. Nav‰tíví hrob proslulého

uãence a mága Naneferkaptaha a uzme mu svitek, kter˘ má boÏsk˘ pÛvod

a obsahuje mocná kouzla.Naneferkaptah ho v‰ak varuje – svitek mu jednou

je‰tû rád vrátí, neboÈ vlastnit ho nepfiiná‰í ‰tûstí. Chamuaset toho nedbá,

a aãkoliv dokonce nesplní dohodnutou úmluvu (mûl na Naneferkaptahovi

svitek vyhrát ve stolní hfie, coÏ se mu nepovede), se svitkem odejde.

Pfiedpovûzená smÛla na sebe nenechá dlouho ãekat.Princ se setká s vel-

mi krásnou Ïenou, která se mu prohlásí jako knûÏka jménem Tabubu. Pod

jejím vlivem, ve snaze dosáhnout její milostné pozornosti, dokonce slíbí

pfievést v‰echen svÛj majetek na ni a zbavit se i své stávající rodiny.KdyÏ je

tedy v‰e splnûno a princ se v domû Tabubu domnívá, Ïe si mÛÏe pfiijít pro

svou odmûnu, náhle v‰e zmizí a oklaman˘ uãenec Chamuaset se probudí

nah˘ na smeti‰ti.V tom okamÏiku pochopí, Ïe ‰lo na‰tûstí dosud jen o va-

rování, a vrátí poté Naneferkaptahovi pokornû jeho ãarovn˘ svitek.

Druhá povídka pfiedstaví Chamuaseta jako nejv˘znaãnûj‰ího ãarodûje

své doby, kterému se navíc dostane zvlá‰tního privilegia.KdyÏ si na bozích

vyprosí syna, ukáÏe se, Ïe jde o zázraãné dítû – chlapce jménem Siusir, kte-

r˘ v kouzelnick˘ch schopnostech záhy pfiedãí svého otce. ChamuasetÛv

syn pak zachrání Egypt a krále – vlastnû Chamuasetova otce Ramesse II.,

pfied poníÏením, které jim hrozí od núbijského kouzelníka.

Kouzelnická tradice ponûkud pfiekryla roli písafie a znalce star˘ch pa-

mátek, ale v oãích star˘ch EgypÈanÛ si tyto kvality nebyly tak vzdálené.

Ostatnû ãasto ãteme – napfiíklad o kapitolách Knihy mrtv˘ch, Ïe byly nale-

zeny pod sochou,pfiípadnû na odlehlém místû v chrámu.Odtud tedy byl jiÏ

jen krok k pfiedstavû, Ïe Chamuaset, znalec mennofersk˘ch chrámov˘ch

archivÛ, mohl objevit ãarovné prastaré svitky.
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