ASTRONOMICK¯ RELIÉF V ·ENHURSKÉM WABETU
Planety, hvûzdy a znamení v ﬁecko-ﬁímském Egyptû1
Filip Coppens

Komplex wabetu a dvora v ‰enhurském chrámu
V dobû panování ﬁímského císaﬁe Augusta (30 pﬁ. Kr. –14 po Kr.) byl v ·enhuru, vesnici nacházející se pﬁibliÏnû v polovinû cesty mezi Thébami
a Koptem,2 vztyãen mal˘ chrám zasvûcen˘ bohyni Esetû.Tato stavba vûrnû
odráÏí základní plán monumentálních hornoegyptsk˘ch chrámÛ vybudovan˘ch za pﬁedchozího, ptolemaiovského období (332–30 pﬁ. Kr.) a mÛÏe
b˘t snadno povaÏována za jak˘si „mûﬁítkov˘ model“ vût‰ích staveb z Edfú
a Dendery. To, co je typické pro chrám pocházející z tohoto období, je soubor dvou prostor – otevﬁeného dvora a na nûj navazující, mírnû vyv˘‰ené
a zastﬁe‰ené kaple neboli wabetu (foto 1 – viz obrazová pﬁíloha) a tento
soubor se nachází v bezprostﬁední blízkosti chrámové svatynû. S tímto charakteristick˘m architektonick˘m komplexem se mÛÏeme setkat také v ptolemaiovsk˘ch chrámech na Fílé, v Behbét el-Hagaﬁe, Edfú, Kóm Ombu,
Wanninû a Dendeﬁe (foto 2 – viz obrazová pﬁíloha), stejnû jako v ﬁímsk˘ch
chrámech v Kaláb‰e, el-Qal’a a Dér ·elwitu.3
V kaÏdém chrámu obsahujícím wabet a dvÛr je tento komplex vÏdy spojen se vstupem do krypty. Krypty slouÏily v ﬁecko-ﬁímsk˘ch chrámech jako
místo,kde byly v prÛbûhu roku uskladnûny kultovní sochy.UloÏeny zde zÛstávaly aÏ do okamÏiku, neÏ se u pﬁíleÏitosti urãit˘ch slavností ãi svátkÛ objevily v chrámu. Podle textÛ nalezen˘ch v jednotliv˘ch kryptách je zﬁejmé,
Ïe tyto chrámové prostory symbolizovaly podsvûtí.Na zde uloÏené idoly se
tak musíme dívat jako na zbavené svého jádra,kter˘m byla pﬁítomnost boÏstva v so‰e. Dﬁíve neÏ mohly tyto sochy opûtovnû plnit svou funkci, musely b˘t znovu oÏiveny a omlazeny, tedy znovu spojeny s boÏstvem. Jednotlivé pﬁípravné kroky rituálÛ byly vykonávány (právû) v komplexu wabetu
a dvora. Zatímco ve wabetu byla neÏivá socha boha uctívána, oãi‰Èována
a opatﬁována nezbytn˘m ochrann˘m vybavením, v prostoru dvora bylo

1
Jsem velmi zavázán Mgr. Janû Mynáﬁové za pﬁeklad ãlánku z anglického do ãeského jazyka
a Kateﬁinû Honskusové za revizi anglické podoby pﬁíspûvku.
2
Coppens (2002a: 111–120); k rozsáhlé bibliografii pﬁipojené na konci ãlánku je nutno doplnit je‰tû Coppens (2002b: v tisku).
3
Pro více informací o komplexu wabetu a dvora srov. Traunecker (1995: 241–282) a s odkazy na star‰í studie Coppens (2003: v tisku).
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souãasnû pﬁiná‰eno velké mnoÏství obûtin. Po tûchto aktivitách byla socha
opûtovnû pﬁivedena k Ïivotu prostﬁednictvím kombinace dvou rituálÛ –
„otevírání úst“ a „spojení se sluneãním kotouãem“.
Podle kalendáﬁe svátkÛ se oÏivovací a omlazovací aktivity konaly pﬁi rozliãn˘ch pﬁíleÏitostech v prÛbûhu roku. Îádn˘ jin˘ den roku v‰ak nesymbolizoval ideu obnovy více neÏ Nov˘ rok.Tohoto dne nebyla prostﬁednictvím tûchto aktivit naplnûna nov˘m Ïivotem pouze boÏstva chrámu, ale
docházelo k obnovû i samotného chrámu. Souãasnû tato praxe zaji‰Èovala
nov˘ a pﬁízniv˘ poãátek pro celou zemi a potvrzovala krále v jeho roli
legitimního vládce.
Astronomick˘ reliéf v ·enhuru
Nad v‰emi aktivitami, které probíhaly v komplexu wabetu a dvora ‰enhurského chrámu, se vzná‰el strop zdoben˘ astronomick˘m reliéfem4 (obr. 1).

Obr. 1 Astronomick˘ reliéf v ·enhuru.

Tento strop se skládal ze dvou blokÛ, vápencového a pískovcového. Pouze
vápencov˘ blok ale nyní spoãívá na svém pÛvodním místû. Nûkolik fragmentÛ bloku z pískovce bylo odkryto na konci 90. let pﬁi vykopávkách
dvora a wabetu (foto 3 – viz obrazová pﬁíloha). Pﬁesné datum, kdy byl
4
PÛvodní publikaci astronomického stropu v ·enhuru lze nalézt v Neugebauer – Parker
(1969: 77–78 a pl. 40a). Nová studie zahrnující nejnovûj‰í nálezy fragmentÛ je publikována
v Coppens – Willems – De Meyer (2003, v tisku).
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astronomick˘ reliéf vytesán, v‰ak není známo. Buì k tomu mohlo dojít za
vlády Augusta, kdy byl chrám vystavûn a hlavní svatynû vyzdobena, nebo
bûhem vlády Kaliguly (37–41 po Kr.), kdy do‰lo k v˘zdobû stûn wabetu. Na
dochovalé polovinû stropu, na v˘chodní stranû bloku nad znakem pro horizont (
), jsou stále zﬁetelná chodidla a ãásti nohou nebeské bohynû
Núty, zatímco její dopﬁedu nataÏené paÏe jsou vidût na stranû západní.
Oproti pozadí poãetn˘ch pûtihrot˘ch hvûzd mÛÏeme mezi paÏemi a nohama Núty rozli‰it dvû skupiny vyobrazení.V blízkosti spodní ãásti bloku
se nalézá vyobrazení planet, hvûzd a souhvûzdí, zatímco na horní ãásti bloku je stále viditeln˘ch ‰est znamení zvûrokruhu.
Není obtíÏné si podle zb˘vající ãásti stropu pﬁedstavit, jak bylo zobrazeno torzo a hlava Núty, které se nalézaly na dnes chybûjící polovinû stropu
(srov. obr. 2 a 3).Tyto ãásti Nútina tûla obepínaly zb˘vajících ‰est znamení
zvûrokruhu a dal‰í skupinu planet, hvûzd a souhvûzdí. Strop tak obsahoval
ve svém stﬁedu zvûrokruh obklopen˘ po obou stranách vyobrazením
hvûzd a planet a postavu bohynû Núty, která rámovala celou oblohu.
Dobﬁe dochovan˘ pﬁíklad astronomického reliéfu z Dendery
Podobn˘, ale mnohem propracovanûj‰í a lépe dochovan˘ astronomick˘ reliéf mûl své místo na stropû druhé v˘chodní Usirovy kaple na stﬁe‰e nedalekého chrámu v Dendeﬁe5 (viz obr. 2). Na tomto konkrétním stropû není
vyobrazení bohynû Núty souãástí astronomického reliéfu, ale její postava
je vyobrazena po stranû.Tento reliéf se datuje do vlády jedné z nejslavnûj‰ích egyptsk˘ch královen, Kleopatry VII. (51–30 pﬁ. Kr.). Nedávná studie
francouzského astronoma E. Aubourga a egyptoloÏky S. Cauville odhalila,
Ïe zdej‰í reliéf je detailním a pﬁesn˘m vyobrazením noãní oblohy ze 28. listopadu roku 47 pﬁ. Kr. Podle staroegyptského kalendáﬁe se jednalo
o 26. den mûsíce Chojaku neboli 4. mûsíce období záplav (Axt), tedy prvního období egyptského roku.6 V ﬁecko-ﬁímském období probíhala v tomto mûsíci ﬁada rituálÛ, které se pojily se smrtí a zmrtv˘chvstáním boha Usira – tzv. usirovská mystéria. Tyto slavnosti dosáhly svého vrcholu pﬁi
velk˘ch slavnostních procesích o 26. Chojaku.7 Pokud byly podmínky ideální, panoval v noci pﬁed tímto konkrétním dnem na obloze úplnûk.V roce
47 pﬁ. Kr. byla noc z 25. na 26. dne mûsíce Chojaku jedineãná ve více smyslech. Za této konkrétní noci totiÏ nenastal jen úplnûk, ale Mûsíc zároveÀ
dosáhl nadhlavníku, tedy nejvy‰‰ího bodu na obloze. Kombinace tûchto tﬁí
okolností – 26.dne Chojaku,úplÀku a Mûsíce v nadhlavníku – to v‰e za jedné a té samé noci – se pﬁihodí pouze jedenkrát za 1480 let! Jedineãn˘ cha5

Cauville (1997a: pl. 60 a 86).
Aubourg (1995: 1–10) a Aubourg – Cauville (1998: 767–772).
7
Pro detailní studii tûchto svátkÛ srov. Chassinat (1966–1968).
6
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Obr. 2 Astronomick˘ reliéf
z Dendery.

rakter této specifické noci bezesporu vedl k jejímu pﬁesnému vyobrazení
na stropû druhé v˘chodní Usirovy kaple v Dendeﬁe.
Souãasní náv‰tûvníci chrámu v Dendeﬁe, kteﬁí si pﬁejí spatﬁit reliéf, se
musí spokojit se sádrovou kopií vytvoﬁenou v roce 1920. O sto let dﬁíve,
abychom byli pﬁesní tedy v roce 1821, opustil se svolením místokrále Mohammeda Aliho (1769–1848) astronomick˘ reliéf Egypt a byl prodán francouzskému králi Ludvíku XVIII. (1755–1824). Originál reliéfu byl vystaven
na více jak dvû století8 nejprve v Bibliothèque Nationale (1823–1919) a následnû v paﬁíÏském Louvru (1821–1823, dále od roku 1919 dodnes).

8

Tento reliéf byl pﬁedmûtem detailní studie v Cauville (1997b).
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Astronomie a astrologie ve starém Egyptû 9
V˘‰e uvedené pﬁíklady z chrámÛ v Dendeﬁe a ·enhuru jasnû zrcadlí staroegyptskou znalost planet, hvûzd a souhvûzdí. Astronomická praxe se
v Egyptû datuje minimálnû do období stﬁedního nebo mladého neolitu
(5000–3000 pﬁ. Kr.). Zdá se, Ïe nejstar‰ími astronomicky inspirovan˘mi památkami byly skupiny megalitick˘ch struktur a kamenn˘ch kruhÛ, které
byly uspoﬁádány do ﬁad a nalezeny v Nabta Plaje v Západní pou‰ti Egypta.10
NepﬁetrÏité pozorování pohybujících se hvûzdn˘ch obrazcÛ po noãní obloze nevedlo staré EgypÈany pouze ke vzniku ‰iroké palety m˘tÛ, které
ovlivÀovaly egyptské náboÏenské pﬁedstavy, ale mûlo i velmi praktické
úãely. Staroegyptská znalost pohybu hvûzd byla vyuÏívána nejen pro orientaci takov˘ch staveb jak˘mi byly chrámy a hrobky, ale i pro vytváﬁení
rozliãn˘ch kalendáﬁÛ.11 JiÏ na poãátku 3. tisíciletí pﬁ. Kr. se vyvinul obãansk˘ kalendáﬁ s 365 dny v roce. Skládal se z dvanácti mûsícÛ po tﬁiceti
dnech a dodateãn˘ch pûti dnÛ (tzv. epagomenálních dnÛ neboli „dnÛ nad
rok“).Tento kalendáﬁ je nejstar‰ím znám˘m pﬁedchÛdcem na‰eho moderního kalendáﬁe. Pozorování noãní oblohy také vedlo k v˘voji lunárního kalendáﬁe, kter˘ mohl b˘t vyuÏíván k urãení pﬁesného ãasu a data pro svátky
a slavnosti.
Detailní znalost, kterou mûli staﬁí EgypÈané o noãní obloze, se také odráÏela ve velkém mnoÏství astronomick˘ch reliéfÛ – takov˘ch,jaké byly objeveny na stropû kaplí v chrámech v Dendeﬁe a ·enhuru. JiÏ od doby Stﬁední ﬁí‰e (1994–1797 pﬁ. Kr.), ale zejména v prÛbûhu Nové ﬁí‰e (1543–1078
pﬁ. Kr.) a ﬁecko-ﬁímském období (332 pﬁ. Kr.–395 po Kr.), netvoﬁily astronomické reliéfy pouze souãást v˘zdoby poãetn˘ch stropÛ v chrámech
a hrobkách, ale objevovaly se také na plaketách a víkách rakví a sarkofágÛ.12 Pﬁedkládan˘ pﬁíspûvek se, na základû astronomického reliéfu z ‰enhurského chrámu, hodlá obecnûji zab˘vat rozliãn˘mi souãástmi astronomick˘ch reliéfÛ z ﬁecko-ﬁímského Egypta, mezi které patﬁí napﬁ. postava
bohynû Núty a vyobrazení planet, hvûzd a znamení.

9

Pro obecn˘ úvod a základní bibliografii k astrologii a astronomii ve starém Egyptû viz von
Beckerath (1975: 511–514), Osing (1980: 11–13), Beinlich (1986: 11–14), Shaw – Nicholson
(1995: 42–43), Wells (2001: 142–144 a 145–151), Hornung (2002: 30–36 a 197) a Wallin
(2002).
10
Mc Kim Malville – Wendorf – Mazar – Schild (1998: 488–491).
11
Úvod a základní bibliografii je moÏno nalézt v Spalinger (2001: 224–227).
12
Vût‰ina materiálu byla shromáÏdûna v Neugebauer – Parker (1960–1969).
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Bohynû nebes Nút
Dochovaná polovina astronomického reliéfu z ·enhuru zachycuje pouze
paÏe a nohy nebeské bohynû Núty (viz obr. 1), jejíÏ tûlo kdysi objímalo celou scénu zpÛsobem ne nepodobn˘m hieroglyfu
. Na zachránûn˘ch
fragmentech druhé poloviny stropu je stále je‰tû moÏno vidût ãást torza
bohynû a Slunce putujícího skrze její tûlo.Tûlo Núty, která je jednou z nejstar‰ích bohyní staroegyptského panteonu, tak symbolizuje nebeskou
klenbu. Panovala pﬁedstava, Ïe její tûlo se klenulo nad svûtem a udrÏovalo
hvûzdy na nebesích. Zobrazení této bohynû bylo hlavní souãástí astronomick˘ch reliéfÛ nalezen˘ch nejen na stropech chrámÛ, jak je tomu napﬁíklad v Dendeﬁe (obr. 2 a 3) a Edfú, ale i v hrobkách. Náv‰tûvníci Údolí králÛ

Obr. 3 Bohynû Nút rodící Slunce – vyobrazení na stropû wabetu v chrámu v Dendeﬁe.
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procházejí pod vyobrazením bohynû napﬁ. v hrobkách panovníkÛ Setiho I.
(KV 17), Ramesse I. (KV 2), Ramesse IV. (KV 9) ãi Ramesse IX. (KV 6).13
Panovala pﬁedstava, Ïe bohynû Nút za soumraku kaÏdého dne polykala
zapadající Slunce, aby je pak opûtovnû zrodila ze svého lÛna kaÏdého následujícího jitra. Dobr˘ pﬁíklad pocházející z ﬁecko-ﬁímského období mÛÏeme spatﬁit na stropû wabetu v denderském chrámu (viz obr. 3).
Na pozadí mnoha hvûzd dominuje bohynû Nút reliéfu z ãasÛ královny
Kleopatry VII. Pod jejíma rukama a chodidly je vyobrazen nebesk˘ oceán.
Bohynû je zachycena pﬁi pozﬁívání veãerního a rození ranního Slunce.Toto se dûje tím zpÛsobem, Ïe veãerní Slunce tvoﬁí nejdÛleÏitûj‰í ãást západní strany bloku, coÏ je jasnou naráÏkou na jeho západ na západû a ranní
Slunce na v˘chodní stranû (tedy v˘chod slunce na v˘chodû). Skuteãnost,
Ïe je to pﬁesnû devût paprskÛ, které vycházejí z ranního Slunce, také není
náhodná.Ve staré egypt‰tinû se ãíslovka devût ãte psD a stejné slovo také
znamená „záﬁit“.14 Devût paprskÛ vystupujících z jejího lÛna ozaﬁuje hlavu
bohynû Hathory, která je umístûna ve ãtverci na vrcholu znaku pro horizont. Podle francouzského egyptologa F. Daumase je zobrazení bohynû
Hathory ve ãtverci symbolem pro chrám – jin˘mi slovy, ranní Slunce zrozené z Núty záﬁí dolÛ na dendersk˘ chrám.15 Na dvou vrcholcích horizontu stojí posvátn˘ strom Héliopole, strom iSd. Chrám Hathory v Dendeﬁe byl
totiÏ povaÏován za zástupce Héliopole, tedy kultovního centra Hathoﬁina
otce Rea. Jedno ze jmen denderského chrámu viditelné na reliéfu nad zády
Núty bylo

Iwn.t (n.t) tA nTr.t „Iunet (náleÏící) bohyni“ –

jasn˘ odkaz na
, staroegyptské Iwnw ãili Héliopolis.16
Postava Núty ale nezdobila ve starém Egyptû pouze strop chrámÛ a hrobek. Od Nové ﬁí‰e byla Nút pravidelnû zobrazována na spodní stranû víka
mnoha rakví a sarkofágÛ, jak klene své tûlo nad zemﬁel˘m (viz obr. 6). Podle této pﬁedstavy se mrtv˘ jedinec opûtovnû nalézal uvnitﬁ matãina tûla.
Tak se mohl nejen úãastnit na noãní cestû Slunce, ale byl pﬁipraven i k rannímu znovuzrození.
Severní souhvûzdí a hvûzdy
Astronomick˘ reliéf z ·enhuru zachycuje mezi paÏemi a nohama bohynû
Núty dvû odli‰né skupiny. Spodní skupina, nalézající se v blízkosti severní13
Hornung (1985: 105–106 a 126–127; obr. 87 a 89). Pro dal‰í k bohyni Nút srov. nejnovûji
Billing (2002).
14
Erman-Grapow (1940: 556–558).
15
Daumas (1951: 379).
16
Cauville (2001: 381–382) a Kockelmann (2002: 52–57).
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ho konce bloku, je soustﬁedûna kolem pﬁední nohy s b˘ãí hlavou (viz
obr. 1). Doprovodn˘ text identifikuje toto znamení jako Mes nebo msxtyw
(
). Jedná se o vyobrazení Ursa maior, neboli Velkého vozu – souhvûzdí, které nebylo pro staroegyptské architekty bez v˘znamu. Podle nûkolika egyptologÛ pouÏívali staﬁí EgypÈané zamûﬁování nûkolika hvûzd ze
souhvûzdí Velkého vozu a dal‰ích souhvûzdí k urãení pﬁesné orientace
chrámÛ a pyramid. PouÏíváním nûkolika nástrojÛ ãasto dosahovali vyrovnání základÛ staveb ke ãtyﬁem svûtov˘m stranám s chybou men‰í neÏ pÛl
stupnû.17
Ve staroegyptsk˘ch astronomick˘ch vyobrazeních tvoﬁí Velk˘ vÛz ãasto
centrální znamení tzv. severních souhvûzdí. Podle orientace astronomick˘ch památek a také rozliãn˘ch textÛ je moÏné rozdûlit souhvûzdí a hvûzdy známé star˘m EgypÈanÛm na severní a jiÏní skupiny. Severní skupina zahrnuje kromû jin˘ch i souhvûzdí Velk˘ vÛz, Mal˘ vÛz, Kefeus a Drak. Ta
kaÏdodennû obíhají okolo severního nebeského pólu a nezapadají ãi neklesají pod horizont. Severní skupina ale obsahuje i dal‰í hvûzdy, které nemají cirkumpolární charakter.
Na ‰enhurském reliéfu je Velk˘ vÛz doprovázen pﬁedev‰ím znamením
Hrocha, hro‰ice s noÏem v ruce a znakem

jako druhem jistého „kotev-

ního sloupku“. Hro‰ice, neboli egyptsky Ip.t (
), jak je znak naz˘ván
na stropû ‰enhurského wabetu, je vyobrazením cirkumpolárního souhvûzdí Draka. V první polovinû 3. tisíciletí pﬁ. Kr. byla hvûzda Thuban v souhvûzdí Draka polární hvûzdou.18 Pﬁi rÛzn˘ch pﬁíleÏitostech je znamení
Velkého vozu/Mes svázáno provazem nebo ﬁetûzem se znamením Draka/Hrocha (viz obr. 5).Vedle astronomického reliéfu z ‰enhurského chrámu nacházíme v ﬁecko-ﬁímském období Velk˘ vÛz pﬁivázan˘ ﬁetûzem
k Drakovi také na reliéfech na stropech prostor v chrámech na Fílé (obr.4),
Edfú, Dendeﬁe a Esnû.
Doklady z novoﬁí‰ské Knihy Dne a Noci v ptolemaiovském papyru
Jumilhac a na stropû ﬁímského chrámu v Esnû osvûtlují specifick˘ vztah,
kter˘ panoval mezi Velk˘m vozem a Drakem.19 V Knize Dne a Noci se mÛÏeme doãíst: „pokud jde o tuto pﬁední nohu Sutechovu – nachází se na
severní obloze, spojena se dvûma poutacími/kotevními sloupky z pazourku prostﬁednictvím zlatého ﬁetûzu. Je svûﬁena Esetû jako hro‰ici,
která ji stﬁeÏí.“ Ptolemaiovsk˘ papyrus Jumilhac uvádí: „po odseknutí je17

Velmi dobr˘ pﬁehled na‰ich souãasn˘ch znalostí o tûchto aktivitách je shromáÏdûn v Verner (2002: 71–74), srov. téÏ Îába (1953),Arnold (1991: 15–16) a Spence (2000: 320–324).
18
V souãasnosti je polární hvûzdou Polárka v souhvûzdí Malého vozu.
19
Piankoff (1942: 23–24, 95),Vandier (1961: 108 a 129; XVII, 11–12) a Sauneron (1969: ã. 400
a 450).
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Obr. 4 Vyobrazení jiÏního souhvûzdí Orionu a severního souhvûzdí Mes/Velkého vozu, spojeného provazem s Hrochem, na stropû hypostylové sínû na Fílé.

ho (Sutechovy) pﬁední nohy, ji on (Hór) pozvednul do prostﬁedka
oblohy, boÏstva tam byla, aby ji ochránila. Je to pﬁední noha severní
oblohy a Velká hro‰ice jí drÏí, takÏe nemÛÏe putovat mezi bohy“.Text
v ﬁímském chrámu v Esnû ﬁíká: „je to Eset jako hro‰ice, která pﬁivazuje
pﬁední nohu na severní obloze, aby nemohla sestoupit dolÛ do Duatu.
Má b˘t s ní, jsouc Ipet, na obloze a nemûla by ji propustit navûky a navÏdy“.
Rozliãné odkazy znaãí, Ïe staﬁí EgypÈané povaÏovali pﬁední nohu s b˘ãí
hlavou Velkého vozu za pﬁední nohu boha chaosu – Sutecha.Ve snaze pﬁedejít putování Sutechovy pﬁední nohy po obloze a tím naru‰ování cesty
ostatní hvûzd pak bylo úkolem bohynû Esety jako hro‰ice, aby nedovolila
pﬁední noze opustit severní oblohu.Toto je dobﬁe ilustrováno na stropním
reliéfu v hypostylové síni na Fílé, která se datuje do období vlády Ptolemaia VIII. Euergeta II. (145–116 pﬁ. Kr.) (viz obr. 4). Na tomto reliéfu je pﬁední
noha s b˘ãí hlavou, neboli Velk˘ vÛz, svázána provazem s Hrochem/Drakem, coÏ jí znemoÏÀuje naru‰ovat souhvûzdí Orionu, které je vyobrazeno
naproti v podobû kráãejícího muÏe ozdobeného dvojitou korunou pschent.
Velk˘ vÛz a Drak tvoﬁí centrální skupinu, která nikdy v egyptsk˘ch astronomick˘ch reliéfech nechybí. Pﬁítomnost a uspoﬁádání dal‰ích hvûzd
a souhvûzdí severní skupiny se li‰í od památky k památce. Dal‰í hvûzdy se46
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verních souhvûzdí doprovázejících Draka a Velk˘ vÛz na astronomickém
reliéfu v ·enhuru (viz obr. 1) zahrnují An(u), vyobrazeného jako muÏe
drÏícího kopí ãi hÛl, a Ptáka. Posledním znamením severních souhvûzdí je
Krokod˘l, jehoÏ jméno, Htp rd.wj (
) ãi „odpoãívajících chodidel,“ bylo zapsáno pod znamením Velkého vozu.20 Îádné z tûchto souhvûzdí nemÛÏe b˘t v souãasnosti s jistotou identifikováno. Na nûkolika reliéfech
z ﬁecko-ﬁímského období se objevují i dal‰í znamení severních souhvûzdí,
mezi která se ﬁadí Mal˘ vÛz a Cassiopeia. NejbûÏnûj‰ím vyobrazením Malého vozu je ‰akal na motyce, zatímco Cassiopeia je obvykle znázornûna jako gazela oryx, zády se dot˘kající s paviánem. Na hlavû paviána jakoby na
bidélku sedí sokol nesoucí na hlavû bílou ãi dvojitou korunu (viz obr. 2,
v samém stﬁedu reliéfu).
Doprovodná boÏstva: dny lunárního kalendáﬁe
Na poãetn˘ch astronomick˘ch reliéfech ze starého Egypta je skupina severních souhvûzdí obvykle lemována dvûma ﬁadami boÏstev, která pﬁedstavují dny lunárního mûsíce. BoÏstva mají ãasto na hlavách mûsíãní kotouã a jejich tûla jsou pokryta hvûzdami. PÛvodnû byly tyto postavy vÏdy
znázornûny ve spojení s eponymními sváteãními dny lunárního roku.21
Jedno z nejstar‰ích vyobrazení boÏstev dnÛ lunárního mûsíce se nachází
na stropû nedokonãené hrobky Senenmuta, vrchního správce za vlády
královny Hat‰epsuty (1479–1457 pﬁ. Kr.) v Dér el-Bahrí (thébská hrobka
TT 353) (obr. 5, spodní polovina)22. BoÏstva dnÛ lunárního mûsíce se na
tomto stropû objevují po obou stranách severních souhvûzdí. Ani pﬁesné
umístûní tûchto boÏstev nebylo ponecháno náhodû. Napﬁíklad pokud je
vyobrazena bohynû Eseta, pak ona a boÏstva, která ji následují (na prvním
místû ãtyﬁi Hórovi synové Imsety, Hapi, Duamutef a Kebehsenuef), jsou
vÏdy umístûni aÏ za znamením Hrocha/Draka.
Na reliéfech v pozdûj‰ích památkách jiÏ nebyly znázorÀovány eponymní sváteãní dny lunárního roku vztahující se k boÏstvÛm, která reprezentovala dny lunárního mûsíce.Vynecháním eponymních slavnostních dnÛ lunárního roku a zároveÀ ponecháním boÏstev dnÛ lunárního mûsíce na
dal‰ích reliéfech v‰ak EgypÈané vytvoﬁili vztah mezi boÏstvy dnÛ lunárního
mûsíce v podobû doprovodn˘ch boÏstev a severními souhvûzdími – spojení, pro které neexistují Ïádné astronomické nebo kalendáﬁní dÛvody.

20

Pro více informací k tûmto znamením srov. Neugebauer – Parker (1969: III, 183–194).
Dorman (1991: 143). Neugebauer a Parker dﬁíve nesprávnû identifikovali tato vyobrazení
eponymních sváteãních dnÛ lunárního roku jako vypodobnûní lunárních mûsícÛ, srov. Neugebauer – Parker (1969: III, 10–12) a Parker (1950: 42).
22
Neugebauer – Parker (1969: III, 10–12; IV, pl. 1) a Dorman (1991: 143–145).Tato vyobrazení se datují aÏ do doby Stﬁední ﬁí‰e, srov. Kahl (1999: 321).
21
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Obr. 5 Astronomick˘ reliéf na stropû Senenmutovy hrobky.

Dﬁevûná rakev Hetery z Théb (125 po Kr.) obsahuje jeden z nejmlad‰ích
pﬁíkladÛ vyobrazení doprovodn˘ch boÏstev (obr. 6).23 Po sedmi znameních severních souhvûzdí, vãetnû Velkého vozu a Draka, následují postavy
ãtyﬁ Hórov˘ch synÛ.
Na astronomickém reliéfu ze ·enhuru byly dvû ﬁady doprovodn˘ch
boÏstev redukovány na jedinou postavu, boÏstvo s hlavou krokod˘la drÏící
ve sv˘ch rukou dva noÏe a nacházející se na okraji severních souhvûzdí.
Doprovodné hieroglyfy umoÏÀují identifikovat toto boÏstvo jako aA pH.ty
23

Neugebauer – Parker (1969: III, ã. 71).
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(
) neboli „ten, jehoÏ moc je veliká“. Pokud víme, je toto jediné vyobrazení aA pH.ty na ﬁímské památce.V ptolemaiovském období se vyskytuje
pouze na stropû první místnosti rodinné hrobky Petosira v Atfíhu (Afroditopoli, cca 150 pﬁ. Kr.).24 Toto boÏstvo se mnohem pravidelnûji objevuje jako souãást ﬁad doprovodn˘ch boÏstev na astronomick˘ch reliéfech z doby
Nové ﬁí‰e. MÛÏeme ho pozorovat na astronomick˘ch reliéfech v chrámu
Setiho I. v Abydu, Ramesse II. v Thébách (Ramesseu), stejnû jako v hrobkách panovníkÛ Setiho I. (KV 17), Ramesse VI. (KV 9), Ramesse VII. (KV 1)
ãi Ramesse IX. (KV 6).25 Ve v‰ech znám˘ch pﬁíkladech, s v˘jimkou ·enhuru, je aA pH.ty znázornûn s lidskou hlavou.
Obr. 6 Zvûrokruh na rakvi
Hetery (125 po Kr.).

24

Daressy (1902: 175–179) a Neugebauer – Parker (1969: III, ã. 48).
Pﬁehled v‰ech astronomick˘ch reliéfÛ, na kter˘ch se vyskytuje aA pH.ty, mÛÏeme nalézt
v Neugebauer – Parker (1969: III, 195).
25
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JiÏní souhvûzdí a hvûzdy
Podle znamení severních souhvûzdí a jednoho doprovodného boÏstva, vyobrazen˘ch na severní polovinû stropu wabetu v ·enhuru, mÛÏeme pﬁedpokládat, Ïe nyní chybûjící jiÏní polovina stropu pravdûpodobnû zahrnovala znamení pﬁedstavující souhvûzdí jiÏní, jak˘m byl napﬁíklad Orion.
Vyobrazení jiÏních souhvûzdí mÛÏeme pozorovat napﬁíklad na stropû druhé v˘chodní Usirovy kaple na chrámové stﬁe‰e v Dendeﬁe (viz obr. 2, pod
pﬁední nohou Velkého vozu) a v pronau stejného chrámu.26
Ze v‰ech hvûzd jiÏních souhvûzdí byl pro staré EgypÈany nejdÛleÏitûj‰í
Sirius – znám˘ ¤ekÛm jako Sothis a EgypÈanÛm jako Spdt.V Egyptû není tato hvûzda viditelná po dobu pﬁibliÏnû sedmdesáti dnÛ, kdy sluneãní svûtlo
pﬁebíjí svûtlo hvûzdy. Po sedmdesáti dnech se Sirius tûsnû pﬁed v˘chodem
Slunce znovu objevuje nad v˘chodním horizontem.Tato jedineãná astronomická událost, ke které docházelo okolo 19. ãervna, se kryla s kaÏdoroãními záplavami Nilu a pro staré EgypÈany znamenala poãátek Nového
roku. Nyní se oznaãuje jako heliaktick˘ v˘chod Síria, v egypt‰tinû byla naz˘vána prt spdt ãili „vycházení Síria“.
Tato hvûzda byla obvykle zobrazována jako Ïena s hvûzdou na vrcholku
hlavy, ale v ﬁecko-ﬁímském období se mÛÏeme mnohem ãastûji setkat se
Síriem jako s leÏící krávou, která má mezi rohy hvûzdu (viz obr. 2). Hvûzda
Sírius tvoﬁila se souhvûzdím Orionu (sAH) jako manÏelem a Sopdem (spdw)
jako synem ãást boÏské triády.Tato triáda se podobala dobﬁe známé triádû
Esety, Usira a Hóra. Souhvûzdí Orion je obvykle pﬁedstavováno stojícím
muÏem ozdoben˘m bílou ãi dvojitou korunou, odûn˘m v krátké suknici
s obﬁadním ocasem a drÏícím Ïezlo wAs ãi Dam v jedné ruce a dÛtky ve druhé (viz obr. 2 a 4). Dále uÏ bylo na astronomick˘ch reliéfech pﬁibliÏnû identifikováno jen nûkolik dal‰ích znamení jiÏních souhvûzdí. Canopus, nejjasnûj‰í hvûzda v souhvûzdí Lodní k˘l (Carina), je zobrazen jako sokol
s dvojitou korunou sedící na papyrovém sloupu (viz obr. 2). JiÏní souhvûzdí Vlka (Lupus) se nachází pouze na stropû druhé v˘chodní kaple Usira na
stﬁe‰e denderského chrámu.Toto souhvûzdí je vypodobnûno jako lev, kter˘ svou pﬁední nohou vstupuje do bazénku s vodou (viz obr. 2).
Hvûzdy jiÏních souhvûzdí tvoﬁily základ pro tzv. diagonální hvûzdné hodiny.27 Tyto hvûzdné hodiny se poprvé objevují v tabulkách na víkách rakví od 9. do 11. dynastie (2160–1994 pﬁ. Kr.).Tabulky na rakvích zobrazují
36 hvûzd ãi skupin hvûzd, které jsou oznaãovány jako dekany, a to v 36ti
sloupcích. Podobnû jako hlavní hvûzda této skupiny, Sirius, byly i tyto
hvûzdy, kaÏdá v jiném okamÏiku roku pﬁed sv˘m znovuobjevením na horizontu, po dobu 70ti dnÛ neviditelné.Tabulky hvûzdn˘ch hodin pﬁedstavu26
27

Neugebauer – Parker (1969: III, ã. 54 a ã. 60) a Cauville (1995: 36–37 a 73–75).
Neugebauer – Parker (1960–1964) a Leitz (1995).
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jí pokus o urãení noãních hodin (ve skuteãnosti pﬁibliÏnû ãtyﬁicetiminutov˘ch intervalÛ) pro kaÏd˘ den roku.Tabulky byly zaloÏeny na cyklickém
objevování se hvûzd a jejich poloze na nebi bûhem prvních deseti dnÛ
poté, co se znovu vynoﬁily na horizontu.28 Konzultace tûchto tabulek pﬁi
pozorování noãní oblohy umoÏÀovala pozorovateli zjistit ãas podle postavení hvûzd. Nane‰tûstí v‰ak byly tyto tabulky od samotného poãátku formálnû chybné. Staroegyptsk˘ rok ãítal totiÏ pouze 365 dní a nikoliv
365 dní a pﬁibliÏnû 6 hodin.Tato nesrovnalost v tabulkách, tedy nepﬁítomnost dal‰ího dodateãného dne pﬁibliÏnû kaÏdé 4 roky, mûla za následek
chybu ãítající kaÏdé 4 roky pﬁibliÏnû jeden den, coÏ po 120ti letech dûlá
cel˘ jeden mûsíc. EgypÈané se pﬁi nûkolika pﬁíleÏitostech pokusili o znovuobnovení hodin, ale zdá se, Ïe tento postup byl pﬁíli‰ komplikovan˘
a systém diagonálních hvûzdn˘ch hodin tak byl opu‰tûn uÏ v dobû Nové
ﬁí‰e.
Aãkoli jiÏ nebyly více pouÏívány, byly dekany a hvûzdy nadále vyobrazovány na stropech chrámÛ a hrobek aÏ do ﬁecko-ﬁímského období. MÛÏeme
je spatﬁit jak na stropû novoﬁí‰ské Senenmutovy hrobky (viz obr. 5, horní
ãást),tak na ptolemaiovském stropû Usirovy kaple na stﬁe‰e chrámu v Dendeﬁe (viz obr. 2, 36 postav na vnûj‰ím okraji kruhu).
Planety
Astronomick˘ reliéf v ·enhuru neobsahuje pouze vypodobnûní hvûzd
a souhvûzdí, ale zachycuje také jednu planetu. BoÏstvo s lidskou hlavou,
dlouhou parukou, ‰irok˘m límcem a krátkou suknicí stojící za znamením
Hrocha není nikdo jin˘ neÏ Sbk (
), tedy planeta Merkur. Merkur je jen
jednou z pûti planet, které EgypÈané zobrazovali pravidelnû jiÏ od Stﬁední
ﬁí‰e. Jedno z nejstar‰ích vyobrazení se pravdûpodobnû nalézalo na rakvi
Heniho, která je dnes nane‰tûstí ztracena a která byla objevena v jeho
hrobce v Asijútu (datováno do 11. dynastie, 2137–1994 pﬁ. Kr.)29. Nejstar‰ím dochovan˘m pﬁíkladem je tak jiÏ v˘‰e zmínûná novoﬁí‰ská hrobka
Senenmuta.30 EgypÈané ãasto vyobrazovali tyto „hvûzdy, které neznají odpoãinku“ jako boÏstva plující po nebesích ve sv˘ch bárkách (viz obr.5).Pût
planet, s jejichÏ reprodukcemi se setkáváme na stropech a rakvích od poãátku 2. tisíciletí pﬁ. Kr., tvoﬁí:
Jupiter

@r tAS tA.wy
@r wpS tA.wy

„Hór, kter˘ ohraniãuje Obû zemû“ (a pozdûji:)
„Hór, kter˘ osvûtluje/ozaﬁuje Obû zemû“

28

Termín „dekan“ je pouÏíván pro desetidenní období, srov. „deka“ ﬁecky „deset“.
Neugebauer – Parker (1969: III, 8–10).
30
Dorman (1991: 142–143).
29
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Saturn
Mars
Merkur
Venu‰e

@r kA p.t
@r Axtj
@r dSr
%bgw ãi %bk
Daj
nTr dwA

„Hór, b˘k nebes“
„Hór horizontu“ (a pozdûji:)
„âerven˘ Hór“
„Neteãn˘/Nehybn˘ (?)“31
„Ten, kter˘ kﬁiÏuje (nebesa)“ (a pozdûji:)
„Ranní bÛh“

Na stropû druhé v˘chodní kaple Usira na stﬁe‰e denderského chrámu
obklopuje tûchto pût planet znamení severních souhvûzdí (viz obr. 2).
Planety jsou identifikovány takto:
Saturn
Merkur
Jupiter
Venu‰e
Mars
V roce 1856 nûmeck˘ egyptolog H. Brugsch (1827–1894) jako první
správnû identifikoval v‰ech pût planet s jejich egyptsk˘mi jmény.32 AÏ do
ﬁecko-ﬁímského období se planety vÏdy objevují na památkách v urãitém
poﬁadí – Jupiter, Saturn, Mars, Merkur a Venu‰e. Pouze v ﬁecko-ﬁímském
období jsou tyto planety ãasto uspoﬁádány podle svého pohybu, tedy od
pomal˘ch po rychlé, neboli od Saturnu pﬁes Jupiter, Mars,Venu‰i k Merkuru. Pﬁíklady mÛÏeme nalézt na stropech rÛzn˘ch místností v chrámech
v Edfú, Esnû a Dendeﬁe (viz obr. 2). Za zmínku jistû stojí, Ïe britsk˘ astronom William Herschel (1738–1822) objevil sedmou planetu na‰í sluneãní
soustavy – Uran – aÏ v roce 1781.
Zvûrokruh
Na dochovaném vápencovém bloku ve stropû wabetu v ·enhuru bylo ‰est
znamení zvûrokruhu vyobrazeno v pozici nad hvûzdami a souhvûzdími
(viz obr. 1). Znamení zvûrokruhu jsou zachycena ve smûru hodinov˘ch ruãiãek od Lva po Kozoroha. Z prvního znamení, Lva, jsou ãásteãnû viditelné
31

Pﬁesn˘ pﬁeklad tohoto termínu není znám. S. Cauville ve své nedávné studii navrhla, aby byl
tento termín pﬁekládán jako „l’Inerte ou le Nonchalant“ (Cauville 1997: 29–30). Jméno planety Merkur b˘vá ãasto doprovázeno jménem ãi malou postaviãkou boha Sutecha.
32
Brugsch (1856).
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jen hlavní rysy. Stále rozeznatelná je spodní polovina dal‰ího znamení v ﬁadû – Panny. Není jiÏ ale moÏné urãit, zda Panna drÏela v jedné ze sv˘ch rukou svazek obilí. Stojící Ïena drÏící v jedné ruce svazek obilí je v obdobn˘ch scénách (viz obr. 2. a 6) nejãastûj‰í podobou Panny.33 Váhy jsou
zobrazeny prostﬁednictvím misek. Mezi dvûma miskami je vytesána podoba Hóra jako dítûte s prstem pravé ruky v ústech. Znamení ·tíra je zachyceno jako ‰tír s ohnut˘m ocasem. Pát˘m znamením této skupiny je Stﬁelec,
kter˘ je vylíãen jako bytost podobná kentaurovi s lukem a ‰ípem. Jeho tváﬁ
a torzo jsou lidské, ale tûlo je zvíﬁecí. Poslední znamení, Kozoroh, má hlavu
a pﬁední ãást z kozy, jeho zadní polovinu v‰ak tvoﬁí rybí ocas.
Z ‰esti dal‰ích znamení zvûrokruhu (Vodnáﬁ, Ryby, Skopec, B˘k, BlíÏenci
a Rak), které kdysi tvoﬁily ústﬁední bod protilehlého pískovcového bloku,
byl objeven jen fragment Vodnáﬁe. K tomuto nálezu do‰lo bûhem vykopávek v kryptû pod wabetem (foto 3). Na tomto bloku jsou viditelné pouze
hlava a torzo znamení. Vodnáﬁ má obleãenu dlouhou paruku a ‰irok˘ límec, obû jeho paÏe jsou zdviÏeny a ve své pravé ruce drÏí nádobu Hs. Dochována zÛstala pouze ãást jeho levé paÏe, takÏe jiÏ nemÛÏeme poznat,
zdali i ve své levé ruce drÏel dal‰í nádobu Hs.V podobn˘ch vyobrazeních
b˘vá Vodnáﬁ obvykle znázornûn jak drÏí jednu nebo dvû nádoby Hs, pﬁípadnû jak lije vodu z jedné ãi dvou nádob (srov. obr. 2 a 6).34
Abychom získali obecnou pﬁedstavu o tom, jak bylo vyobrazeno zb˘vajících pût znamení zvûrokruhu, mÛÏeme se odvolat na vyobrazení zvûrokruhu v chrámech jako Dendera (viz obr. 2; obklopující znamení severních
souhvûzdí), Esna a Achmím, v soukrom˘ch hrobkách objeven˘ch v Athríbidû a el-Salamuni, ãi na víkách rakví z thébské oblasti (viz obr. 6; na obou
stranách bohynû Núty).35 Po Vodnáﬁi následující znamení Ryb je vÏdy zachyceno jako dvû rovnobûÏnû umístûné ryby, které obvykle i hledí stejn˘m
smûrem. Nûkdy mohou b˘t obû ryby spojeny provazem. Skopec je pravidelnû vyobrazován jako skákající ãi leÏící beran, zatímco b˘k pﬁedstavuje
znamení B˘ka. Hlavy B˘ka a Skopce se buì dívají vpﬁed nebo jsou otoãeny
dozadu. BlíÏenci jsou obvykle zobrazeni jako dvû osoby – buì obû muÏské
nebo jako muÏ a Ïena, které si navzájem hledí do tváﬁe nebo se dívají stejn˘m smûrem. Poslední znamení, Rak, je vÏdy zpodobnûno jako krab.
Od okamÏiku, kdy zaãala b˘t existence zvûrokruhÛ v egyptsk˘ch hrobkách a chrámech v Evropû 19. století prvnû ‰iroce známa, tj. po Napoleonské expedici do Egypta (1798–1801), panovalo pﬁesvûdãení, Ïe 12 znamení zvûrokruhu má svÛj pÛvod v Egyptû. Spekulace o velkém stáﬁí
egyptského zvûrokruhu utichly, aÏ kdyÏ dal‰í studie odhalily, Ïe zvûrokruh
33

Neugebauer – Parker (1969: III, 209).
Pro podobná vyobrazení srov. Neugebauer – Parker (1969: III–IV, 211–212; pl. 29, 35, 40,
42–43, 46–49, 51–52 a 54) a Neugebauer – Parker – Pingree (1982: 96, 98 a 101, pl. 36–41).
35
Pro pﬁehled ikonografie znamení srov. Neugebauer – Parker (1969: III, 206–212).
34

53

FILIP COPPENS

se v Egyptû neobjevuje dﬁíve jak pﬁed koncem 3. století pﬁ. Kr. Nejstar‰í pﬁíklad byl nalezen v nyní jiÏ zniãeném chrámu Chnuma v Esnû, kter˘ se datuje do doby kolem 210–200 pﬁ. Kr.V Egyptû bylo celkem objeveno pouze
20 zvûrokruhÛ,zejména na stropech chrámÛ a hrobek,ãi víkách rakví a sarkofágÛ. KaÏd˘ z tûchto zvûrokruhÛ je jasnû helénského a, v zásadû vzato,
babylónského pÛvodu. Základní ikonografie znamení zvûrokruhu má svÛj
pÛvod v Mezopotámii, zatímco astrologické horoskopy, nalezené na omezeném mnoÏství ﬁeck˘ch a démotick˘ch papyrÛ a ostrak z 1. a 2. st. po Kr.,
jsou ovlivnûny helénsk˘mi postupy.36
Rozdûlení zvûrokruhu do dvou skupin po ‰esti znameních s dûlící ãarou
mezi Lvem a Rakem na jedné stranû a Kozorohem a Vodnáﬁem na stranû
druhé si ale zasluhuje na‰i pozornost. Kromû ·enhuru se takové dûlení
objevuje téÏ ve zvûrokruhu na stropû pronaa v Dendeﬁe.Tento strop se datuje do vlády císaﬁe Tiberia (14–37 po Kr.), je tedy ãasovû velmi blízk˘
astronomickému reliéfu z ·enhuru.37 Pût sarkofágÛ, které jsou v‰echny datované do konce 1. stol. a poãátku 2. stol. po Kr. a patﬁí ãlenÛm jedné a té
samé rodiny, také ukazuje podobné zachycení tûchto znamení. Sarkofágy
této rodiny, sestávající se z dûda Kornelia Pollia, jeho syna Sotera a vnouãat
Kleopatry, Sensaa a Petemonopha, byly v sezónû 1819–1820 nalezeny spoleãnû v hrobce v Kurnû na Západním bﬁehu Théb (thébská hrobka TT 32).38
Podle francouzského egyptologa C.Trauneckera mÛÏe b˘t toto zvlá‰tní
rozdûlení zvûrokruhu spojeno s aktivitami, které se odehrávaly ve dvoﬁe
a wabetu v dobû Nového roku.V úvodu tohoto ãlánku jsem se zmínil o dÛleÏité roli, kterou komplex wabetu a dvora hrál pﬁi pﬁípravû soch bohÛ
pﬁedtím, neÏ byly znovu oÏiveny prostﬁednictvím opûtovného spojení
s bohem na stﬁe‰e chrámu.Aãkoliv tyto aktivity probíhaly v rÛzn˘ch okamÏicích roku, Ïádn˘ jin˘ den nesymbolizoval ideál znovuobnovy více jak
Nov˘ rok. Pro starovûké EgypÈany zaãal Nov˘ rok znovuobjevením psí
hvûzdy Síria na horizontu.V souãasnosti není zcela jisté, za jakého znamení zvûrokruhu se konal heliatick˘ v˘chod Síria v 1. a 2. stol. po Kr. a starovûcí uãenci zmiÀují jak Lva tak Raka.39 Opakovanû se objevující vyobrazení zvûrokruhu ve dvou skupinách na reliéfech v chrámech v Dendeﬁe
a ·enhuru a na víkách rakví rodiny v Kurnû z 1. a 2. stol. po Kr. tak mohou
36

Gundel (1992).
Traunecker (1995: 266), srov. téÏ Neugebauer – Parker (1969: III, 79–81) a Cauville (1995: 36).
38
Dva z tûchto sarkofágÛ byly pojednány v Traunecker (1995: 266–267) s odkazem na Neugebauer – Parker (1969: III, dok. 67 = Sótér a 70 = Petemenhotep). Neugebauer – Parker zaznamenali, Ïe dal‰í tﬁi sarkofágy náleÏející ãlenÛm této rodiny zachycují stejné dûlení mezi
znameními zvûrokruhu (dok. 66 = Kornelios Pollios, 68 = Kleopatra a 69 = Sensaos), ale nepovaÏovali to za signifikantní (Neugebauer – Parker 1969: III, 206). Pro více informací o této
rodinû a objevu sarkofágÛ srov. Stricker (1942: 30–47), Kákosy (1995: 61–67) a Van Landuyt
(1995: 69–82).
39
Pro ãasto protichÛdné prameny k tomuto tématu srov. pﬁehled v Luft (1984: 1118).
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pﬁedstavovat odkaz na v˘chod Síria a ve svém dÛsledku taktéÏ na Nov˘ rok
a nov˘ poãátek. Pokud je nám známo, nebyl zatím podniknut Ïádn˘ pokus
o rekonstrukci podoby noãní oblohy v tomto konkrétním období – tato záleÏitost zÛstává prozatím nerozﬁe‰ena.
Astronomie a astrologie v ﬁecko-ﬁímském Egyptû
Astronomick˘ reliéf na stropû wabetu v malém provinãním chrámu v ·enhuru je jen ukázkou z velké série reliéfÛ a maleb potvrzujících detailní staroegyptskou znalost noãní oblohy za období nûkolika tisíc let. Astronomická praxe mûla v Egyptû hlavnû praktické dÛvody – napﬁ. orientaci
chrámÛ a hrobek ãi mûﬁení ãasu. Kalendáﬁe se zamûﬁovaly pﬁedev‰ím na
pﬁedpovídání ãasu v˘chodu Slunce, na opûtovné objevení se hvûzd na obloze a oslavu svátkÛ jednotliv˘ch bohÛ v urãit˘ch obdobích.
Astrologie v moderním smyslu stanovování horoskopÛ nebyla egyptsk˘m objevem. Egyptsk˘ lunární kalendáﬁ obsahoval zvlá‰tní ﬁadu ‰Èastn˘ch a ne‰Èastn˘ch dnÛ ãi období, bûhem kter˘ch se lidé mûli mít na pozoru. Tento kalendáﬁ byl zaloÏen na ‰tûstí ãi ne‰tûstí urãitého boÏstva ãi
skupiny boÏstev v onen pﬁíslu‰n˘ den mûsíce. S astrologick˘mi horoskopy
a pﬁedstavami, Ïe hvûzdy ovlivÀují osud ãlovûka, se mÛÏeme v Egyptû setkat aÏ na konci ptolemaiovského období, nepochybnû pod vlivem helénské kultury.
Astronomick˘ reliéf z ‰enhurského chrámu také objasÀuje odli‰né kulturní síly, které pÛsobily v ﬁecko-ﬁímském Egyptû. Reliéf totiÏ ãásteãnû sleduje egyptskou ikonografickou tradici – zejména ve vyobrazení souhvûzdí
a planet – která se datuje minimálnû od Nové ﬁí‰e, zároveÀ ale svûdãí o ﬁeck˘ch i babylonsk˘ch vlivech, které v Egyptû zapustily své koﬁeny. Na astronomick˘ch reliéfech v chrámech a hrobkách a na víkách rakví se od 3. stol.
pﬁ. Kr zaãíná objevovat ﬁecko-babylónsk˘ zvûrokruh. Astronomick˘ reliéf
z chrámu v ·enhuru je jen jedním z mnoha pﬁíkladÛ z ﬁecko-ﬁímského
Egypta, které v sobû spojovaly místní tradici i vnûj‰í vlivy.
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BrÛna – Obr. 4 Oblast
Abúsír-jih s komplexem
vezíra Kara, soudce Intiho
a v jihov˘chodní ãásti
s hrobkami Kaapera,
Hetepiho a Iteje.

Coppens – Foto 1
Komplex wabetu a dvora
v chrámu v ·enhuru
(foto F. Coppens).
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Coppens – Foto 2
Komplex wabetu a dvora
v Dendeﬁe
(foto F. Coppens).

Coppens – Foto 3 Znamení Vodnáﬁe –
pískovcov˘ fragment objeven˘ v roce 1999
v kryptû pod wabetem v ‰enhurském chrámu
(foto F. Coppens).
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