IBIS NA OBZORU!
Jiﬁí Janák

V posledních letech probíhá v egyptologick˘ch kruzích debata t˘kající se
termínÛ odvozen˘ch od koﬁene ach a hieroglyfického znaku, jímÏ se zapisoval. Je to pochopitelné, neboÈ pojmy jako ach nebo achet stále unikají
pﬁesnému poznání i vystiÏení pﬁekladem. Navíc pﬁedstavují klíãové v˘razy
pro správné pochopení mnoha fenoménÛ staroegyptského náboÏenství,
kultury i osobního Ïivota.
Pojem ach, jenÏ b˘vá obvykle pﬁekládán jako duch ãi pﬁesnûji blaÏen˘
zemﬁel˘,pﬁedstavuje tajemnou a mocnou formu bytí – posmrtn˘ projev bytosti. Achu (bohové i mocní zemﬁelí) jsou podle EgypÈanÛ nadpﬁirozen˘mi
bytostmi nebes a zásvûtí, které nadále pÛsobí na dûní tohoto svûta. Zemﬁelí bdí nad sv˘mi pﬁíbytky pro vûãnost (tj. hroby) a peãují o své potomky. Ti
se naopak pﬁísunem obûtin a Ïivotem v souladu s ﬁádem maat starají o to,
aby jejich zesnulí pﬁedkové neru‰enû spoãívali v blaÏené existenci zásvûtí.
Achu v‰ak mohli také trestat, pokud se nûkdo provinil proti nim nebo proti ﬁádu svûta. Mezi Ïiv˘mi a zemﬁel˘mi tak existoval úzk˘ vztah vzájemné
závislosti, kter˘ byl jedním z pilíﬁÛ nejen náboÏenství, n˘brÏ celé kultury
starovûkého Egypta.1
Ve svém kosmickém aspektu se achu zjevují na noãní obloze v podobû
hvûzd,a to pﬁedev‰ím hvûzd cirkumpolárních (eg.„hvûzdy,které nemohou
zaniknout“2), které se vûãnû podílejí na nebeském cyklu. Postupem ãasu
v pojmu ach slábl astrální a boÏsk˘ aspekt a ach se tak stával pouze zemﬁel˘m. Od Stﬁední ﬁí‰e se stále více blíÏil v˘znamu „duch-stra‰idlo“, toto pojetí si uchoval i koptsk˘ v˘raz ich.3
Hieroglyfick˘m znakem koﬁenû ach je pták, kter˘ byl identifikován jako
ibis skalní (geronticus eremita)4.V podobû lidské bytosti ach vût‰inou zobrazován nebyl, v˘jimeãnû jako mumiformní postava ãlovûka.AÏ v Podsvûtních knihách a Knize mrtv˘ch je nûkdy zastoupen vyobrazením v˘‰e zmínûného druhu ptáka,nejedná se v‰ak o zachycení ach v jeho pravé podobû,
n˘brÏ o zástupné zobrazení pomocí jeho hieroglyfického znaku.
1

BlíÏe k pojmu ach viz Englund (1978); v ãe‰tinû srov. Lexa (1918); Janák (2003).
Srov. napﬁ.Texty pyramid §656.
3
Srov. âern˘ (1952: 81).
4
Srov. Keimer (1930: 24); Otto (1975: 49–52); Bonnet (1952: 4); Hornung (1993: 186); âern˘
(1952: 81).
2
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PﬁestoÏe byli achu urãit˘m zpÛsobem pﬁítomni v hrobce, byla podle
egyptského pojetí jejich sídlem nebesa, kde se projevovali jako hvûzdy.Velmi dÛleÏit˘m místem je také achet (obzor), kter˘ byl chápán jako oblast,
která má své brány, cesty a rozpíná se do svûtov˘ch stran. Podobnû bylo nahlíÏeno i na nebe a podsvûtí (duat).5 V pﬁípadû achet jde o území mezi nebem a zemí,také ale b˘vá umisÈováno na nebe samé,resp.na jeho okraj.Pﬁedev‰ím je to v‰ak místo (podle hieroglyfického znaku snad mÛÏe b˘t
chápáno jako hora ãi pohoﬁí – obr. 1), odkud po své noãní pouti vychází
Obr. 1 Hieroglyfická znaãka
achet (obzor).

slunce z podsvûtí na nebesa. S touto pﬁedstavou byl termín achet spojován
jiÏ v Textech pyramid, a proto je jiÏ od tûchto dob vázán obzvlá‰tû na v˘chodní obzor. S obzorem západním byl, v rámci symetrie a duality, spojován
aÏ pozdûji. Jak jiÏ bylo naznaãeno, fungoval horizont v oãích EgypÈanÛ jako
oblast vstupu do podsvûtí i v˘chodu z nûj. Achet je tedy místem úsvitu a zrození. Nejednalo se v‰ak pouze o jakousi bránu, neboÈ achet b˘val ãasto
popisován jako krajina, v níÏ se tato brána nachází. Podle nûkter˘ch textÛ
(napﬁ.Texty pyramid §350) se teprve v achet ze zemﬁelého plnû stával ach.
Jedna z posledních ‰ir‰ích studií vûnovan˘ch termínu ach popisuje achet
jako tu oblast, kde se slunce nachází tûsnû pﬁed v˘chodem a tûsnû po západu.6 ZáleÏí tu nejen na místû, ale také na ãase. Jde o dobu, kdy sluneãní
kotouã je‰tû není vidût na obloze, nebo právû jiÏ zapadl za obzor, a pﬁesto
jeho záﬁe jiÏ (nebo je‰tû) tajemn˘m zpÛsobem zaplÀuje oblast horizontu.
S termínem ach je spojeno i kauzativní sloveso sach, tj. „uãinit achem“,
a z nûj utvoﬁené substantivum sachu, které oznaãovalo tajemnou moc
(pﬁedev‰ím zastoupenou ﬁíkadly a rity), s jejíÏ pomocí se ze zemﬁelého stával ach. Dal‰ím pﬁíbuzn˘m pojmem je achu – ten pﬁedstavuje moc a vlastnosti ach. Jde tedy o sílu, vlastnosti a dovednosti tajemné podstaty a skryté úãinnosti. âasto se achu objevuje ve smyslu „kouzelná moc“, kterou
disponují nejen bohové a mocní zesnulí, ale také uãenci a lékaﬁi. Obsahují
ji i posvátné a magické knihy.
5
6

Ke „geografii“ nebesk˘ch oblastí srov. Leprohon (1994: 77–91).
Srov. Jansen-Winkel (1996: 201–215).
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Termín ach byl dlouho odvozován od koﬁene jach znaãícího svûtlo, záﬁi
ãi jas.7 Do ãe‰tiny tak byl pojem ach vût‰inou pﬁekládán jako záﬁící, duch,
promûnûn˘ duch nebo záﬁící duch.VÏdy bylo ale také patrné, Ïe slova spojená se základem ach v sobû obsahují i v˘znam moci, úãinnosti, akceschopnosti a prospû‰nosti. Podle prof. Karla Jansen-Winkela8 by v‰ak bylo
nutné takovéto stanovisko pﬁehodnotit. Poukazuje pﬁedev‰ím na v˘‰e zmínûnou pﬁedstavu tajemné, neviditelné úãinnosti (ach) slunce v oblasti
obzoru (achet), kdy jiÏ svítí, pﬁestoÏe samo je‰tû není vidût. Stejnou pﬁedstavu spatﬁuje i u kouzel, pojetí mocn˘ch zemﬁel˘ch a jin˘ch pojmÛ odvozen˘ch od koﬁene ach. Dále Jansen-Winkel zmiÀuje také to, Ïe ani dlouho
uvádûná spojitost mezi termíny ach a jachu (záﬁe) není jednoznaãná. Zpochybnûna je zvlá‰tû pak tehdy, pﬁihlédneme-li k poãtu radikálÛ v koﬁeni
slov a pouÏívan˘m hieroglyfick˘m znakÛm.9
Pﬁi zastávání teorie, Ïe termíny jako ach jsou primárnû vázány na pﬁedstavu svûtla a jasu, se znak ibise skalního, pﬁiﬁazen˘ ke koﬁeni ach, vysvûtloval pomocí zvlá‰tnû zabarveného peﬁí na kﬁídlech tohoto ptáka, které se
na slunci leskne. Pokud by v‰ak tato teorie mûla b˘t zpochybnûna nebo
dokonce odloÏena, musel by se znovu pﬁezkoumat v˘znam ibise skalního
pro pojmy spojené koﬁenem ach.
Ibis skalní (Geronticus eremita, tzv. waldrapp – obr. 2 a 3),10 kter˘ dnes
patﬁí ke kriticky ohroÏen˘m druhÛm, obvykle Ïije na such˘ch nebo polosuch˘ch pláních, skalních plo‰inách, nûkdy v‰ak loví hmyz poblíÏ vodních
Obr. 2 Ibis skalní
jako hieroglyf ach.

7

Srov. Assman (1989: 136); Otto (1975: 49–52).
Jansen-Winkel (1996: 201–215).
9
Podobnû hovoﬁí i Allen (1989: 20).
10
Za pomoc a konzultace k problematice ibisÛ skalních dûkuji RNDr. Karlu Pithartovi
(ZOO Praha) a Dr. Christine Böhm (AlpenZOO Insbruck).
8
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tokÛ nebo pláÏí.V prÛbûhu historie byl tento druh roz‰íﬁen v severní Africe, na Stﬁedním V˘chodû i ve stﬁední Evropû. Od poloviny 20. století je v‰ak
populace ibisÛ skalních omezena pouze na marocko-alÏírskou skupinu
a jiÏ prakticky vymizelou skupinu tureckou, která zimovala na pobﬁeÏí
Rudého moﬁe. Tento druh ibisÛ obvykle dosahuje velikosti kolem 70 aÏ
80 cm, Ïiví se pﬁedev‰ím hmyzem, kobylkami a mal˘mi je‰tûrkami a doÏívá
se relativnû vysokého stáﬁí. Hnízdí v koloniích.
Pokud se zamûﬁíme na spojení znaku v podobû ibise skalního s egyptsk˘m pojetím obzoru (achet), nacházíme zajímavé souvislosti. Nejen náboÏenské pojetí horizontu (achet), o nûmÏ bylo pojednáno v˘‰e, n˘brÏ také
reáln˘ obzor byl na mnoha místech Egypta územím pﬁedstavujícím pou‰tní oblast s horami ãi skalními masivy. Podle na‰ich znalostí o ibisech skalních lze pﬁedpokládat, Ïe i v Egyptû nacházel útoãi‰tû právû v takov˘ch
(polo)pou‰tních územích se skalními plo‰inami vhodn˘mi k budování
hnízd.Waldrapp je k Ïivotu na horkém písku pﬁizpÛsoben a s oblibou se na
slunci vyhﬁívá. Proto zaãíná obvykle vyvíjet aktivitu aÏ pozdûji ráno, kdyÏ
se jiÏ vzduch i zemû dostateãnû zahﬁejí. Tento druh ibisÛ navíc pouÏívá
zvlá‰tní druh pozdravu, kter˘ pﬁipomíná tanec. Zaãíná zvednutím hlavy
a zobáku o 90 stupÀÛ a je zakonãen hlubokou úklonou hlavy mezi nohy.
Bûhem pozdravu je vzpﬁímena chocholka na t˘lu ibisovy hlavy a v‰e je doprovázeno vydáváním hrãivého zvuku.A je moÏné, Ïe se také tento zvuk,
vzdálenû pﬁipomínající egyptské hrdelní ch, odráÏí v pﬁiﬁazení ibise skalního k termínu ach.
Pokud by se tedy prokázalo, Ïe spojení termínÛ ach a jachu (resp. vazba
koﬁene ach na záﬁi, svûtlo a jas) je aÏ sekundární a vzniklo v rámci typicky
egyptského vyuÏívání slovních hﬁíãek, nabízí se nám nûkolik dal‰ích moÏností k zdÛvodnûní spojení termínu ach se znaãkou v podobû ibise skalního. Pﬁedev‰ím se jedná o fakt, kter˘ musel b˘t nejvíce patrn˘ – waldrappové totiÏ velmi pravdûpodobnû Ïili v oblasti, kterou EgypÈané vnímali
jako horizont (achet). Není také vylouãeno, Ïe ráno slétávali k údolí Nilu,
aby se napojili a nasytili, a lidé v nich tak mohli spatﬁovat „ranní posly z horizontu“.
Vzhledem k neexistenci volnû Ïijících ibisÛ skalních na pÛvodních místech v Egyptû musí na‰e bádání bohuÏel zÛstat na úrovni spekulace. Podle
pﬁiﬁazování jin˘ch zvíﬁat k termínÛm, pojmÛm nebo jevÛm pﬁírody (napﬁ.
spojování paviána s vítáním slunce za úsvitu) lze prohlásit za pravdûpodobnûj‰í, Ïe podoba ibise skalního je hieroglyfick˘m znakem pro dvojkonzonantu ach spí‰e kvÛli svému chování a stylu Ïivota, neÏ kvÛli leskle zabarvenému peﬁí.
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Janák – Obr. 3 Ibis skalní.

Krejãí – Obr. 1 Celkov˘ pohled na pyramidové komplexy Lepsius ã. 24 a 25 v Abúsíru
(foto J. Krejãí).
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