NùKOLIK POZNÁMEK K BERANÍM BOÎSTVÒM VE 3. TISÍCILETÍ P¤. N. L.
Petra Vlãková

Tento pﬁíspûvek si klade za cíl popsat základní charakteristiky jedné skupiny boÏstev staroegyptského panteonu – bohÛ s beranem jako emblematick˘m zvíﬁetem – a nastínit jejich funkci bûhem 3. tis. pﬁ. n. l. Zdá se, Ïe tito
bohové vykazují mnoho shodn˘ch znakÛ, o kter˘ch se v krátkosti zmíním
v druhé ãásti ãlánku. Pozornost bude vûnována pﬁedev‰ím bohu Heri‰efovi, kter˘ má úzk˘ vztah k oblasti abúsírsko-sakkárské nekropole.
Bûhem archeologické podzimní sezóny 2000 bylo nalezeno v zásypu
nejjiÏnûj‰í ‰achty pohﬁebního komplexu soudce Intiho nûkolik blokÛ, jeÏ
pÛvodnû tvoﬁily souãást v˘zdobného programu hrobky náleÏející hodnostáﬁi Pepi-Meriheri‰efovi –
, „Pepi, miláãek
Heri‰efa; Pepi, milovan˘ Heri‰efem“. Jeho hrobka dosud nebyla archeologick˘m v˘zkumem v Abúsíru odkryta.Theoformní ãást jména tohoto hodnostáﬁe pﬁedstavuje Heri‰ef, jedno z beraních boÏstev1 Staré ﬁí‰e.
Beraní boÏstva patﬁila k nejstar‰í vrstvû egyptského panteonu a udrÏela
se aÏ do konce Ptolemaiovské doby. Místa uctívání tûchto bohÛ jsou rozprostﬁena po celém území Egypta s koncentrací v údolí Nilu (obr. 1). Mezi
beraní boÏstva jsou ﬁazeni: Chnum, Heri‰ef, Beran z Mendu (BanebdÏed),
Chertej a pﬁedev‰ím Amon (od Stﬁední ﬁí‰e) a noãní sluneãní boÏstva (od
Nové ﬁí‰e). Postupnû docházelo k asimilaci bohÛ, aÏ se v textech ptolemaiovského období vyskytují pouze Amon a Chnum (ostatní beraní boÏstva
jsou povaÏována za jejich rozliãné aspekty). Na rozdíl od velkého náboÏenského v˘znamu beranÛ, nezískala ovce v˘znamnûj‰í postavení.
Pro znázornûní jednotliv˘ch boÏstev byla v egyptském umûní pouÏívána dvû zoologická plemena ovcí, resp. beranÛ. Podle toho, kter˘ druh je zobrazován jako symbol jednotliv˘ch bohÛ, lze celou skupinu rozãlenit na
dva ãasové horizonty. Star‰í horizont je zastoupen plemenem Ovis longipes palaeoaegyptiacus, pro jehoÏ berany jsou typické dlouhé vodorovné
‰roubovitû stoãené rohy. Toto plemeno ovcí bylo vy‰‰í a mûlo dlouh˘ úzk˘
1
Obecnû k ovcím, beranÛm a beraním boÏstvÛm ve starovûkém Egyptû – Behrens (1986),
Kaplony (1969), Störk (1986) a Wainwright (1934).Ani berani ani ovce nepatﬁí mezi obûtovaná zvíﬁata a bohÛm a zemﬁel˘m nejsou pﬁedkládány ani skopové maso a mléko. Podle písemn˘ch pramenÛ z Pozdní doby nesmûli rituálnû ãistí knûÏí poÏívat skopové produkty a nesmûli se odívat do rouch utkan˘ch z ovãí vlny.
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Obr. 1. Mapa kultovních center beraních boÏstev ve 3. tis. pﬁ. n. l. (P.Vlãková)

ocas. Jeho beran byl emblematick˘m zvíﬁetem Chnuma, Heri‰efa, BanebdÏeda a Cherteje. Mlad‰í horizont – zastoupen˘ Amonem – je pﬁedstavován
plemenem Ovis platyura aegyptiaca s krátk˘m ‰irok˘m ocasem, jehoÏ berani byli niÏ‰í a mûli krat‰í rohy stoãené k hlavû. Nástup mlad‰ího plemene
se chronologicky shoduje s jednoznaãn˘m vzestupem v˘znamu a kultu
Amona bûhem 11. dynastie (asi 2137–1994 pﬁ. n. l.). DÛvodem zmûny
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emblematického zvíﬁete mohla b˘t rozdílná povaha jednotliv˘ch bohÛ,pﬁípadnû pozdûj‰í nástup uctívání Amona v dobû, kdy v Egyptû zdomácnûlo
nové plemeno ovcí platyura.
V umûní Staré ﬁí‰e bylo v˘luãnû uÏíváno star‰í plemeno ovcí longipes,
jako napﬁ. na reliéfu ze zádu‰ního chrámu panovníka Sahurea z Abúsíru,
kter˘ znázorÀuje pﬁivádûní váleãné koﬁisti (obr. 2). Od 12. dynastie je v‰ak

Obr. 2. Brav star‰ího plemene, Ovis longipes palaeoaegyptiacus, na detailu reliéfu pﬁivádûní
váleãné koﬁisti – podle Borchardt (1913: list 1).

znázorÀováno jiÏ v˘hradnû plemeno Ovis platyura aegyptiaca a na pohﬁebi‰tích posvátn˘ch beranÛ byly nalezeny mumie pouze tohoto druhu.
Napﬁ. na hﬁbitovû posvátn˘ch beranÛ boha Chnuma na ostrovû Elefantina
se vyskytuje pouze mlad‰í plemeno, byÈ Chnum patﬁil do star‰ího horizontu beraních boÏstev. Je tedy pravdûpodobné, Ïe star‰í plemeno longipes buì vymﬁelo, nebo bylo postupnû asimilováno mlad‰ím platyura.
Jak bylo uvedeno v˘‰e, patﬁí kult beraních boÏstev mezi nejstar‰í doloÏené boÏské kulty v Egyptû. K nejstar‰ím dokladÛm uctívání tûchto bohÛ
náleÏí zlomek fajánsové tabulky nalezené pravdûpodobnû v hrobce panovníka 1. dynastie Hor Ahy na lokalitû Umm el-Káb, na které je vyobrazen
kráãející beran, nad nímÏ je determinativ pro oznaãení mûsta. Beran drÏí
Ïezlo wAs (obr. 3).
Nyní se ve struãnosti dotkneme základních charakteristik jednotliv˘ch
zástupcÛ star‰ího horizontu celé skupiny.
Chnum
Chnum2 byl ve Staré ﬁí‰i nejv˘znamnûj‰ím beraním boÏstvem. PﬁestoÏe se
jeho hlavní kultovní místo nacházelo na ostrovû Elefantina, kde byl naz˘2

K Chnumovi blíÏe Otto (1986). Ve Staré ﬁí‰i byla Chnumovi, podle svûdectví písemn˘ch
pramenÛ, zasvûcena dal‰í kultovní místa - Her-wer poblíÏ E‰múnénu (Hr-wr), Niauet poblíÏ
Abydu (njAwwt). O lokalizaci sídel doloÏen˘ch v písemn˘ch pramenech Staré ﬁí‰e – Zibelius
(1978).
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Obr. 3. Fajánsová tabulka
s neurãiteln˘m beraním
boÏstvem nalezená v Abydu
– podle Petrie
(1903: pl. 1; = pl. v: 36).

ván „pánem kataraktu“, byl uctíván i na dal‰ích místech Egypta.V Textech
pyramid (paragraf 864 a 1116) je Chnum spojován s vodním Ïivlem a jeho
oãistnou funkcí, neboÈ na Elefantinu je umístûna „rituálnû ãistá voda“.V písemn˘ch pramenech z Pozdní doby je Chnum naz˘ván „stráÏce pramenÛ
(Nilu)“.
Etymologicky lze Chnumovo jméno odvodit od koﬁene Xnmt, „pramen,
studna“, byÈ jsou navrhována i dal‰í vysvûtlení.3
Spoleãnû s Chertejem byl Chnum jedin˘m beraním boÏstvem, pro která
máme ve sledovaném období doloÏeny tituly a jména knûÏí jejich kultÛ.4
Zdá se, Ïe Chnum byl od poãátku chápán pﬁedev‰ím jako ochranné královské boÏstvo, protoÏe se jeho jméno vyskytuje v titulech hodnostáﬁÛ
slouÏících na centrálním královském dvoﬁe v Memfidû. Chnumovi v nich
Dal‰í navrhovaná etymologie souvisí s koﬁenem Xnm „tvoﬁit, vytváﬁet“ a s rolí Chnuma jako
boÏského hrnãíﬁe, kter˘ na kruhu stvoﬁil první lidi.Tento koﬁen se v‰ak v textech neobjevuje
pﬁed nástupem 19. dynastie.Ve Staré ﬁí‰i slovo Xnm oznaãovalo ptactvo, jeÏ Ïilo v mokﬁinách
a baÏinat˘ch oblastech delty Nilu. Z tohoto koﬁene bylo ve Stﬁední ﬁí‰i odvozeno Xnmt, „pramen, studna“.
4
Begelsbacher – Fischer (1981: 42–49). KnûÏí Cherteje nikdy nehráli v˘znamnûj‰í roli a jejich
funkce byla spí‰e efemérní – blíÏe Kaplony (1969).
3
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b˘vá pﬁiznáván epitet „pﬁední z Domu Ïivota“, „pﬁední z Domu (královského) trÛnu“. Právû tím, Ïe se Chnum stal ochrann˘m bohem královského
trÛnu, pﬁipojil se ke skupinû boÏstev spojovan˘ch s palácem a osobou panovníka. Ochranná moc Chnuma (ale i dal‰ích beraních bohÛ – pﬁedev‰ím
Heri‰efa) byla posílena zapojením vodorovn˘ch ‰roubovitû zatoãen˘ch rohÛ do koruny atef, která v dobû Staré ﬁí‰e pﬁíslu‰ela pouze panovníkovi
a postupnû se stala symbolem boha Usira, pána podsvûtí.
Jako lokální bÛh byl Chnum uctíván i v oblasti Memfidy – je napﬁ. zastoupen ve v˘zdobném programu pyramidovém komplexu panovníka Sahuea v Abúsíru. Zde je Chnum zpodobnûn ve sv˘ch dvou základních podobách – jako lokální bÛh, i jako ochranné královské boÏstvo. Je vyobrazen
stojící za bohyní Nechbetou, která kojí dospûlého panovníka (obr. 4). Nápis nad hlavou ho identifikuje jako „pána Her-weru, vládce kataraktu, pána
Niauetu“.Tento blok byl nalezen v ‰ir‰ím prostoru údolního chrámu a pÛvodnû byl pravdûpodobnû umístûn v severní ãásti západní stûny otevﬁeného sloupového dvora poblíÏ vchodu do kaple s pûti nikami.
Chnum se objevuje jiÏ od Archaického období v theoformních jménech
hodnostáﬁÛ, kde tvoﬁí pomûrnû silnû zastoupené boÏstvo. Pro celé období
Obr. 4. Chnum stojící za
bohyní Nechbetou kojící
panovníka Sahurea – podle
Borchardt (1913: list 18).
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Staré ﬁí‰e je doloÏeno 29 drÏitelÛ jmen, která byla odvozena od Chnuma
(viz níÏe v textu).
Heri‰ef 5
Heri‰ef byl ochrann˘m bohem 20. hornoegyptského kraje, jehoÏ správní
centrum leÏelo v Hérakleopoli Magnû, moderní Ehnásíji el-Medínû. Jméno
tohoto boÏstva znamená „Ten, kter˘ je nad sv˘m jezerem“, tj. Pán svého
jezera. Lze pﬁedpokládat, Ïe pojmenování odráÏí geografickou podobu Heri‰efova hlavního chrámu, jenÏ se nacházel právû ve zmínûné Héraklepoli.
MÛÏeme jen litovat, Ïe archeologické v˘zkumy na této dÛleÏité lokalitû dosud neposkytly komplexní pohled na podobu a charakter mûstského osídlení ve sledovaném období.
Nejstar‰ím dokladem pro existenci kultu Heri‰efa je záznam na Palermské desce z x + 9 roku vlády panovníka 1. dynastie Dena, kter˘ vykonal náv‰tûvu jeho chrámu a mûsta Hérakleopole. Pravdûpodobnû tatáÏ skuteãnost je zachycena i na slonovinové destiãce nalezené v hrobce panovníka
Dena na lokalitû Umm el-Káb poblíÏ Abydu. Záznam na Palermské desce je
rovnûÏ nejstar‰ím dokladem pro existenci Héraklepole Magny a jejího staroegyptského jména Nnw nswt „mûsto královsk˘ch dûtí“6.V tomto pojmenování se hledá i uvedení Heri‰efa do okruhu ochrann˘ch královsk˘ch
boÏstev. Ochranná funkce Heri‰efa byla podpoﬁena i zapojením pﬁím˘ch
‰roubovitû stoãen˘ch beraních rohÛ do koruny atef, jako tomu bylo
i u Chnuma.
Heri‰ef se objevuje i ve v˘zdobném programu zádu‰ního chrámu panovníka Sahurea v Abúsíru,kde je vyobrazen na ‰pici procesí personifikovan˘ch
krajov˘ch ochrann˘ch boÏstev a domén (obr. 5).7 Blok pÛvodnû zdobil jiÏní
stûnu postranního vchodu do zádu‰ního chrámu, kudy byly pﬁiná‰eny obûtiny pﬁedkládané bûhem zádu‰ního kultu du‰i zemﬁelého panovníka. Obûtiny tak byly pﬁiná‰eny nejen pouze fakticky, ale rovnûÏ symbolicky – na reliéfech, jeÏ byly urãeny pro vûãn˘ Ïivot a scény na nich vyobrazené se
neustále opakovaly. Panovník tak mûl zaji‰tûn stál˘ pﬁísun obûtin.
Funkce Heri‰efa jako ochranného královského boha byla samozﬁejmû
umocnûna v hérakleopolském období (9.–10. dynastie), kdy rod nomarchÛ
z Hérakleopole Magny nastoupil na královsk˘ trÛn. Z tohoto období pochází i nejstar‰í doklady o spojení Heri‰efa a rituálních jatek. Je velmi pravdûpodobné, Ïe epiteta odkazují na rituály poráÏení dobytka, které se konaly v hlavním chrámovém okrsku v Hérakleopoli.
5
K Heri‰efovi blíÏe – Altenmüller (1986), Leitz (2002),Wilkinson (1999: 284, 285). O roli tohoto
boÏstva v synkretickém my‰lení TextÛ rakví ze Stﬁední ﬁí‰e – Altenmüller (1975: 3, 156, 157).
6
Shrnutí problematiky ãtení a interpretace tohoto toponyma – Zibelius (1978: 114–116).
7
Borchardt (1913: 43–45, 106–108, list 28).
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Obr. 5. BÛh Heri‰ef v ãele procesí domén a krajov˘ch boÏstev na reliéfu ze zádu‰ního chrámu panovníka Sahurea – podle Borchardt (1913: list 28).

Bûhem Prvního pﬁechodného období Heri‰ef získává nûkolik epitet, jeÏ
ho ztotoÏÀují s nejv˘znamnûj‰ími bohy této doby – Usirem a Reem – Heri‰ef je oznaãován jako „du‰e Rea, du‰e Usira, pán krve (ReÛv titul), král
Obou zemí a vládce Obou zemí“.Na jejich základû a podle spoleãn˘ch charakteristik (aspekt plodnosti, vztah k rituálním jatkám) pﬁebírá urãité znaky: je zobrazován s korunou atef, která pﬁíslu‰ela Usirovi a získává dal‰í epiteta – „pán bohÛ, král oblohy a velká mocnost“.
Heri‰ef nepatﬁil mezi boÏstva,která by se v˘znamnûj‰í mûrou zapojila do
vytváﬁení osobních jmen. Je doloÏeno 7 drÏitelÛ jmen, která jsou odvozena
od Heri‰efa. DÛvody lze pravdûpodobnû spatﬁovat v propojení Heri‰efa
a rituálního obûtování, kdy mohl b˘t chápán jako nebezpeãné boÏstvo.
Hermann Ranke8 ve svém monumentálním díle o osobních jménech ve
starovûkém Egyptû neuvádí Ïádn˘ doklad pro jméno Pepi-Meriheri‰efa.
Jsou v‰ak doloÏeny dvû theoformní jména z doby Staré ﬁí‰e a Prvního pﬁechodného období, jejichÏ souãást tvoﬁil Heri‰ef – Heri‰efnacht a Heri‰efhetep (viz níÏe v textu).
BanebdÏedet, beran z Mendu
Patﬁí mezi ménû známá beraní boÏstva Staré ﬁí‰e. BanebdÏedet byl ochrann˘m bohem starovûké metropole 16. dolnoegyptského nomu DÏedetu
8

Ranke (1935: 250:20, 253:1, 2).
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(ﬁecky Mendés, moderní Tell er-Rubáa).V ãásti TextÛ pyramid, kde jsou vyjmenována ﬁíkadla zaji‰Èující náklonnost boÏstev panovníkovi,jenÏ po nich
poÏaduje stál˘ pﬁísun potravin,se hovoﬁí rovnûÏ o „Velké záplavû“.Paragraf
559/565 uvádí: „BudiÏ pozdravena,Velká záplavo, stolníku bohÛ, vÛdce sluneãního lidu! KéÏ pro mne usmíﬁí‰ lidi i bohy, aby mi dodali ve‰keré pokrmy…“ Stejn˘ epitet má i beran z Mendu v textech z Edfu, kde je naz˘ván
„Velkou záplavou, Ïivoucím beranem z Mendetského kraje“.
Kromû epigrafického svûdectví z TextÛ pyramid je zatím jedin˘m archeologick˘m dokladem kultu BanebdÏeda ve Staré ﬁí‰i alabastrová cylindrická
nádobka nalezená Augustem Mariettem na tzv.centrálním pohﬁebi‰ti v Abydu (obr. 6). Podle Ïlutav˘ch stop na vnitﬁních stûnách nádobky se Mariette
Obr. 6. Detail kompoziãní
skupiny vyryté do stûny
alabastrové cylindrické
nádobky - Mariette
(1880: No. 1464, s. 573).

domníval, Ïe pÛvodnû slouÏila jako kanopa, av‰ak její v˘‰ka (10 cm) tento
v˘klad v podstatû vyluãuje. Spí‰e tak tvoﬁila souãást pohﬁební v˘bavy a byly v ní uloÏeny vonné látky a esence. Do vnûj‰í stûny cylindrické nádobky
je vyryta kompoziãní skupina, kde je vlevo vyryto jméno krále Horního
a Dolního Egypta Tetiho, proti nûmu osovû soumûrnû stojí nakroãená postava boÏstva s hlavou berana star‰ího plemene, které v jedné ruce drÏí
Ïezlo wAs a v druhé znak Ïivota anx. Beran je identifikován toponymem
DÏedet (Mendés), které je nadepsáno nad jeho hlavou. Po stranách je kompozice ohraniãena dvûma Ïezly wAs. Horní a dolní ohraniãení je znázornûno hieroglyfick˘mi znaãkami pro „oblohu“
a „zemi“
.9
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Chertej 10
Tento beraní bÛh je z celé skupiny beraních boÏstev tím nejproblematiãtûj‰ím (obr. 7). Byl ochrann˘m boÏstvem metropole 2. dolnoegyptského nomu
Chemu/Sechemu (ﬁecky Létopolis, moderní Ausím). Nejstar‰í doklady pochází pﬁibliÏnû z poloviny 2. dynastie. Chertej b˘vá vyobrazen v podobû leÏícího
beraního idolu nebo beraní mumie.Av‰ak jiÏ bûhem Staré ﬁí‰e mûní své emblematické zvíﬁe a je znázorÀován jako b˘k ãi lev. Stal se ochrann˘m boÏstvem past˘ﬁÛ a jejich stád pﬁi nesnadném pﬁechodu pﬁes vodní prostﬁedí.
VTextech pyramid se vyskytuje ve funkci pﬁevozníka a prÛvodce. ByÈ se tedy
hlavní funkce boÏstva zmûnila, stále zÛstalo spjaté s vodním prostﬁedím.

Obr. 7. Detail nápisu past˘ﬁské písnû s determinativem v podobû beraního idolu – podle
Kaplony (1969: 30).

Spoleãné charakteristiky beraních boÏstev
V‰echna beraní boÏstva a jejich svatynû byly úzce provázány s protékající
vodou, vodními zdroji a rituální ãistotou. JiÏ od poãátku 5. dynastie je svatynû boha Chnuma spojována s ostrovem Elefantina v prostoru prvního
nilského kataraktu a Chnum je popisován jako pán pramenÛ Nilu. Hérakleopolis Magna s hlavním kultovním centrem boha Heri‰efa se nachází pﬁi
ústí Bahr Júsuf do Fajjúmské oázy a rovnûÏ Mendés, místo kultu BanebdÏeda, leÏí v deltû na rameni Nilu. Chertejovo pÛvodní sídlo Létopolis se nachází na samotné ‰pici delty v místû, kde se Nil zaãíná vûtvit do sv˘ch
ramen.A sám Chertej byl i po zmûnû emblematického zvíﬁete spojen s vodním Ïivlem, tﬁebaÏe v ponûkud pﬁeneseném v˘znamu.
S oãistnou funkcí vody pﬁi chrámov˘ch praktikách je spojován pﬁedev‰ím Heri‰ef – ve svém aspektu ochranného boÏstva rituálních jatek. Jeho
epiteta „ten, kter˘ je ve své krvi; pán krve“, jak jsou doloÏena napﬁ. v Tex9
K tomuto boÏstvu více – Wainwright (1934: 140).Tento urãit˘ typ kompozice nápisÛ na
kamenn˘ch nádobách se stal oblíben˘m pﬁedev‰ím bûhem 6. dynastie, kdy souãásti nápisu
tvoﬁí Horovo a trÛnní jméno panovníka. Královská titulatura napsaná v takto uspoﬁádaném
rámci, kter˘ symbolizuje svût, odkazuje na neomezenou vládu panovníka a jeho centrální
pozici v kosmu a tvoﬁí tak souãást královského dogmatu.
10
K tomuto boÏstvu blíÏe – Kaplony (1969: 38–47; 1986).
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tech rakví, jasnû dokazují jeho vztah k poráÏení zvíﬁat, pﬁedev‰ím dobytka
a odkazují na rituály odehrávající se v hlavním chrámovém okrsku. Pﬁed
poráÏkou obûtovaná zvíﬁata procházela rituální oãistou v jezeﬁe (se‰), jeÏ
bylo souãástí Heri‰efova chrámu.V textech je nûkdy toto jezero naz˘váno
„ratoli‰tûm krve“.
Dal‰í charakteristikou beraních boÏstev byla plodnost. PÛvod lze hledat
v plodivé síle beranÛ, jeÏ byla posílena propojením s vodou a záplavami,
které kaÏdoroãnû pﬁiná‰ely do nilského údolí Ïivotodárné bahno. Pﬁes tuto charakteristiku do‰lo ke sblíÏení s bohem Usirem a postupnému pﬁejímání jak jeho epitet, tak atributÛ (koruna atef).Tato koruna, jeÏ je sloÏena
z pﬁím˘ch ‰roubovitû zatoãen˘ch beraních rohÛ, dvou p‰trosích per a pozdûji je zakonãena sluneãním kotouãem, je doloÏena na vyobrazeních jiÏ
v období Staré ﬁí‰e, zdobí napﬁ. hlavu panovníka Sahurea na reliéfech v jeho zádu‰ním chrámu. Panovník ji nosí pﬁi pﬁedkládání obûtin rÛzn˘m boÏstvÛm (obr. 8). Postupnû se v‰ak stala v˘hradním atributem Usira.
Beraní boÏstva tak mají velmi silné konotace k posmrtn˘m pﬁedstavám.
V textech dochází k proplétání hovûzího dobytka a beranÛ.V Textech pyramid (paragraf 252) je zemﬁel˘ jednoznaãnû ztotoÏnûn s ãern˘m beranem
Obr. 8. Panovník Sahure
v korunû atef obûtuje
bohyni Bastet – podle
Borchardt (1913: list 36).
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a jeho dva rohy jsou pﬁipodobnûny ke dvûma divok˘m b˘kÛm. Jeho matka
je identifikována jako ãerná a bílá ovce. Heri‰ef jako beraní bÛh rovnûÏ
dohlíÏí nad rituální poráÏkou dobytka.
Pﬁedev‰ím Chnum a Heri‰ef mají mnoho spoleãn˘ch vlastností. Kromû
totoÏn˘ch charakteristik, jako je provázanost s osobou krále a kultem plodnosti,mají obû boÏstva dal‰í spoleãné znaky.Jedním z nich je v˘skyt v theoformních jménech pﬁeváÏnû vázan˘ch na prostﬁedí jednotliv˘ch rodin na
abúsírsko-sakkárské nekropoli. Dal‰ím jsou spoleãné konotace v pohﬁebních pﬁedstavách a jejich geografická provázanost coby krajov˘ch boÏstev.
Oba bohové se vyskytují v theoformních jménech hodnostáﬁÛ a sluÏebníkÛ, jejichÏ hrobky jsou koncentrovány na abúsírsko-sakkárské nekropoli. Zdá se, Ïe pokud bylo ve osobních jménech uÏíváno oznaãení tûchto
dvou bohÛ, bylo tak ãinûno v rámci urãit˘ch rodin (viz tab. 1). Chnum je
Tab. 1 Theoformní jména tvoﬁená
pomocí Chnuma a Heri‰efa pro období Staré ﬁí‰e
Celkov˘ poãet doloÏen˘ch jedincÛ
na memfidsk˘ch nekropolích
Poãet jedincÛ
na sakkársko-abúsírské nekropoli
Poãet jedincÛ v rámci
sakkársko-abúsírské nekropole
s prokázan˘mi pﬁíbuzensk˘mi svazky

Chnum

Heri‰ef

29

7+x

15

7

8

5

doloÏen celkem ‰estkrát v hrobce znám˘ch bratﬁí Nianchchnuma
a Chnumhotepa v centrální Sakkáﬁe – oba bratﬁi, dva Nianchchnumovi synové a synovec a jeden sluÏebník.
Na poãátku 12. dynastie do‰lo k rozdûlení starobylého nomu naz˘vaného „kraj stromu nar“ na dva samostatné administrativní subjekty – „pﬁední“ (horní) a „zadní“ (dolní) kraj (20. a 21. hornoegyptsk˘ nom). Heri‰ef si
podrÏel pﬁední (20. HE) s centrálním sídlem v Hérakleopolis Magnû
a Chnum spravoval zadní (21.HE) se správním centrem v ·enachenu (snad
moderní Kafr Ammár).11
Heri‰ef a jeho vztah k sakkársko-abúsírské nekropoli
Zdá se, Ïe bÛh Heri‰ef mûl blízk˘ vztah k abúsírsko-sakkárské nekropoli.
Jeho jméno je pro sledované období doloÏeno v 7 pﬁípadech a jeho kult je
archeologicky prokázán v pyramidovém komplexu panovníka Neferefrea.12
11

O jednotliv˘ch staroegyptsk˘ch nomech a jejich ochrann˘ch boÏstvech – Málek – Baines
(1996: 14–16); Helck (1974: 121–128).
12
Jeho svatynû je doloÏena na otiscích peãetí pocházejících ze zádu‰ního chrámu Neferefrea
– osobní pﬁipomínka prof. M.Vernera.
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Z pohﬁebi‰tû hodnostáﬁÛ rozkládajícího se kolem Tetiho pyramidového
komplexu v severní Sakkáﬁe pochází nûkolik památek spjat˘ch se Heri‰efov˘m jménem. V jedné z pohﬁebních ‰achet byla nalezena v sekundární
poloze dﬁevûná podhlavniãka se jménem hodnostáﬁe Heri‰efhetepa. Nejvût‰í soubor v‰ak tvoﬁí bloky z v˘zdobného programu dnes jiÏ zniãen˘ch
hrobek tﬁí úﬁedníkÛ stejného jména – Heri‰efnacht,13 „(BÛh) Heri‰ef je
mocn˘“.Ve dvou pﬁípadech se pravdûpodobnû jedná o otce a syna, neboÈ
na neprav˘ch dveﬁích Heri‰efnachta I. je doloÏen stejnojmenn˘ syn. Heri‰efnacht I. drÏel dva tituly – „jedin˘ pﬁítel, správce peãeti krále Dolního
Egypta“. Heri‰efnacht, u nûhoÏ není moÏné urãit vztah k pﬁedchozím dvûma hodnostáﬁÛm, zastával úﬁady „velitele armád, skuteãného správce královsk˘ch vûcí a písaﬁe“. Mûl tedy nejvy‰‰í postavení.
Opûrn˘m bodem pro dataci celé skupiny památek je podoba neprav˘ch
dveﬁí obou hodnostáﬁÛ. Pﬁedstavují totiÏ dva typy neprav˘ch dveﬁí, které
byly pouÏívány pouze v 2. pol. 6. dynastie (tzv. malého formátu s centrálním panelem ve tvaru písmene T – obr. 9:A – viz obrazová pﬁíloha) a bûhem hérakleopolského období (9. a 10. dynastie) – tzv. malého formátu

Obr. 9. Nepravé dveﬁe dvou hodnostáﬁÛ z pohﬁebi‰tû kolem Tetiho pyramidy – podle Firth –
Gunn (1926: list 71).
13

Základní publikaci materiálu z celého pohﬁebi‰tû kolem Tetiho pyramidy provedli Cecil
M. Firth a Battiscombe Gunn.
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s centrálním panelem s lehce ven vyhnutou linií (obr. 9:B). Kromû neprav˘ch dveﬁí tvoﬁí v˘raznou souãást celého souboru i zdobené bloky ze stûn
kaple, k nimÏ bohuÏel nelze nic podrobnûj‰ího uvést, neboÈ nejsou vyobrazeny v publikaci archeologick˘ch nálezÛ.
Druhá koncentrace památek spojen˘ch s Heri‰efem pochází ze severního Abúsíru, z pohﬁebi‰tû hodnostáﬁÛ rozkládajícího se severov˘chodnû od
zádu‰ního chrámu panovníka Niuserrea.14 Na rozsáhlém pohﬁebi‰ti knûÏí
Niuserreova zádu‰ního kultu byly nalezeny pohﬁební komory dvou bratrÛ
stejného jména – Heri‰efhetep, „(BÛh) Heri‰ef je spokojen˘“. O pﬁesné dataci obou hrobek, v jejichÏ pohﬁebních komorách byly kromû dﬁevûn˘ch
skﬁíÀov˘ch sarkofágÛ nalezeny i dﬁevûné modely lodí a bárek, se stále vedou spory. Zdá se, Ïe pﬁevaÏuje názor zaﬁadit obû hrobky do pozdní 11. ãi
na poãátek 12. dynastie.
Uprostﬁed mezi obûma skupinami byly nalezeny bloky pocházející
z prostoru jiÏního Abúsíru patﬁící hodnostáﬁi Pepi-Meriheri‰efa (obr. 10 –
viz obrazová pﬁíloha).15 Podle stávajících znalostí jsou bloky datovány do
6. dynastie.
Z rozboru jednotliv˘ch vlastností Heri‰efa a beraních boÏstev obecnû
lze snad vyslovit jednu hypotetickou poznámku t˘kající se praktické provázanosti tohoto boha se zádu‰ním kultem panovníkÛ v Abúsíru a geograficky vymezenou entitou – tzv. Abúsírsk˘m rybníkem a jeho funkcí v zádu‰ních pﬁedstavách star˘ch EgypÈanÛ.Abúsírsk˘ rybník tvoﬁil pﬁirozenou
bránu do abúsírsko-sakkárské nekropole a byl kanály spojen s hlavní tepnou Egypta, ﬁekou Nil. Lze pﬁedpokládat, Ïe byl rovnûÏ spojen s kanálem,
na jehoÏ bﬁehu byly postaveny i údolní chrámy abúsírsk˘ch královsk˘ch
pyramidov˘ch komplexÛ. Pﬁes vodní plochu byli pﬁepravováni mrtví, jejich pohﬁební v˘bava i obûtiny, které následnû poskytly duchÛm zemﬁel˘m
energii potﬁebnou k nesmrtelnému Ïivotu v záhrobí.16 V královském zádu‰ním kultu sehrály nejv˘znamnûj‰í roli právû obûtiny hovûzího dobytka.
Ze svûdectví papyrového archivu nalezeného v zádu‰ním chrámu panovníka Neferefrea vypl˘vá, Ïe u pﬁíleÏitosti jednoho jediného náboÏenského
svátku trvajícího 10 dnÛ bylo pro ducha panovníka obûtováno 130 b˘kÛ.
JiÏnû od otevﬁeného sloupového dvora v jeho zádu‰ním chrámu byla nalezena unikátní stavba, tzv. svatynû noÏe (rituální jatka), z níÏ pocházela ãást
pﬁedkládan˘ch obûtin.

14

Publikace archeologického materiálu z tohoto pohﬁebi‰tû – Schäfer (1908); nejnovûj‰í shrnutí – Daoud (2000: 195).V˘znamné nálezové celky z tûchto hrobek jsou uloÏeny v Univerzitním muzeu v Lipsku.
15
Základní informace o Pepi-Meriheri‰efovi a blocích pocházejících z jeho hrobky – Vlãková
(2002:194–195; v tisku).
16
O v˘znamu abúsírského rybníku v my‰lenkov˘ch pﬁedstavách starovûk˘ch EgypÈanÛ
a o bohyni Heketû, která byla s ním svázána – Bárta (1999).
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UváÏíme-li roli Heri‰efa jako ochranného boha rituálních jatek, doklad
z písemn˘ch pramenÛ o existenci jeho svatynû v rámci Neferefreova zádu‰ního chrámu a blízkost, a pﬁedev‰ím v˘znam vodního zdroje, je moÏné
pﬁedpokládat celkové propojení funkcí. Dobytek, kter˘ byl pﬁihánûn do rituálních jatek, bylo tﬁeba nejprve rituálnû oãistit, aby mohl b˘t pouÏit
v královském zádu‰ním kultu. V této souvislosti by byl abúsírsk˘ rybník
ztotoÏnûn s posvátn˘m jezerem boha Heri‰efa z Hérakleopole Magny
a prÛchodem by byl dobytek rituálnû purifikován, coÏ by jej pﬁipravilo na
poráÏku. Nad ní by z funkce ochranného boÏstva poráÏení dobytka opûtovnû dohlíÏel Heri‰ef.
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Vlãková – Obr. 10 Pohled na
reliéfní blok s vázan˘mi
sochami hodnostáﬁe
Pepi-Meriheri‰efa (foto
Kamil Vodûra).

Bare‰ – Obr. 1 Zaãátek
v˘zkumu v ‰achtû
u jihozápadního rohu
UdÏahorresnetovy hrobky
(foto L. Bare‰).

Bare‰ – Obr. 2 Ve‰ebt
hodnostáﬁe
Menechibnekona
(foto L. Bare‰).
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