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Astarte váleãná – Astarte egyptská – Astarte milostná (osobní)
Martin Pehal

Cílem tohoto ãlánku je shrnout existující teorie vztahující se k ikonografii
syropalestinské bohynû Astarte v Egyptû, kriticky zhodnotit jejich závûry
a formulovat vlastní, pokud to bude nutné.Téma pﬁíspûvku nebylo vybráno
samoúãelnû, ale má tvoﬁit teoretickou úvodní pasáÏ vût‰í práce, na které
v souãasnosti pracujeme a která se bude zab˘vat interpretací papyru Amherst
ã.9,známého také pod názvem Astartin papyrus.1 V tomto fragmentárním mytologickém textu,pocházejícím z 18.dynastie z doby vlády faraona Haremheba,2 se podivuhodn˘m zpÛsobem snoubí mytologická témata a postavy pocházející ze syropalestinské oblasti a z egyptského prostﬁedí.Vedle boha moﬁe
(Jam) zde hraje hlavní roli právû bohynû Astarte, která vystupuje coby zprostﬁedkovatelka tributu,kter˘ posílá Velká Eneáda z Heliopole3 bohu moﬁe,neboÈ se bojí jeho moci.Na tomto textu je zajímav˘ch hned nûkolik motivÛ.Jedním z nich je aktivní role, kterou v pﬁíbûhu zastává bÛh moﬁe. EgypÈané sice
zaãlenili moﬁe-oceán do konceptu sv˘ch mytologick˘ch pﬁedstav,ov‰em chápali ho v˘hradnû jako pasivní prvotní vodstvo Nun, neuspoﬁádanou potenci,
ve které nebylo moÏné rozli‰it Ïádnou formu,aãkoliv v‰echno,co se mûlo pozdûji zrodit, bylo jiÏ pﬁítomno. Jedna z egyptsk˘ch kosmogonick˘ch pﬁedstav
tvrdí, Ïe to byl následnû Atum, kter˘ se sebeurãením vymezil a uprostﬁed
vodního chaosu zavedl ﬁád.Tato pﬁedstava ov‰em zdÛrazÀuje právû onu potenciální pasivitu, coÏ je v rozporu s aktivním vystupováním boha moﬁe
v Astartinû papyru a jeví se proto jako zcela neegyptsk˘ prvek.A mÛÏeme si
tak klást první otázku, totiÏ odkud pochází tento my‰lenkov˘ koncept?
Dal‰í klíãovou otázkou je, proã právû Astarte pﬁedstavuje ideálního posla, kter˘ má se stra‰liv˘m protivníkem egyptsk˘ch bohÛ vyjednávat?
A proã je vÛbec nutné s tímto cizím bohem jednat? S podobn˘m mytologick˘m motivem (tj. bohové jsou konfrontováni se zniãující mocí moﬁského Ïivlu) se setkáváme v Syropalestinû.4 A právû odtud pochází bohynû,
1
Gardiner (1932a: 76–81) uvádí hieroglyfick˘ pﬁepis pÛvodního textu psaného hieratick˘m
písmem. K sekundární literatuﬁe zab˘vající se konkrétnû tímto papyrem viz napﬁíklad: Lefebre
(1949: 106–113), Gardiner (1932b: 74–85).
2
Leclant (1960: 4).
3
Skupinu tvoﬁil Atum – „otec“ Eneády, jeho „dûti“ ·u a Tefnut, „vnouãata“ Geb a Nut, a „pravnouãata“ Usir, Eset, Sutech a Nebthet.
4
Viz napﬁ. první ãást Baálovského cyklu, kter˘ je souãástí ugaritsk˘ch náboÏensk˘ch textÛ,
KTU 1.1 a KTU 1.2, in: Stehlík (2003: 78–98), Parker, ed. (1997: 87–105).
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která v na‰em pﬁíbûhu hraje dÛleÏitou úlohu.Je moÏné,Ïe Astartin papyrus
je jedin˘ dochovan˘ literární doklad o postupu, kter˘m se EgypÈané snaÏili zaãlenit cizí boÏstvo do svého náboÏenského systému (Astarte je na posledních fragmentech papyru pﬁijata odmûnou za dobﬁe vykonanou práci
mezi nejvy‰‰í egyptská boÏstva). Ov‰em z jakého dÛvodu a pro koho byl
tento text sepsán?
Abychom byli schopni na tyto a dal‰í otázky odpovûdût, je nutné si nejprve uãinit jasnûj‰í pﬁedstavu o pozici, kterou Astarte zaujímala v egyptském prostﬁedí,a porovnat ji se situací v syropalestinské oblasti.Zab˘vat se
budeme v˘hradnû archeologick˘m materiálem, kter˘ se k postavû bohynû
vztahuje. Na základû rozboru tohoto materiálu se pokusíme urãit typické
ikonografické prvky spojené s Astarte, a následnû vymezit oblast její boÏské pravomoci, kterou EgypÈané povaÏovali za v˘znamnou.
Své zkoumání omezíme na období blízké vzniku tzv. Astartina papyru
(pAmherst ã. 9), tedy na období Nové ﬁí‰e. Postupovat budeme tak, Ïe na zaãátku kaÏdé tematicky zamûﬁené kapitoly uvedeme nûkolik vybran˘ch dokumentÛ se zobrazením Astarte,popí‰eme jejich ikonografii a uãiníme závûr.
Nejstar‰í doklady Astarte v Egyptû
Kult Astarte se do Egypta dostal v 18. dyn., kdy byl vliv syropalestinsk˘ch
boÏstev v Egyptû nejsilnûj‰í.5 To souviselo s expanzivní politikou králÛ Nové ﬁí‰e, která byla mimo jiné zamûﬁena právû do oblasti Syropalestiny. Nejstar‰í záznam psaní jména Astarte6 (resp. toponyma tvoﬁeného jejím jménem) v hieroglyfech se dochoval na pylonu ve velkém Amonovû chrámu
v Karnaku jako souãást dlouhého seznamu názvÛ syropalestinsk˘ch mûst,
která si Thutmose III. podmanil na své první váleãné v˘pravû.7
Druh˘ nejstar‰í je záznam na komemorativní stéle Amenhotepa II., kde
se Re‰ef8 a Astarte radují, Ïe panovníkovi jde velice dobﬁe jízda na váleãném voze.
Kontext tûchto dvou nejstar‰ích v˘skytÛ jména Astarte mÛÏe slouÏit i jako pﬁedbûÏná a základní charakteristika Astarte v Egyptû. Byla vnímána jako boÏstvo cizího pÛvodu a byla spojována hlavnû s váleãnictvím.
5

Leclant (1960: 3).
Srov. Proseck˘ et al. (1999: 39).
7
Simons (1937: 111 – 28 a. b. c.),Ahituv (1984: 72–73): „Biblick˘ A‰taróth v Bá‰ánu. ZtotoÏÀováno s Tell A‰tara. Na základû archeologického prÛzkumu bylo zji‰tûno, Ïe lokalita byla
osídlena bûhem v‰ech období doby bronzové a v dobû Ïelezné. Roku 733 pﬁ. Kr. mûsto vyplenil Tiglatpilesar III. z As˘rie.“
8
Wilkinson (2003: 123): „BÛh války a hromu západosemitského pÛvodu, kter˘ byl do egyptského pantheonu zaãlenûn soubûÏnû s dal‰ími syropalestinsk˘mi boÏstvy. Byl ztotoÏÀován se
Sutechem a s thébsk˘m váleãn˘m bohem Moncuem.“ V souvislosti s Astarte se o nûm je‰tû
budeme zmiÀovat.
6
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Astarte byla uctívána v Memfidû,9 konkrétnû v memfidském pﬁístavu
zvaném Perunefer.Tento pﬁístav byl jedním z dÛleÏit˘ch obchodních center a dá se pﬁedpokládat, Ïe zde Ïila i komunita kanaánsk˘ch obchodníkÛ,
kteﬁí si s sebou pﬁinesli svá boÏstva.
Tu‰ratta, král Mittani, zaslal Amenhotepovi III. kultickou sochu I‰tary
z Ninive (akkadská paralela kanaánské Astarte) a v dopise mu vzkázal, Ïe její kult je v Egyptû jiÏ od dob jeho (Amenhotepova) otce (tj.Thutmose IV.).
Dopis je souãástí el-amarnského archívu, datován je do 36. roku Amenhotepovy vlády, tedy tûsnû pﬁedtím, neÏ zemﬁel. Dokladem kultu Astarte
v Egyptû je archeologick˘ nález votivní bazaltové sochy Ptahancha, sluhy vrchního Ptahova knûze Ptahmese a pﬁedstaveného Ptahov˘ch zpûvákÛ s dedikací: „Astartû z Charu (tj. S˘rie), Paní nebe, vládkyni obou zemí, vládkyni v‰ech bohÛ.“10 Dal‰ím dÛkazem je i titul jejího knûze,
dochovan˘ na vápencovém fragmentu nalezeném v oblasti starovûké
Memfidy.11
PﬁedbûÏnû lze prohlásit, Ïe egyptské vnímání jednotliv˘ch boÏsk˘ch
aspektÛ Astarte je problematické, coÏ vypl˘vá z komplexnosti jejích funkcí v rámci semitského, asyrsko-babylonského a syrského svûta.12 Podle dochovan˘ch mytologick˘ch textÛ z pﬁímoﬁského mûsta Ugaritu doprovází
Astarte Baala s Anat do boje proti Jamovi (bohu moﬁe) a podle mimougaritského podání se na nûm v˘znamnû podílí.13 Tûsné spojení Anat a Astarte
je zjevné jak v egyptském,14 tak v kanaánském prostﬁedí a ãasto je tûÏké od
sebe tyto dvû bohynû odli‰it.15 V syropalestinském prostﬁedí jsou obû bohynû spojovány s válkou a násilím,16 ov‰em také s láskou a plodností.17
Anat má v celku ugaritské mytologie pﬁídomek Panna, coÏ je ov‰em pouze
zpÛsob jak zdÛraznit její milostnick˘ aspekt,neboÈ v KTU 1.10 a 1.11 je po9

Leclant (1960: 4), viz téÏ Dokument 6 a obr. 12 v tomto ãlánku.
Leitz (2002: 212) – ast(rt) XArw nbt pt Hnwt tAwj Hnwt nTrw nbw.
11
Brugsch (1862: 6–8, obr. IV) – Hm nTr n astrt Hnwt tAwj („Knûz Astarty – vládkynû Obou zemí“
tj. Horního i Dolního Egypta).
12
Leclant (1960: 5).
13
Proseck˘ (1999: 39).
14
Albright (1942: 74).Ve známém pﬁíbûhu z Nové ﬁí‰e „Spor Hora a Sutecha“ se objevují Anat
a Astarte v souvislosti s boÏskou Eneádou. Neit v dopise adresovaném tomuto Devateru a Pánu V‰ehomíra navrhuje, aby byl dán úﬁad Usira Horovi (druh˘m kandidátem je jeho str˘c
Sutech). Jako kompenzaci chce dát Sutechovi Anat a Astarte, „tvoje dvû dcery“ (tj. dcery Pána
V‰ehomíra). Zde se obû bohynû vyskytují ve zcela jasném erotickém kontextu. Srov. Simpson,
ed. (1972: 111/ 3,4),Vachala (1994: 58).
15
Tyto tendence vyvrcholily v synkretickém období helénismu vznikem bohynû Atargatis
(Anat + Astarte), která se v ﬁecké mytologii stala manÏelkou Adonida.
16
Stehlík (2003: 87) – „AÈ prolomí Choron, Jame, /aÈ prolomí Choron hlavu tvou, /Astarte,
jméno Baalovo, leb tvou.“ (KTU 1.2, II, 7–8). Srov. s Parker, ed. (1997: 98).
17
Stehlík (2003: 183, 191) – „JejíÏ ‰arm je jak Anatin ‰arm/jako krása Astarte (je) krása její.“
(KTU 1.14, III, 41–42). „Bude cucat mléko Astarte/sát z prsu Panny Anaty/kojn˘ch bohÛ.“
(KTU 1.15, II, 26–28). Srov. s Parker (1997: 17, 25).
10
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pisována její milostná hra (v podobû mladé jalovice) s bohem vegetace,
dárcem de‰tû, plodnosti a Ïivota Baalem.
V egyptském prostﬁedí se Astarte i Anat vyskytují v obou tûchto aspektech své moci, coÏ ukáÏeme v následujících kapitolách. Aãkoliv jsme ãasto
na pochybách, zda je moÏné mluvit o dvou odli‰n˘ch bohyních, na egyptsk˘ch památkách jsou jména obou rozli‰ována. Budeme tedy pﬁedpokládat, Ïe se jedná o dvû bohynû s tak podobn˘mi projevy boÏské moci, Ïe
v nûkter˘ch pﬁípadech dochází k jejich ztotoÏnûní.
Astarte váleãná – bohynû amazonka
Oficiální18 ikonografie
V úvodu jsme zmínili, Ïe nejstar‰í doklad o Astarte v Egyptû pochází z období Nové ﬁí‰e, která se v egyptsk˘ch dûjinách poãíná osvobozeneckou
válkou proti HyksósÛm.Tu zaãali panovníci 17. dynastie a dokonãil ji panovník 18. dynastie Ahmose, pocházející z Théb. Politika Egypta v období
Nové ﬁí‰e se stala agresivní a expanzivní. Váleãn˘ konflikt ov‰em s sebou
nesl i kontakt s kulturou protivníka, kter˘ si za dlouhá léta panování v dolním Egyptû pﬁizpÛsobil egyptské vzorce vlastnímu systému – hlavním bohem HyksósÛ se stal Sutech (nejpodobnûj‰í semitskému Baalovi,s nímÏ byl
proto ãasto ztotoÏÀován). „V Egyptû jsou uctíváni cizí bohové anebo jsou
postaveni na roveÀ vlastním bohÛm, jako Hyksósk˘ Baal Sutechovi. Novoﬁí‰sk˘ obraz svûta je ekumenick˘,nemyslí jiÏ v pojmech egyptského kosmu
a vnûj‰ího chaosu.[…] Cizina není jednodu‰e drÏena za zavﬁen˘mi dveﬁmi,
n˘brÏ se na ni pohlíÏí jako na druhého, kter˘ se mÛÏe jevit jako protivník
nebo partner, kterého je tﬁeba si podrobit a zavázat poplatky, anebo jej
k sobû pﬁipoutat politick˘mi sÀatky. […] Cizí kultura se se stává pﬁeloÏitelnou do kultury vlastní.“19 Díky tomuto novoﬁí‰skému synkretismu dochází v Egyptû samotném k zvlá‰tnímu zasazování cizích motivÛ do egyptského kontextu. V˘sledkem tûchto synkretizujících tendencí je i zpÛsob
zobrazení nové bohynû-amazonky Astarte,20 protoÏe „Vládcové cizích zemí“ – Hyksósové uvedli do Egypta konû a vÛz a jejich pouÏití pro úãely vojenství.21
V následujících odstavcích se budeme postupnû zab˘vat tﬁemi zobrazeními Astarte na koni, abychom urãili základní charakteristiky, které se ke
zpodobení Astarte na koni vztahují.
18

Termínem oficiální rozumíme takov˘ umûleck˘ projev,kter˘ sv˘m technick˘m provedením
i obsahem dodrÏuje poÏadavky kladené na umûlce egyptsk˘m v˘tvarn˘m kánonem a státní
ideologií.
19
Assmann (1998: 52).
20
Tento motiv brilantnû zpracoval Leclant (1960: 1–67), srov. Helck (1962: 456, 490–499),
Ranke (1932: 412–418).
21
Peet (1933: 169).
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Dokument 1/22 (obr. 1) – ast(r)t („Astarte“)
Jedná se o fragment pískovcové stély, na nûmÏ je zobrazena na koni usazená bohynû drÏící ‰tít, kopí a palcát. Na hlavû má bílou korunu Horního
Egypta, vpﬁedu urea – symbol královské moci par excellence. Z koruny jí
spl˘vají dva cípy látky, které pravdûpodobnû tvoﬁí souãást koruny. Obleãena je v dlouhém pﬁiléhavém odûvu zakr˘vajícím celou postavu aÏ ke krku.
Zajímavé je, Ïe naprosto nejsou zdÛraznûny primární ani sekundární pohlavní znaky a kdyby nebylo nápisu, kter˘ nám bohyni urãuje, mohli bychom se celkem oprávnûnû domnívat, Ïe se jedná o zobrazení muÏského
boÏstva (napﬁ. Re‰efa). Dokonce nelze ani jasnû urãit, zda determinant následující za jménem Astarte oznaãuje sedící postavu muÏskou (po muÏsk˘ch jménech) nebo Ïenskou (po Ïensk˘ch jménech).
Obr. 1 Fragment reliéfu
nalezen˘ v pevnosti Buhén.

KÛÀ má na hlavû sluneãní disk a ozdobu podobnou palmiformnímu vûjíﬁi, jedná se o jedno jediné p‰trosí pero. KÛÀ je zobrazen˘ s ohlávkou,
ov‰em bez otûÏí. Napravo mÛÏeme vidût paÏi, která nabízí jako obûÈ nádobu nw.
Zab˘vejme se teì postupnû jednotliv˘mi ikonografick˘mi detaily. Tato
votivní stéla je projevem oficiálního umûní (tak, jak jsme si je definovali
v pozn. 18). Umûlecké provedení je na dobré ﬁemeslné úrovni. Postava bohynû je ozdobena pﬁedmûty, které náleÏí v˘hradnû do ikonografie krále
(koruna Horního Egypta, ureus, vûjíﬁ). Jak uvidíme dále, bílá koruna Horního Egypta s pﬁidan˘mi p‰trosími pery po stranách (atef), byla jedním z poznávacích znakÛ cizího pÛvodu boÏstva. KÛÀ má na hlavû sluneãní kotouã,
symbol úzce spojen˘ se zobrazováním egyptsk˘ch bohÛ v‰eobecnû. Samozﬁejmû se nedomníváme, Ïe se v tomto pﬁípadû jedná o zobrazení boha-konû, pro coÏ nemáme Ïádn˘ doklad, ale protoÏe kÛÀ tvoﬁí s jezdcem jeden
celek, upevnil umûlec ãást symbolÛ náleÏejících Astarte na hlavu konû. Pé22

Kitchen (1983: II, 776, 3), Leitz (2002: 212), Smith (1976: 110, obr. XX [1112]).
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ﬁová ozdoba koÀské hlavy pﬁipomíná dal‰í z ãistû královsk˘ch motivÛ, totiÏ vûjíﬁ tvoﬁen˘ právû jedním p‰trosím perem23 (viz obr. 2).
Obr. 2 Detail v˘zdoby
Hujovy hrobky v Bení
Hasanu.

Zbranû, které Astarte drÏí v rukou, jsou typickou v˘bavou jiného kanaánského boÏstva – Re‰efa. Izak Cornelius24 si ve svém podrobném díle o ikonografii Re‰efa a Baala v‰ímá i nûkolika zobrazení Astarte (kde je uvedeno
její jméno) a konstatuje, Ïe na reliéfech, kde je zobrazena jako jezdecká bohynû, netﬁímá nikdy ‰tít a kopí zároveÀ s palcátem nad hlavou.To jsou specifické charakteristiky ikonografie Re‰efa. Se stejn˘mi zbranûmi jako Re‰ef
byla sice zobrazována bohynû Anat, k tomu ov‰em Cornelius v˘slovnû dodává, Ïe „není Ïádn˘ doklad zobrazení Anat na koni“.25 Îe se skuteãnû nejedná
o Anat (resp.Ïe ãtení jména má b˘t ast(r)t a ne antit) potvrzuje i Smith.26 V pﬁípadû tohoto reliéfu jsme tedy svûdky onoho synkretického pﬁístupu k syropalestinsk˘m boÏstvÛm, kter˘ kombinuje prvky ikonografie Anat, Astarte
i Re‰efa a dokládá tak i skuteãnost, Ïe ve sv˘ch projevech váleãn˘ch boÏstev
se jejich kompetence kryly natolik, Ïe mohlo dojít k syntéze.Tomu by odpovídalo i potlaãení Ïensk˘ch primárních a sekundárních pohlavních znakÛ,
které nehrají v pﬁípadû bohynû váleãníka-amazonky dÛleÏitou úlohu.
Dokument 2/27 (obr. 3) – asst28 („Astarte“)
Tento dokument pﬁedstavuje fragment reliéfu ze 13. stol. pﬁ. Kr. objeven˘
v Tell Zawíjit Sultánu (8 km na jih od Minji, lokality ve stﬁedním Egyptû).

23
Fischer (1986: 81–85).Tento typ vûjíﬁe se objevuje od 18. dynastie dále. Jeho nosiãem byl
TAj xw Hr imnt nswt („Nosiã vûjíﬁe po pravici krále“).
24
Cornelius (1994: 75).
25
TamtéÏ, 73.
26
Smith (1976: 110).
27
Leitz (2002: 212), Osing (1992: 23, ã, 36), Cornelius (2000: 74).
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Máme zde velice podobnou scénu: Astarte je usazena na koni, vpravo od ní
vidíme obûtní stÛl s vyrovnan˘mi obûtinami.Tentokrát má na hlavû nasazenu korunu atef (viz v˘‰e, komentáﬁ k obr. 1), kterou ov‰em jiÏ nezdobí
královsk˘ ureus.Vyzbrojena je jakousi tyãí nebo kopím v pravé ruce a podobn˘ nástroj, ov‰em krat‰í, svírá i v ruce levé. KÛÀ má na hlavû ohlávku
a dÛmyslnou pokr˘vku sestávající z pûti per, z nichÏ nejkrajnûj‰í pﬁipomíná zobrazení ‰títu ze strany.
Obr. 3 Zlomek reliéfu
objeven˘ v Tell Zawíjit
Sultánu.

Postava je opût obleãena do dlouhého pﬁiléhavého ‰atu, kter˘ je tûsnû
pod Àadry rozdûlen. MoÏná, Ïe linka v tomto pﬁípadû pﬁedstavuje tenk˘ pásek. Jemnû naznaãená Àadra nám spoleãnû s determinantem kobry následujícím za jménem Astarte jasnû ukazují, Ïe se jedná o zpodobnûní Ïenského boÏstva.
V‰imnûme si je‰tû jednoho dÛleÏitého detailu, totiÏ zpÛsobu, jak˘m bohynû na koni sedí. Ne obkroãmo, ale po Ïenském zpÛsobu, kdy má nohy
spu‰tûné po jednom boku konû.
28

V tomto pﬁípadû jde o defektní psaní jména Astarte, ne neobvyklé pﬁi pﬁespisu cizích jmen
do egypt‰tiny.V prÛbûhu na‰eho bádání jsme nalezli dvacet dva pﬁípadÛ jména Astarte psaného hieroglyfy a mÛÏeme prohlásit, Ïe psaní se neshodovalo ani jednou.
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Dokument 3/29 (viz obr. 4) – a(?)t nTr(t) („Astarte – bohynû“)
Tento dokument pﬁedstavuje skalní reliéf ve v˘chodní pou‰ti ve Wádí
Abbádí, kter˘ se nachází v blízkosti chrámu Sethiho I. Dûlen je do dvou
registrÛ.Ve spodním je zobrazení boÏstva na koni. Scéna vypadá, jako kdyby postava zarazila svého konû v plném cvalu. ·patn˘ stav památky nám
bohuÏel neumoÏÀuje rekonstruovat detaily obleãení jezdkynû. Postava
má na hlavû korunu atef, z níÏ vzadu vlaje dlouh˘ cíp látky (srov. obr. 1).
Jméno bohynû je velice po‰kozené, ale jedná se o defektní psaní jména
Astarte.30 Je tûÏké rozli‰it, zda je bohynû nahá, anebo zda má na sobû
opût pﬁiléhav˘ odûv. KaÏdopádnû zase nejsou vyznaãeny Ïádné pohlavní
znaky.

Obr. 4 Skalní reliéf ve Wádí Abbádí s Astarte v levém dolním rohu.

V horním registru vidíme zobrazeného Amona, Mutu (nese titul nbt pt,
tj. Paní nebe), Rea (nese titul nb pt, Pán nebe), Usira, Esetu a Hora, kter˘m
obûtuje faraon Merenptah. Astarte obûtuje soukromník Panebu. Reliéf spadá také do rámce oficiálního umûní. Astarte je obûtováno spoleãnû s dal‰ími v˘znamn˘mi egyptsk˘mi boÏstvy. Zobrazení je kanonické a na dobré
úrovni.
29

Leclant (1960: 31–35, doc. 1, obr. 11).
K rozsáhlé diskusi o tom, zda se skuteãnû jedná o Astarte, a jak zní správná transkripce jména viz: Mercer (1949: 221) – ãte jméno jako asit (Asit) a chápe ji jako samostatnou bohyni.
Leclant (1960: 34, pozn. 1).

30
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Astarte – milostná amazonka
Dal‰í skupinu pﬁedmûtÛ, na kter˘ch je vyobrazena jezdecká postava, tvoﬁí
ostraka.Téma je na v‰ech velice podobné, témûﬁ totoÏné. Jedná se o postavu usazenou na koni Ïensk˘m zpÛsobem (stejnû jako je usazena Astarte na
obr. 2), která se jednou rukou drÏí buì opratí (obr. 531), nebo hﬁívy konû
(obr. 632), popﬁípadû má opratû uvázané kolem pasu (obr. 733).V jedné z rukou svíra jakousi tyã, moÏná o‰tûp nebo luk (obr. 5–9). Postava je nûkdy nahá (obr. 5, 834), nebo mÛÏe mít pﬁes hruì pﬁetaÏené cípy látky, které jí zakr˘vají Àadra (obr. 6, 935).V pﬁípadû obr. 5 jsou znázornûny nev˘razné prsy,
u postavy na obr. 8 je patrné pubické ochlupení. Jezdkynû na obr. 5 má na
hlavû pﬁipevnûn lotosov˘ kvût a v u‰ích má nau‰nice.
Obr. 5 Ostrakon Berlin
21826.

Je zajímavé, Ïe scénu nedoplÀují Ïádné pﬁedmûty, s nimiÏ se setkáváme
u jedoucí Astarte na oficiálních zobrazeních. Podle rozdílného stylu zobrazení mÛÏeme pﬁedpokládat, Ïe autorem není jeden ãlovûk, nicménû v‰ichni
tvÛrci se podivuhodnû shodli pﬁi tematickém v˘bûru. ·lo jim zcela zjevnû
o zobrazení právû této scény a Ïádné jiné.Urãitou podobnost se zpÛsobem
zobrazování Astarte na oficiálních dokumentech jsme jiÏ naznaãili, ov‰em
31

Leclant (1960: 49, doc. 7a) – ostrakon, Berlin 21826.
TamtéÏ, 43, obr. 19, doc. 7c – ostrakon z Dér el-Medíny.
33
TamtéÏ, 43, obr. 18, doc. 7b.
34
TamtéÏ, 43, obr. 21, doc. 7e / Schulman (1957: obr. 7, XIIe).
35
TamtéÏ, 43, obr. 22, doc. 7f / Davies (1917: obr. LI, 2).
32
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Obr. 6 Ostrakon z Dér
el-Medíny.

Obr. 7 Ostrakon
Gayer-Anderson.

Obr. 8 Ostrakon Edgerton.

na první pohled je jasné, Ïe aãkoliv jde o tent˘Ï motiv (Ïena/dívka na koni), chtûli tvÛrci ostrak zdÛraznit nûco odli‰ného. Leclant ve své studii konstatuje, Ïe se mÛÏe docela dobﬁe jednat o nûjakou syropalestinskou bohyni, moÏná dokonce i o Astarte, ale dále s urãením nejde. Jak ale mÛÏeme
srovnávat majestátní zobrazení androgynní Astarte z votivních stél se v‰e107
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mi jejími zbranûmi, kter˘mi hrozí rozdrtit protivníka, se zobrazením této
témûﬁ subtilní dívenky? Hlavní a nejdÛleÏitûj‰í rozdíl spoãívá v tom, Ïe na
ostrakách se nesetkáváme s Ïádn˘m symbolem královské moci. Není zde
ureus ani koruna atef, tak typick˘ znak, kter˘ tehdej‰í umûleck˘ kánon
uÏíval k oznaãení cizokrajného pÛvodu boÏstva. Nesetkáváme se tu s Ïádn˘m vûjíﬁem, na jehoÏ spojení s královsk˘m úﬁadem jsme poukázali v˘‰e
Obr. 9 Ostrakon Davies.

(viz Dokument 1, pozn. 23), postava dívky je nahá nebo témûﬁ nahá namísto toho, aby byla „konzervativnû“ obleãena do dlouhého pﬁiléhavého
odûvu konãícího aÏ u krku (viz Dokument 1–3). Primární ani sekundární
pohlavní znaky nejsou sice nijak zvlá‰È zv˘raznûny, ale moÏná právû proto, Ïe se má jednat o mladou dívku, jejíÏ nahota je obãas rafinovanû zdÛraznûna náhrdelníkem zakonãen˘m amuletem v podobû srdce (obr. 5)
nebo páskem/stuÏkou (obr. 8). PﬁedbûÏnû tedy skonãeme tím, Ïe se na
tûchto zobrazeních jedná o motiv dívky-panny, jejíÏ zobrazení na koni podivuhodnû pﬁipomíná ikonografii jezdecké Astarte (ov‰em bez pﬁidan˘ch
královsk˘ch insignií). Na rozdíl od oficiálního umûní, které povaÏuje za
dÛleÏité zdÛraznit váleãnick˘ aspekt bohynû, jak se s ním mÛÏeme setkat
i v ugaritském písemnictví (viz pozn. 16), zdÛrazÀují ostraka její aspekt
milostn˘ (na to by poukazovala i nahota, popﬁ. sporé o‰acení jezdkyÀ).Ten
jistû bude pro bûÏného ãlovûka pﬁitaÏlivûj‰í a bliÏ‰í neÏ poloha rozzuﬁeného váleãného boÏstva. Zobrazení mladé a nahé dívky36 na koni má navíc i své nepopiratelné estetické kvality, které nûkteﬁí autoﬁi je‰tû obãas
zdÛrazní ledabyle umístûn˘m ‰perkem nebo páskem a které se s její funkcí milostné a plodivé bohynû dají lehce spojit. Jsme si vûdomi toho, Ïe
prokázat spolehlivû projev osobní zboÏnosti u lidí nám tak ãasovû a kulturnû vzdálen˘ch je vûc obtíÏná, ov‰em dal‰í doklady pro tuto teorii pﬁedloÏíme níÏe.
36

Astarte v ugaritském písemnictví pﬁináleÏí, stejnû jako Anat, pﬁídomek Panna: „ko‰ili lnûnou
vzala si na sebe. /Hojnost buxusu /a pÛvab její pﬁesáhl lesk hvûzd, /vzne‰enost jako hvûzdy,
/jako ‰arlach Panna, /Baal zatouÏil po ní, /[…]“ (KTU 1.92, 25–29), in: Stehlík (2003: 310).
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Astarte egyptská
Oficiální ikonografie
Dokument 4/37 (obr. 10) – astrt („Astarte“)
Jedná se o fragment (19 cm na v˘‰ku, 18 cm na ‰íﬁku) stély nalezené v oblasti Memfidy. Zobrazen ve své svatyni je zde bÛh Ptah, jemuÏ obûtuje faraon Merenptah.V horní ãásti stély vidíme okﬁídlen˘ sluneãní kotouã,kter˘ je
identifikován jako „Dobr˘ bÛh z Edfu, Pán nebe“. Za Ptahem je zobrazena
Astarte, jejíÏ tituly jsou uvedeny za ní: „Paní nebe, vládkynû v‰ech bohÛ“.38
Astarte je opût vyzbrojena jakousi holí nebo kopím, které drÏí v levé ruce,
zatímco v pravé tﬁímá dlouh˘ ‰tít, jehoÏ horní ãást je zaklenuta smûrem
k ní.39 Na hlavû má jakousi kompozitní korunu (zatoãen˘ v˘bûÏek pﬁipomíná ten, kter˘ je zobrazován na ãervené korunû Dolního Egypta). Dva spl˘vavé konce látky vycházející z koruny spadají Astarte po obou stranách hlavy. K tomuto typu koruny se nám zatím nepodaﬁilo nalézt Ïádnou paralelu.
Obr. 10 Fragment stély
nalezen˘ v oblasti starovûké
Memfidy.

Dokument 5/40 (obr. 11) – astrt („Astarte“)
Dokument pﬁedstavuje vápencovou votivní stélu (v˘‰ka: 50 cm, ‰íﬁka:
52,5 cm), na níÏ je zobrazen Ramesse II. obûtující Astarte.Tuto scénu oddûluje dlouhá horizontální linie (hieroglyfu) nebe (pt). Bohynû má na
37

Petrie (1909: 8, obr. XV), Leclant (1960: 10–11, obr. 1).
astrt nbt pt Hnwt nTrw nb(w).
39
Tento typ ‰títu byl EgypÈanÛm dobﬁe znám˘, v Gardinerovû seznamu hieroglyfick˘ch znaãek má ruka, která jej drÏí znaãku D34.
40
Kitchen (1983: II, 779, 7),Vandier (1969: 193–197, obr. 7b), Leitz (2002: 212).
38
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hlavû korunu atef, obleãena je do dlouhého pﬁiléhavého odûvu, kter˘
konãí u krku.V pravé ruce svírá Ïezlo a v levé symbol Ïivota anch. Pﬁed
Astarte je uvedeno její jméno a tituly: „Astarte, Paní nebe, vládkynû Obou
zemí.“41 Horní ãást stély zaujímá bÛh Sutech v podobû sfingy, u nûhoÏ
jsou kromû jiného také uvedeny jeho tituly: „Velk˘ bÛh, Pán nebe, miláãek Rea.“42
Obr. 11 Paris Louvre
E 26017.

Zobrazení Astarte s prvky královské ikonografie (koruna, Ïezlo, kﬁíÏ Ïivota) potvrzuje oficiální charakter této památky, coÏ poznamenává i Jacques Vandier: „Zvíﬁe zobrazené v podobû sfingy zdobí památku královského typu.“43
Dokument 6/44 (obr. 12)
Stéla pochází z lomÛ v Tuﬁe. Amenhotep II. zde nabízí kouﬁovou obûÈ a úlitbu bohÛm. Astarte je zde zobrazena stojící, v dlouhém pﬁiléhavém odûvu,
na hlavû má korunu atef.V levé ruce drÏí Ïezlo was, v pravé pak symbol Ïivota anch. Astarte je zobrazena naprosto stejn˘m zpÛsobem jako ostatní
bohynû ve skupinû (Hathor, Bastet, Sachmet,VadÏet). Jedin˘m poznávacím
znakem je její jméno a titul: „Astarte, nejpﬁednûj‰í z (pﬁístavu) Peru-nefer“45
astrt nbt pt Hnwt tAwj.
nTr aA nb pt mr n Ra.
43
Vandier (1969: 196).
44
Daressy (1911: 258).Vyse (1842: 95). Helck (1962: 456), viz téÏ pozn. 9 v tomto ãlánku.
45
astrt xntt prw-nfr.
41
42
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a koruna atef, typick˘ znak boÏstev neegyptského pÛvodu. Památku mÛÏeme opût vzhledem k provedení povaÏovat za projev oficiálního zpÛsobu
zobrazení této bohynû.
Obr. 12 Stéla pocházející
z lomÛ v Tuﬁe, Astarte
zobrazena v dolním registru
ãtvrtá zleva.

Shrnutí
Na základû tûchto tﬁí zobrazení mÛÏeme vyvodit následující závûry.Vedle
Astarte na koni byla postava stojící Astarte dal‰ím ze zpÛsobÛ, kter˘mi bylo dovoleno bohyni oficiálnû zobrazovat. V tomto kontextu nemusí b˘t
vÏdy zdÛraznûn její váleãnick˘ aspekt (i kdyÏ na Dokumentu 4, obr. 10 tomu tak je), kter˘ byl tak zjevn˘ na typu Astarte-amazonka. Naopak typ
Astarte-stojící se zdá b˘t vhodnûj‰í k pﬁirozenému zaãlenûní této bohynû
do spoleãnosti ostatních egyptsk˘ch bohÛ, jak mÛÏeme vidût na Dokumentu 5 (obr.11) a 6 (obr.12).Astarte sesedá ze své vyv˘‰ené pozice na koni, pﬁestává b˘t nápadnou a cizí a je dokonce povaÏována za „nejpﬁednûj‰í“ v tak v˘znamném místû, jak˘m bezesporu egyptsk˘ pﬁístav Perunefer
v Memfidû byl. Stejnû tak tituly, které doprovází její jméno, neodkazují nijak k jejímu cizokrajnému pÛvodu, dokonce jsou typicky egyptské a nesetkáváme se s nimi v kanaánském prostoru. Astarte je tedy Paní nebe
(obr. 10, 11) stejnû jako je Paní nebe/Pán nebe Sluneãní kotouã na obr. 10,
Sutech na obr. 11, Mut a Re v Dokumentu 3 (obr. 4) aj.
ZmiÀovali jsme jiÏ, Ïe je ãasto obtíÏné odli‰it od sebe Astarte a Anat. Na
obr. 1346 a 1447 máme dvakrát bohyni Anat, jejíÏ ikonografie je natolik po46
Cornelius (2000: 71–72) – fragment vápencové stély pocházející pravdûpodobnû z Tanidy
nebo ze Sakkáry z doby Ramesse II.

111

MARTIN PEHAL

dobná ikonografii Astarte, Ïe neb˘t pﬁipsaného jména, byli bychom na rozpacích, o kterou bohyni se pﬁesnû jedná. Anat má v prvním pﬁípadû i stejn˘ titul – „Paní nebe“. Na druhé památce je nazvána „Vládkynû v‰ech zemí“.

Obr. 13 Anat s korunou atef.

Obr. 14 Zobrazení Anat
nalezené v Heliopoli
(El-Hisn).

47

TamtéÏ, s. 72 – zobrazení objeveno roku 1970 in situ v Heliopoli (El-Hisn) na Ïulovém sloupu.Anat zde obûtuje faraon Merenptah.
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Astarte milostná (osobní)
Dokument 7/48 (obr. 15)
Poslední dokument49 se nejvíce li‰í od v‰ech pﬁede‰l˘ch.Vidíme zde bohyni stojící na lvu, kter˘ má Ïlutou barvu kÛÏe a ãernou hﬁívu. Na hlavû má
korunu nabarvenou naãerveno. BohuÏel vrchní ãást stély je odlomená, takÏe nelze pﬁesnû urãit, o jakou korunu se jedná. Bohynû je témûﬁ nahá, jen
kolem krku má náhrdelník (srov. obr. 5), mezi prsy se jí kﬁíÏí tenké stuhy
Obr. 15 Kade‰-Astarte-Anat
na zlomku reliéfu
z Winchester College.

(srov. s obr. 6, 9) malované ãernou barvou, které jí vytváﬁejí kolem pasu pásek (srov. s obr. 8). Na zápûstích má linkou vyznaãeny náramky, celé tûlo je
pomalované Ïlutou barvou.Trojúhelník pubického ochlupení je zdÛraznûn˘. Úãelem ‰perkÛ je její nahotu pﬁizdobit a tenké stuhy si jistû nekladou
za cíl cokoliv zakr˘vat (srov. s dlouh˘m oblekem Astarte na oficiálních zo48

Edwards (1955: 49–51), Kitchen (1983:V, 668, 16).
Pﬁedstavuje nevelk˘ reliéf (v˘‰ka 19 cm, ‰íﬁka 13,5 cm), kter˘ se do Winchester College dostal roku 1951 jako dar od kapitána C. J.Astley Marbeley, bohuÏel nejsou známy Ïádné nálezové okolnosti.

49
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brazeních, kter˘ konãí aÏ u krku). Bohynû je zpodobnûná z en face, v pravé ruce drÏí stvoly lotosov˘ch kvûtÛ, jejichÏ stonky jsou nabarveny naãerveno a kvûty namodro, v levé ruce drÏí hada. Kolem ní jsou uvedena tﬁi
jména „Kade‰-Astarte-Anat“.50 Jak nám ﬁíká jiÏ jedno z jejích jmen, zobrazení patﬁí do skupiny tzv. bohyní typu kade‰ (svatost).Tato ikonografická
podoba bohynû plodnosti je typická pro oblast Palestiny (viz obr.1651),kde
napﬁíklad v Tell Zeroru byly nalezeny terakotové desky se zobrazením nahé bohynû, jejíÏ pohlavní znaky jsou zámûrnû zdÛraznûné. Z hlediska ikonografie pﬁedstavuje tedy ná‰ Dokument 7 egyptskou interpretaci tohoto
motivu. Bohynû si jiÏ nedrÏí Àadra, ale svírá stvoly lotosu.52 Rovné vlasy
jsou nahrazeny vlnícími se loknami, které pﬁipomínají úães Hathory, která
byla v jednom ze sv˘ch aspektÛ ochránkyní tûhotn˘ch Ïen.
Obr. 16 Terakotová deska
pocházející z Tell Zeroru.

Keel a Uehlinger podot˘kají,53 Ïe kade‰ pravdûpodobnû neoznaãuje
jméno bohynû, ale Ïe je to epiteton, kter˘ zdÛrazÀuje plodivou a sexuální
sílu, kterou mají obrazy pﬁedstavovat. Zajímavou obmûnou tohoto motivu
je obr. 17,54 kde bohynû stojí na koni a ne na lvu, na hlavû má korunu velice podobnou korunû atef. Nález pochází z Akkaronu a jedná se o tenkou
zlatou destiãku nalezenou v chrámu na vrcholu tellu,55 na které je zobrazena bohynû typu kade‰, ov‰em zcela zjevnû s egyptsk˘mi motivy (lotosoKdS astrt antit.
Keel – Uehlinger (1998: 98, obr. 121b).
52
Pro EgypÈany byl lotos symbolem znovuzrození a Ïivota, neboÈ jeho kvûty se zavírají se soumrakem, aby se druhého dne pﬁi v˘chodu slunce opût otevﬁely.
53
Keel – Uehlinger (1998: 66, pozn. 7).
54
TamtéÏ, s. 67, obr. 71.
55
Sídli‰tní pahorek vznikl˘ dlouhodob˘m osídlením téhoÏ místa.
50
51
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vé kvûty, kÛÀ, koruna atef). Pokud jsme se do této chvíle setkali se zobrazeními bohynû na koni (dok. 1–3), jednalo se vÏdy o Astarte v jejím váleãnickém aspektu. Na tûchto zobrazeních byly zámûrnû potlaãeny její Ïenské rysy, jeÏ jsou tolik zdÛraznûny na zlaté destiãce. Jak takovou nejasnost
vysvûtlit? Tady musíme poukázat na základní rozdíly v obou pojetích.V pﬁípadû zobrazení bohyÀ typu kade‰ ‰lo o vyjádﬁení moci boha nad zvíﬁetem,
Obr. 17 Zlatá destiãka
nalezená v Akkaronu na
vrcholu tellu.

respektive nad silami, které jsou se zvíﬁaty spojeny. K tomu poukazuje i statické zobrazení stojící bohynû, od níÏ bychom si zvíﬁe mohli odmyslet
a pﬁesto by byl obraz ucelen˘. KÛÀ je v tomto pﬁípadû jen jedním z atributÛ. Je potom otázkou, zda pﬁi v˘kladu máme brát zﬁetel na to, Ïe jednou je
zobrazen lev a podruhé kÛÀ, nebo zda ‰lo jen o to, zobrazit jakékoliv zvíﬁe. Ov‰em v pﬁípadû váleãn˘ch bohyní-amazonek má jízda na koni praktick˘ v˘znam, kter˘ vyjadﬁuje pﬁevahu jízdního bojovníka nad pû‰ákem. Zobrazení Astarte-amazonky je na rozdíl od postav bohyÀ plodnosti typu
kade‰ realistické (nakolik tento v˘raz mÛÏeme ve vztahu ke starovûkému
umûní pouÏít). KÛÀ se od tûchto bohyÀ-váleãnic odmyslet nedá, neboÈ by
nám vy‰la podivnû pﬁikrãená postava, které zjevnû schází to, na ãem pﬁedtím sedûla.
Ov‰em jméno „Kade‰-Astarte-Anat“ není to jediné, co je na této památce
napsané.V pravé ãásti vidíme jméno a titul zadavatele práce: „Vyrobena (stéla – pozn. aut.) pro úﬁedníka nekropole Neferhotepa, ospravedlnûného.“56
56

ir n sDm-aS-m-st-mAat Nfr-htp mAa-xrw.
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Edwards odkazuje na diskusi ohlednû titulu sDm-aS-m-st-mAat, jemuÏ se vûnoval Boreaux57 a parafrázuje jeho závûr, Ïe tento titul byl nejãastûji uÏíván
obyvateli thébského sídli‰tû dûlníkÛ v Dér el-Medínû, kteﬁí byli semitského
pÛvodu a kteﬁí si nechali dát egyptská jména.
Edwards si v‰ímá je‰tû jednoho detailu, kter˘ mÛÏe na první pohled vypadat jako nedÛleÏitá drobnost. ZdÛrazÀuje naprosto nekanonické zobrazení postavy lva. Ustálen˘ zvyk egyptsk˘ch umûlcÛ pﬁi zobrazování zvíﬁat
z profilu byl ten, Ïe nohy zvíﬁete, které byly od pozorovatele nejvíce vzdálené, byly nakroãené dopﬁedu. Ov‰em v na‰em pﬁípadû je lev zobrazen tak,
jak ve skuteãnosti chodí, neboÈ dává nohy dozadu vÏdy kﬁíÏem. Umûlec tedy buì z nevûdomosti anebo zámûrnû nerespektoval kanonická pravidla
provedení reliéfu.
Závûr
V tematicky ladûn˘ch kapitolách jsme se snaÏili ukázat, Ïe v rámci egyptského pantheonu mûla bohynû Astarte dvû základní funkce – stejnû jako ve
svém domácím kanaánském prostﬁedí. Byla bohyní války a lásky. Zásadním
rozdílem mezi Egyptem a Kanaánem byl zpÛsob, kter˘m jejich obyvatelé
integrovali Astarte do svého náboÏenského systému.
Politick˘ a ekonomick˘ kontakt Egypta na zaãátku Nové ﬁí‰e s oblastí
Syropalestiny byl primárnû vojensk˘. Nejprve to byla válka o osvobození
jiÏní ãásti zemû, která vyvrcholila vyhnáním semitsk˘ch HyksósÛ z egyptsk˘ch území, jeÏ pﬁedtím okupovali. Nicménû EgypÈané se nezastavili
u sv˘ch hranic a egyptská politika se v období Nové ﬁí‰e stala v˘raznû expanzivní. To s sebou neslo i militarizaci nejvy‰‰ích tﬁíd egyptské spoleãnosti. Oblíben˘m tématem v˘zdoby stûn chrámÛ a pylonÛ novoﬁí‰sk˘ch
panovníkÛ se stal dávn˘ motiv osoby faraona, jenÏ palcátem rozbíjí hlavy
sv˘ch nepﬁátel, které drÏí za dlouhé vlasy. âasté byly i dlouhé seznamy
jmen dobyt˘ch syropalestinsk˘ch mûst, kaÏdé z nich ohraniãené symbolem hradeb a symbolem Asijce, kter˘ má svázané ruce za zády.Vysok˘ úﬁad
a prestiÏ byly na poãátku Nové ﬁí‰e nerozluãnû spjaty s vojenskou dominancí a vojenskou ikonografií.Vojenská a ekonomická pﬁevaha nad okolními národy byla doplnûna snahou o kulturní nadvládu. Proto byli mladí
synové syropalestinsk˘ch vládcÛ posíláni na egyptsk˘ dvÛr v útlém vûku,
aby absorbovali egyptskou kulturu, aby pak byli dosazeni na místa sv˘ch
otcÛ jako loajální sluÏebnící faraona. A EgypÈané vyuÏili je‰tû jednoho
úãinného zpÛsobu, jak ovládnout kulturní svût podmanûn˘ch nepﬁátel.
Vybírali dÛleÏité motivy z kulturního systému okupovaného národa a ná57

Edwards (1955: 51, pozn. 3), aãkoliv jsem nemûl moÏnost pracovat s Boreauxov˘m textem
pﬁímo, uvádím pro pﬁehlednost citaci: Ch. Boreaux, „La stèle C.86 du Musée du Louvre et les
stèles similaires“ (Mélenages syriens offerts à M. René Dussaud, II, 673–76).
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slednû je reinterpretovali a integrovali do svého vlastního kulturního celku. A protoÏe svût byl tehdy pln˘ bohÛ, musela se i syropalestinská boÏstva stûhovat do Egypta. Pﬁi tomto procesu byly samozﬁejmû EgypÈany
zdÛraznûny ty prvky, které nejlépe vyhovovaly tehdej‰ímu politickému
i náboÏenskému „trendu“. Proto se setkáváme se zobrazením Astarte coby
váleãné bohynû. A aãkoliv byla zobrazována egyptsk˘m zpÛsobem, byly jí
pﬁidány (stejnû jako ostatním syropalestinsk˘m boÏstvÛm) nûkteré charakteristické prvky, které odkazovaly na její cizokrajn˘ pÛvod.Tím byl primárnû kÛÀ, kter˘ pro EgypÈany symbolizoval oblast Kanaánu, neboÈ právû
skrze místní kultury se dostal i do Egypta. Na hlavu jí byla vsazena koruna
atef a coby jezdecké bohyni-váleãnici byla potlaãena její Ïenskost. Byla také zahalena aÏ ke krku do dlouhéhého pﬁiléhavého odûvu.To se vztahuje
i na ostatní syropalestinská boÏstva (napﬁ. Re‰ef,Anat, Baal aj.), u nichÏ byl
taktéÏ zdÛraznûn váleãn˘ aspekt projevu jejich boÏské autority. Proto je
tﬁeba b˘t velice opatrn˘ pﬁi snaze o identifikaci tûchto boÏsk˘ch postav
na základû podrobného ikonografického rozboru zbraní, pokr˘vek hlavy
apod.Vzhledem k tomu, Ïe na tûchto zobrazeních byl zámûrnû zdÛraznûn
pouze ten z aspektÛ kanaánsk˘ch bohÛ, kter˘ vyhovoval státní ideologii,
docházelo nutnû k jejich mísení. Posledním a jedin˘m urãujícím faktorem
pro identifikaci zobrazen˘ch syropalestinsk˘ch boÏstev v jejich váleãné
podobû proto zÛstává jméno. Pokud pracujeme s neepigrafickou památkou, musíme se spokojit s konstatováním, Ïe se jedná o váleãné kanaánské
boÏstvo. Na základû dochovaného epigrafického obrazového materiálu
lze pouze v pﬁípadû jezdeck˘ch postav prohlásit, Ïe boÏstvo pﬁedstavuje
Astarte (není doklad Ïádné jezdecké postavy se jménem Anat) nebo Re‰efa.To platí samozﬁejmû pouze v pﬁípadû, Ïe Anat a Astarte jsou dvû odli‰né
boÏské entity. A opût, u neepigrafického materiálu nikdy nemÛÏeme s jistotou rozli‰it Re‰efa od Astarte (vzhledem k jejím v˘razn˘m androgynním
rysÛm).
Ve svûtle nálezÛ z kanaánské oblasti se domníváme,Ïe zobrazení boÏstva
na koni v pozici, která vyjadﬁuje skuteãnou jízdu na zvíﬁeti (ne pouze umístûní postavy nad zvíﬁetem), je ãistû egyptská interpretace, která byla poté
zpûtnû implantována do kanaánského prostﬁedí. V Syropalestinû se sice
setkáváme s boÏstvy na koních, nicménû v dal‰ích dokumentech, které
jsme zde nezmiÀovali, se vÏdy jednalo o zobrazení na médiích skarabÛ, coÏ
je zase jasn˘ dÛkaz egyptského vlivu.
Pokud bylo tﬁeba, dokázali EgypÈané Astarte integrovat je‰tû mnohem rafinovanûji. Nechali ji sesednout z konû, vtiskli jí do ruky Ïezlo was stejnû
jako ostatním domácím bohyním a pﬁisoudili jí v‰eobecn˘ titul egyptsk˘ch
bohÛ – Paní nebe.
Vedle pﬁesouvání elitních vrstev spoleãnosti ze Syropalestiny do Egypta
a naopak docházelo i k masivnímu pﬁesunu obyãejn˘ch lidí, kteﬁí tvoﬁili
pÛvodní obyvatelstvo, jak se mÛÏeme napﬁíklad doãíst v pﬁíbûhu o dobytí
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mûsta Joppy58 (dne‰ní Gaza).Tito lidé pﬁi‰li do Egypta jako zajatci a samozﬁejmû si s sebou pﬁinesli i svá boÏstva a zejména zpÛsob, jak tato boÏstva
vnímali.
Zmínili jsme, Ïe v rámci kanaánského panteonu byl kladen minimálnû
stejn˘ dÛraz na aspekt Astarte milostné jako váleãné bohynû. Jak dokazují
nálezy mnoha zobrazení a terakotov˘ch so‰ek nah˘ch Ïensk˘ch postav
(bohyÀ?, obr. 16), a zejména zlat˘ plí‰ek (obr. 17) se zobrazením nahé bohynû stojící na koni, nalezen˘ v Akkaronu v rozvalinách chrámu, musel kult
plodnosti symbolizovan˘ nahou Ïenskou postavou hrát dÛleÏitou úlohu
v Ïivotû tûchto lidí (pﬁedpokládejme, Ïe na zlaté plí‰ky se nezobrazuje nic
nedÛleÏitého). Od poãátku egyptsk˘ch expanzivních v˘bojÛ mÛÏeme
pﬁedpokládat na domácím území vût‰í koncentraci obyvatelstva syropalestinského pÛvodu. Jak jsme se pokusili doloÏit na pﬁíkladech zobrazení mlad˘ch nah˘ch dívek na koni, a jak zejména ilustruje Dokument 7, kde máme
v˘slovnû napsáno, Ïe se jedná o Astarte, probíhala v Egyptû i paralelní recepce Astartina kultu na úrovni neoficiální, tedy osobní zboÏnosti. NeodvaÏujeme se urãit, zda autory ostrak a Dokumentu 7 byli lidé syropalestinského nebo egyptského pÛvodu. Pokud je ov‰em Boreauxova teorie
o kanaánském pÛvodu zadavatele reliéfu pravdivá, pak by to pouze potvrzovalo názor, Ïe vnímání Astarte státním egyptsk˘m kultem se li‰ilo od vnímání Astarte obyvatelstvem.
DÛleÏité je ov‰em to, Ïe jako v˘‰e zmínûná ostraka i Dokument 7 vykazuje jasné odchylky od egyptského kanonického zpÛsobu zobrazování.Nejsou zde Ïádné symboly spojené s autoritou vládce (koruna atef, vûjíﬁe).
Jedná se o zobrazení postavy nebo bohynû jako takové a toho, co vyjadﬁuje, ne jako pouhého doplÀku obûtní scény (postava není souãástí Ïádné
promy‰lené obûtní scény, kde je více boÏstev nebo panovník, viz Dokument 1–6).V porovnání se stojící Astarte-egyptskou ve v˘raznû asexuálním
odûvu na zobrazeních, na nichÏ není zdÛraznûn ani její aspekt váleãné bohynû a kde vystupuje po boku ostatních bohÛ jen jako vyjádﬁení boÏské
pﬁítomnosti pﬁi obûtní scénû, je Astarte zobrazená na Dokumentu 7 v˘raznû smyslná, coÏ je pochopitelné u bohynû, jejíÏ hlavní funkcí je b˘t bohyní plodnosti.
Aãkoliv nemÛÏeme jednoznaãnû oznaãit vypodobnûní nah˘ch dívek na
koni za zobrazení bohynû Astarte (mohlo se jednat ãistû o zálibu umûlcÛ
v nah˘ch dívkách na koni), má Dokument 7 tu v˘hodu, Ïe je i epigrafick˘.
Ukazuje totiÏ, Ïe pro ‰ir‰í vrsty obyvatelstva byla Astarte v roli plodivé
58

Vachala (1994: 42): „A je‰tû v noci poslal DÏehuti (generál, jenÏ dobyl Joppu lstí – pozn.
autora) do Egypta zprávu Mencheperreovi (Thutmose III. – pozn. autora), kéÏ Ïije je svûÏí
a zdráv, svému pánu: „Raduj se! Amon, tvÛj dobr˘ otec ti vydal vzbouﬁence z Joppy se v‰emi
jeho lidmi a rovnûÏ jeho mûsto. Po‰li tedy lidi, aby je odvedli do zajetí, abys mohl naplnit
chrám svého otce Amenrea, Krále bohÛ, otroky a otrokynûmi, klesli ti k nohám navûky vûkÛ.“
Srov. se Simpson, ed. (1972: 84, 3,8–3,14).
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a smyslné bohynû dÛleÏitûj‰í neÏ v roli váleãnice, kterou naopak zdÛrazÀovalo oficiální umûní, jehoÏ zadavatelem byla silnû militarizovaná vrstva
novoﬁí‰ské egyptské spoleãnosti. A samozﬁejmû je moÏné, Ïe veﬁejnû nechali úﬁedníci zobrazovat Astarte tak, jak se slu‰elo, ale doma mûl kaÏd˘
svou stélku s milostnou bohyní plodnosti… To uÏ je ale jen spekulace.
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