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Obr. 1 Texty pyramid ve Venisově pohřební komoře (foto M. Zemina)

Odraz vztahu panovníka a boha Rea
v Textech pyramid
Marie Hlouchová

Sluneční bůh Re byl velmi úzce propojen s královskou ideologií, a to v podstatě po celou dobu existence staroegyptské civilizace. Vztah panovníka k bohu Reovi je reflektován v mnoha staroegyptských
pramenech, jak archeologických, tak písemných. V případě písemných pramenů se jedná zejména
o texty náboženské povahy, k nimž se rovněž řadí Texty pyramid, což je nejstarší soubor náboženských textů, jenž se ze starověkého Egypta dochoval. Tyto texty se poprvé vyskytly v pyramidě panovníka 5. dynastie Venise, avšak zdá se velmi pravděpodobné, že jednotlivé texty samy o sobě začaly
vznikat mnohem dříve a původně mohly být zapsány na papyrových svitcích, které se však nedochovaly (Carrier 2009: XLI). Pro moderní bádání objevil Texty pyramid francouzský badatel Gaston
Camille Charles Maspero v roce 1880, když pronikl do pyramidy Pepiho I. (Verner 2008: 53).
První náznaky propojování královské ideologie se slunečním
kultem, a zejména pak s bohem Reem1, lze však vypozorovat
již mnohem dříve než v písemné fixaci Textů pyramid na stěnách vnitřních prostor pyramid. Podle významného českého
egyptologa Jaroslava Černého (1952: 33) měl dokonce sluneční kult ovlivňovat pojetí královského úřadu v Dolním
Egyptě již v Předdynastické době, pro což však zatím nejsou
zcela spolehlivé doklady. Avšak v Raně dynastické době (cca
3150–2700 př. n. l.) je možné vysledovat určité stopy, které
by mohly k slunečnímu kultu v královské ideologii vést.
Z doby 1. dynastie pochází jeden velice zajímavý předmět,

na kterém se vyskytuje vyobrazení, jež s největší pravděpodobností odkazuje na sluneční kult. Jedná se o slonovinový
hřeben panovníka Wadžiho. V horní části výjevu na tomto
hřebenu je vypodobněn sokol v bárce, která spočívá na roztažených ptačích křídlech. Pod roztaženými křídly je znatelný serech2 se jménem panovníka Wadžiho a nad ním je
zachycen sokolí bůh Hor. Po obou stranách serechu jsou vypodobněna dvě žezla was, symboly moci, a z jedné strany
mezi serechem a žezlem was je rozpoznatelná raná forma
symbolu anch, tedy hieroglyfické značky pro „život“ (Málek
1986: 35). Zdá se, že se s největší pravděpodobností jedná
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o zobrazení slunečního boha v sokolí podobě, jenž proplouvá
oblohou v bárce, kterou je tím pádem možné považovat za
sluneční bárku (viz např. Quirke 1992: 22; Málek 1986: 35).
Přítomnost jména panovníka zde patrně poukazuje na jeho
vládu na zemi. Četné diskuze se však vedou ohledně toho,
jaký je význam této scény a jaké sluneční božstvo je v bárce
vyobrazeno. Podle německého badatele Rudolfa Anthese je
zde zobrazen bůh Hor, a to jako pozemský panovník a zároveň jako vládce oblohy (Anthes 1959). Další německý egyptolog Wolfhart Westendort byl podobně přesvědčen, že se
jedná o boha Hora, přičemž ten je zde vypodobněn jak ve
své pozemské podobě, tedy jako panovník Wadži, tak ve
svém slunečním aspektu (Westendorf 1966: 24). Je velice
pravděpodobné, že se zde skutečně jedná o zobrazení nebeského Hora, který byl mimo jiné také provázán se slunečním
kultem.3 Přestože zde patrně není zobrazen bůh Re, bezpochyby se jedná o důležitý doklad propojování královské ideologie a slunečního kultu, přičemž by mohlo jít o jakýsi propagandistický výjev, jenž by měl spojovat egyptského
panovníka s bohy, resp. se slunečním bohem, a legitimizovat
jeho vládu na zemi.
První doklad pro slunečního boha Rea v oblasti královské
sféry by mohlo představovat jméno druhého panovníka 2. dynastie, který do svého Horova jména zahrnul výraz „re“. Badatelé se však neshodnou v názoru na čtení, a tím pádem také
na význam jména tohoto panovníka. Jméno je možné číst buď
jako Raneb, což by znamenalo „Re je (můj) pán“ (Ranke
1952: 229; Kahl 2007), anebo jako Nebre, s významem „Pán
slunce“ (např. Barta 1984: 157; Helck 1987: 74; Quirke 1992:
22; Wilkinson 1999: 84). Slovo „re“ by zde tedy neoznačovalo

Obr. 2 Slonovinový hřeben panovníka Wadžiho (kresba J. Malátková)
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boha, ale slunce jako takové (Quirke 1992: 23–24). Obě čtení
mají zásadní vliv na interpretaci existence, či neexistence Rea
jako boha v této době. Touto problematikou se detailně zabýval Jochem Kahl (2007), který s velkou mírou přesvědčivosti
podložil čtení panovníkova jména jako Raneb. Zdá se tedy, že
kult slunečního boha Rea začal do královské sféry pronikat již
v průběhu Raně dynastické doby, o čemž by mohl svědčit také
titul označovaný jako Sutech-Re, který používal další panovník 2. dynastie Peribsen (Wilkinson 1999: 293). Ani čtení, ani
význam tohoto titulu však nejsou zcela zřejmé.
Jasnější propojování královské ideologie a slunečního boha
Rea je pozorovatelné zejména v následujícím období, ve
Staré říši (cca 2700–2180 př. n. l.). Zatímco pro dobu 3. dynastie existují pouze indicie, v dynastii následující byl vztah
egyptského panovníka a boha Rea vyjádřen zcela jasně. Třetí
panovník 4. dynastie4 Radžedef zahrnul do své titulatury
označení zA Ra, „syn Reův“.5 Jak titul napovídá, panovník byl
tímto považován za syna slunečního boha Rea, jeho výtvor,
a tím pádem také za následníka, čímž byla podtržena králova
božská podstata (Frankfort 2010: 42). Jistě není bez zajímavosti, že až do doby panování Venise, tedy posledního panovníka 5. dynastie, se titul uváděl za jméno zapsané v kartuši.
Teprve za vlády zmíněného krále se dostává před rodné
jméno, zvané též nomen, jež je zapisováno do kartuše (Beckerath 1984: 32). Uvedení jména v kartuši zřejmě vyjadřovalo myšlenku, že panovník je vládcem všeho, co obklopuje
slunce (Frankfort 2010: 47).
Titul syn Reův však vyvolává mnoho otázek, zejména
ohledně toho, proč se začal používat nebo koho vlastně Re
v této souvislosti označuje. Podle některých badatelů tento
titul vypovídá o měnícím se postavení panovníka, který byl
dříve jako pozemské vtělení boha Hora stavěn na roveň
bohům, zatímco nyní je v určitém podřízeném postavení vůči
božskému světu a nemá již božskou moc (Schweitzer 1956:
25). Dnes se však tento názor nejeví jako nejpravděpodobnější, protože se zdá, že tento titul měl jenom podtrhnout božství staroegyptského panovníka, který zastupuje svého božského otce (Assmann 1998: 48).
Ani v případě toho, kdo je v titulu míněn jako „Re“, nepanuje mezi badateli shoda. Podle německého egyptologa Rainera Stadelmanna měl být od vlády Radžedefa za Rea považován sám jeho otec Chufu. Oporu pro toto tvrzení nachází
mimo jiné v názvu Chufuova pyramidového komplexu, jenž
zněl Achet Chufu, tedy „Chufuův obzor“. Achet bylo místo,
kde se denně rodilo slunce, a má tedy úzkou spojitost se slunečními božstvy; proto Radžedef titulem syn Reův zřejmě
vyjadřoval prostý fakt, že je synem Chufua, který měl být totožný s Reem (Stadelmann 1991: 126). Tuto hypotézu však
není možné zcela potvrdit, a to hlavně kvůli tomu, že z doby
Chufuovy ani Radžedefovy vlády neexistuje pramen, který
by tuto teorii mohl spolehlivě doložit.
Radžedefova vláda je pro kult boha Rea významná ještě
z dalšího hlediska, neboť od této doby začíná být Reovo
jméno používáno ve jménech králů, což do jisté míry ještě
více podtrhuje vzájemnou vazbu mezi panovníkem a Reem.
Uvažuje se také o tom, že ještě jeden titul z královské titulatury by mohl být ovlivněn slunečním kultem. Jedná se
o titul zvaný „zlatý Hor/sokol“, eg. bik nbw, nebo také „zlaté
jméno“, eg. rn n nbw (Beckerath 1984: 21). Badatelé se však
na významu tohoto titulu neshodnou. Podle některých
odborníků přívlastek „zlatý“ odkazuje na sluneční božstvo
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(Kaplony 1963 II: 782), zatímco podle jiných má poukazovat
na sokolí a božskou podstatu panovníka, protože zlato bylo
masem bohů (Leprohon 2001: 409). Objevil se také názor, že
zde může být odkazováno na boha Sutecha. V tomto případě
by tak šlo o vyjádření významu Hor (a) Sutech, protože Sutech byl bohem Nakády, města se staroegyptským jménem
Nubt, a jednalo by se tedy o poukaz na dualistické pojetí království, na což v královské titulatuře ukazují i jiné tituly, nswt
bitj a nbtj (Leprohon 2001: 409). Titul se v rámci královské
titulatury objevil ve 4. dynastii za jejího prvního panovníka
Snofrua (Beckerath 1984: 22), avšak ve starších dynastiích
existovali patrně předchůdci tohoto titulu. Již v titulatuře panovníků 1. dynastie, u Džera a Dena, a dále u vládců 2. dynastie Ninecera a Peribsena se vyskytl titul, jenž je zapisován
pomocí hieroglyfické značky pro zlato. Rovněž u stavitele
nejstarší pyramidy, panovníka Necericheta, který je známější
pod jménem Džoser, je doložen obdobný titul (Beckerath
1984: 23). Zdá se velmi pravděpodobné, že titul mohl odkazovat na boha Hora v jeho sluneční podobě, což by jen potvrzovalo panovníkovo božství, avšak spolehlivě se to prokázat nedá, alespoň prozatím.
Kromě uvedených pramenů existují pro propojování královské ideologie s kultem boha Rea další doklady, jako například orientace pyramidových komplexů staroegyptských
vládců nebo také tzv. sluneční chrámy. Problematika sluneční
symboliky v pyramidových komplexech a samotných slunečních chrámů je však mnohem složitější a pro naše účely není
zcela zásadní, proto zde bude pouze v krátkosti nastíněna. Poloha pyramidového komplexu byla celkově orientována podle
běhu slunce, tedy východozápadně, a také na samotný tvar
pravé pyramidy mohl mít sluneční kult silný vliv (Lehner
1997: 34). Obdobnou orientaci jako pyramidové komplexy
měly také sluneční chrámy 5. dynastie. Z písemných pramenů
je známo celkem šest takovýchto chrámů, avšak archeologicky se prozatím podařilo prozkoumat pouze dva. Zasvěceny
byly zejména bohu Reovi, ale uctívána zde byla i jiná božstva, například Hathor nebo Hor, a měly také úzkou vazbu
k panovníkovi. Pyramidové komplexy a sluneční chrámy
byly hospodářsky a funkčně velmi úzce propojeny (Vymazalová 2011: 296).
Od konce 5. dynastie se ve vnitřních prostorách pyramid
vyskytují náboženské texty, které jsou moderními badateli
označovány jako Texty pyramid. V těchto textech se objevuje
a prolíná množství náboženských představ, které lze rozdělit
do několika větších skupin. Kromě představ astrálních,
Obr. 3 Schéma rozmístění
Textů pyramid
(podle Allena 1993: 24, fig. 5)

v nichž se zesnulý panovník měl připojit k cirkumpolárním,
tedy nikdy nezapadajícím hvězdám, a usirovských, podle
nichž se duše zesnulého panovníka měla spojit s bohem Usirem, je možné rozpoznat i představy solární (Allen 2005: 7).
Všechny uvedené koncepce měly hlavní společný cíl: pomáhat duši zesnulého panovníka překonat smrt, aby mohla trávit
nerušený posmrtný život po boku bohů.
Texty pyramid se objevily nejdříve v hrobkách panovníků,
ale na sklonku 6. dynastie se s nimi setkáme také v pyramidách královen. Dále byly použity i v hrobkách několika hodnostářů ze Střední říše a dokonce rovněž v některých hrobkách z 1. tisíciletí př. n. l., konkrétně v době 25. a 26. dynastie
(Carrier 2009).
Podle názoru amerického egyptologa Jamese P. Allena je
možné v rozložení jednotlivých říkání vypozorovat určité pravidelnosti,6 na základě čehož se dá soudit, že panovníkův sarkofág byl ztotožňován s bohyní nebeské klenby Nutou, samotná pohřební komora pak byla chápána jako duat,7 předsíň
mohla být vnímána jako achet, neboli horizont či obzor.
Chodba, kterou dnes egyptologové nazývají sestupnou, byla
pro staré Egypťany spíše vzestupnou chodbou a měla duši panovníka umožnit výstup na nebesa, která se staroegyptsky nazývala pet (Allen 1993). Ačkoli většina odborníků Allenův
názor přijímá, objevily se i kritické ohlasy. Harold M. Hays
poukazuje na to, že uvedená koncepce platí pouze v pyramidě
panovníka Venise, zatímco pro ostatní pyramidy je zavádějící.
Problematické pro uplatnění Allenovy teorie jsou rovněž pyramidy, jež mají pouze sestupnou chodbu a pohřební komoru
(Hays 2009). Allenova teorie je v některých ohledech nepřesná, blíží se však staroegyptskému pojetí „cesty“ ke znovuzrození.
Kromě zmíněné celkové koncepce hrálo důležitou roli také
rozložení říkání na jednotlivých stěnách místností v pyramidách. Například na severní stěně pohřební komory se vyskytují zejména říkání vztahující se k obětním rituálům, protože
i po smrti panovník potřeboval být zaopatřen vším potřebným. Na západní stěně pohřební komory jsou zapsána říkání,
ve kterých je panovník ztotožňován s nejrůznějšími bohy, zatímco na jižní stěně se nacházejí říkání vztahující se ke znovuzrození panovníka. U průchodů mezi jednotlivými místnostmi bývají říkání, která mají apotropaickou funkci, což
mělo zajistit, aby duši zesnulého panovníka neohrozilo žádné
nebezpečí (Allen 2005: 5–6).
Již bylo naznačeno, že v Textech pyramid je možné vysledovat množství odkazů na sluneční kult. Kromě říkání zmi-
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ňujících hlavní sluneční božstvo Rea se zde vyskytuje množství dalších božstev, jež mají také sluneční aspekty, protože
staroegyptský sluneční kult se neomezoval pouze na kult Rea.
Jedná se například o bohy Atuma, Chepera nebo Hora, resp.
Re-Harachteje. Nalezneme zde také mnoho zmínek o dalších
fenoménech spojených se slunečním kultem, jako například
o tzv. Reově oku,8 „slunečních lidech“,9 héliopolském Devateru nebo rovněž o hlavním centru slunečního kultu Héliopoli.
V několika případech je taktéž odkazováno na sluneční svit.
U všech zmiňovaných božstev lze rozpoznat silnou spojitost
s panovníkem. Zásadní roli v těchto představách má ovšem
hlavní sluneční bůh Re.10
Re vystupuje v Textech pyramid v mnoha rolích a funkcích. Zejména je chápán jako garant znovuzrození a věčného
života, o čemž svědčí následující přehled. Například je vyjádřeno přání, aby byl zesnulý panovník obdařen životem, silou
a zdravím jako samotný bůh Re.11 Jistě není bez zajímavosti,
že obdobné fráze žádající, aby panovník žil (věčně) jako Re,
se poprvé objevily za panovníka Radžedefa, který, jak již
bylo zmíněno, velice podporoval kult slunečního boha Rea
(Müller 1964: 132). S těmito frázemi se setkáme také v epigrafickém materiálu pocházejícím ze zádušního chrámu panovníka 5. dynastie Raneferefa v Abúsíru; konkrétně se jedná
o fajánsové výplně (Landgráfová 2006). Tyto fajánse měly
stejnou funkci jako reliéfní výzdoba na kamenných blocích;
byly použity z toho důvodu, že Raneferefův zádušní chrám
byl dokončován z cihel (Landgráfová 2006: 51). Použití
těchto frází ve výzdobě zádušního chrámu jen potrhuje vazbu
Rea k posmrtnému životu panovníka.
Koloběh slunce představoval, zejména pro náboženskou
sféru, jeden z klíčových dějů, neboť byl jednou ze záruk znovuzrození. Tato představa byla zachycena rovněž v Textech
pyramid, kde se uvádí, že duše zesnulého panovníka se spojuje s Reem a bude s ním nebo dokonce jako on vycházet na
východní straně nebe a takto bude i zapadat.12 Předtím, než
k tomuto dojde, přicházejí pro panovníka poslové, ten vystoupí na nebesa nebo sám bůh Re ho vyzvedne na nebesa na
východní straně nebe nebo je vyzdvihován k Reovi, který již
na něj čeká.13 Panovník má být ohlášen Reovi převozníkem
Zahnutého kanálu a Re je vyzýván, aby pohlédl na panovníka
a poznal ho a rovněž aby mu podal ruku nebo ruce a uchopil
panovníkovu ruku.14 V achetu, tedy v místě, kudy prochází
Re, se panovník stane achem, blaženým a mocným zesnulým,
a Re, jenž dlí na obloze, má být uspokojením pro panovníka.15
Panovník pak září na východě jako Re.16 Panovník je rovněž
spojován s bohem Nefertemem, lotosovým květem, který je
u nosu boha Rea, když se každý den vynořuje z achetu.17
S koloběhem slunce, a tedy i Rea je neodmyslitelně spjata
bohyně Nut, která byla považována za Reovu matku. Podobně je bohyně označována ve vztahu k zesnulému panovníkovi. V jednom říkání je zmíněno, že panovník má vystoupat ke své matce Nutě, která ho dovede na horizont, k místu,
kde se nachází Re.18
Kromě toho, že je duše zesnulého panovníka vyzdvihována k Reovi nebo Reem, může se na nebesa dostat společně
s bohy Šuem a Reem a každý bůh se bude radovat ze setkání
s panovníkem, jako se bohové radují ze setkání s Reem, když
vystupuje na východě oblohy.19 Podle jednoho říkání má panovník vystoupat po žebříku, který pro něj připravil jeho otec
Re.20 Zajímavá svědectví přinášejí další říkání, podle nichž
se panovník stává jedním ze společníků boha Rea, a tedy
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patří k těm, kteří toto božstvo obklopují, a rovněž vede
Reovy služebníky.21
Podle staroegyptských představ sloužila slunečnímu bohu
jako dopravní prostředek bárka, jak ostatně dokládají i Texty
pyramid. Také panovníkovi je přislíbeno, že bude plout po
obloze jako Re, přičemž pro oba byly vyrobeny dva nebeské
rákosové čluny.22 Kromě toho stojí panovník na přídi sluneční
bárky a bude doprovázet Rea na nebesích.23
S představami o posmrtném životě úzce souvisí také dostatečný přísun obětin. Rovněž v těchto situacích vystupuje
bůh Re, který se společně s Fetektejem, svým stolníkem, objevuje v souvislosti s potravinovými obětinami, zejména
s obilím, pivem a chlebem.24 Několik říkání uvádí, že panovník má být živ z toho, z čeho žije Re, má tedy požívat stejné
pokrmy a nápoje; rovněž bude denně sytý jako Re a bude
kontrolovat Reovo „pole obětin“.25 Kromě obětin byla důležitá také očista, proto se panovník očišťuje v místech, kde se
očišťuje i Re.26
Další říkání Textů pyramid poukazují na Reovu provázanost s vládou a královskou ideologií. Uvádí se, že panovník
bude vládnout lidem a bude je soudit v Reově doméně.27 Má
rovněž sedět po Reově boku, na svém ebenovém trůnu jako
Re v čele Devatera nebo se usadí na Reův trůn a bude vládnout bohům, protože panovník je Re.28 Titul vládce pochází
od Rea a panovník je prvorozený jako Re, je jeho zástupcem,
a Re dává králi to, co mu náleží.29 Zajímavé svědectví řešící
nástupnictví v královském úřadu přináší jedno říkání, ve kterém je zmíněno, že bůh Re nařizuje, aby na trůn zesnulého
panovníka nastoupil jeho syn.30
Výše již bylo uvedeno, že egyptský král přijímal už za života titul syn Reův. Obdobný vztah je zachycen rovněž v Textech pyramid. Re říká, že panovník je jeho syn nebo jeho milovaný syn, který byl počat a zplozen pro Rea, a panovník je
Reovo sémě. Král je rovněž krví, která vychází z Rea.31
Re je také spojován s ochranou panovníkovy duše před různými nebezpečnými tvory a nástrahami a jeho ochrana nemůže být panovníkovi nikdy odňata.32
Z předešlého textu je patrné, že panovníkova posmrtná existence byla z velké části provázána s představami o slunečním
bohu Reovi. Bůh Re pro panovníka představoval garanta znovuzrození a věčného života, protože v neměnném koloběhu
slunce Egypťané spatřovali záruku řádu a znovuzrození a v neposlední řadě vnímali i životodárnou sílu tohoto nebeského
tělesa. Proto si panovník přál po smrti spočinout po Reově
boku a stát se také jedním z jeho společníků. S věčným životem
souvisel rovněž přísun obětin, které měl panovníkovi do jisté
míry poskytovat také Re, neboť on byl pánem zaopatření.
Kromě toho měl ještě tento bůh panovníkovi zajišťovat
ochranu, měl ho chránit proti různým nástrahám a nebezpečím.
Obdobná myšlenka, že znovuzrození krále bylo značně závislé na bohu Reovi, byla vyjádřena již dříve ve slunečních
chrámech, jež byly vybudovány prvními šesti panovníky
5. dynastie a v nichž se díky slunečnímu bohu měl obnovovat
nejen život, ale i moc a autorita panovníka. Svědčí o tom
mimo jiné i reliéfy z Niuserreova slunečního chrámu s vyobrazením ročních období a svátku sed (Janák – Vymazalová –
Coppens 2011: 434). V chrámech se v praxi provádělo to, co
Texty pyramid již „jen“ písemně zachycují – ze slunečního
chrámu totiž putovaly obětiny posvěcené slunečním bohem
do pyramidového komplexu, kde docházelo k jejich pravidelnému obětování v rámci zádušního kultu určitého panovníka.
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V Textech pyramid je také reflektováno úzké propojení
královského úřadu s bohem Reem, což platilo jak pro pozemské království, tak i pro vládu na onom světě. Panovník je
stále považován za Reova syna a má se mu dostat stejných
privilegií, jakých požívá sám Re. V některých případech je
panovník dokonce s Reem přímo ztotožňován, protože Re byl
považován za krále bohů, a to jednak díky své úloze stvořitele, jednak díky tomu, že slunce bylo přes den jediným viditelným tělesem na nebi. V neposlední řadě byl Re bohem poledního slunce, tedy slunce v jeho nejjasnější a nejzářivější
podobě.
Z pozdějších období egyptských dějin existují rovněž doklady o tom, že i lidé nekrálovského původu spojovali své
představy o znovuzrození se slunečním bohem a koloběhem
slunce. Podle Jana Assmanna je tato víra dokonce univerzálním principem náboženství starých Egypťanů, kterou nazývá
„imitatio solis“ (Assmann 2001: 230–234). Není však doposud zcela jasné, zda i ve Staré říši představa o znovuzrození
závislém na slunečním bohu Reovi pronikla rovněž do posmrtných představ lidí nekrálovského původu, nebo jestli byla
záležitostí pouze královské sféry.
Bůh Re samozřejmě nebyl jediným bohem, ke kterému byl
v Textech pyramid vyjadřován velmi těsný vztah, avšak vztah
Rea a panovníka vystupuje dosti silně a Re se stal jednou ze
záruk toho, že panovník po smrti bude dlít po boku bohů.
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Poznámky:
1

2

3

4

5

Bůh Re byl považován za personifikaci slunce a také jeho síly a moci.
Rovněž byl chápán jako pán celého kosmu a garant kosmického řádu
maat. V neposlední řadě byl také spojován s bohem stvořitelem Atumem.
Staří Egypťané věřili, že Re putuje po obloze od východu k západu ve své
denní bárce nazývané mandžet a poté, co zmizí za západním horizontem,
proplouvá podsvětím, staroegyptsky duatem (viz poznámka 8), na noční
bárce zvané mesketet.
Serech je označení pro obdélník, v jehož spodní části je vypodobněno
schematizované průčelí královského paláce. Nad ním bývá vyobrazení
boha Hora v podobě sokola. V královské titulatuře ohraničoval tzv. Horovo jméno. Panovník byl totiž považován za pozemské vtělení boha Hora
(Beckerath 1984: 7–13).
Ve starém Egyptě existovalo několik forem boha Hora, které lze rozdělit
do dvou základních skupin: nebeský Hor, syn Nuty, jenž má rovněž sluneční aspekty; a mladistvý Hor, syn Usira a Esety (Janák 2005: 74–87).
Vazba Hora ke slunci byla nejčastěji vyjadřována v jeho podobě Harachtej, resp. v synkretické formě Re-Harachtej. Jméno Harachtej se překládá
jako „Hor obzoru“ nebo „Hor obou obzorů“. Německý egyptolog Jan Assmann však upozornil na to, že slovo Hr v egyptštině mohlo znamenat
i „nejvyšší“ nebo „vládce“, proto by se jméno Harachtej mohlo překládat
jako „Vládce obzoru“ (Assmann 1977: 957). Na propojení boha Hora
a slunečních představ odkazují také další formy tohoto boha, jako například Hor Behdetský a Haremachet, „Hor na obzoru“.
Příklon ke slunečnímu kultu v době 4. dynastie byl skutečně markantní.
Německý egyptolog Rainer Stadelmann hovoří dokonce o „solarizaci“
královské ideologie v průběhu 4. dynastie (Stadelmann 2000: 535).
Plná titulatura staroegyptského panovníka se skládala z pěti jmen. Každé
z těchto jmen vyjadřovalo jeden z aspektů královského úřadu, přičemž se
jednalo zejména o božskou podstatu panovníka a dualistické pojetí
Egypta. Prvním jménem bylo již zmíněné Horovo jméno, dále následovalo
jméno Obou paní, eg. nbtj, které spojovalo panovníka se supí bohyní Nechbetou a kobří bohyní Vadžetou, jež byly ochránkyněmi Horního a Dolního Egypta. Další jméno bývalo uvozeno titulem nswt bitj, král Horního
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a Dolního Egypta (Beckerath 1984: 7–21). Poslední dvě jména stála za tituly zlatý Hor a syn Reův (viz výše).

Je však nutné si uvědomit, že každý soubor Textů pyramid se v jednotlivých pyramidách od sebe poněkud odlišuje. V některých pyramidách je
možné nalézt méně říkání, v jiných zase více. Do jisté míry se však liší
i výběrem jednotlivých říkání.
Duat je staroegyptský výraz pro podsvětí, resp. zásvětí. Mohl se totiž nacházet pod zemí, ale mohl být také nad zemí, vlastně uvnitř nebe, tj. v těle
bohyně Nuty. V pozdějších dobách staroegyptských dějin vzniklo několik
knih popisujících duat (např. Podsvětní knihy, Amduat atp.). Vstup do
duatu se nacházel na západním horizontu. Egypťané věřili, že duatem protéká řeka, po níž pluje slunce ve své noční bárce od západu k východu.
Představovali si ho také jako místo plné nejrůznějších nástrah, zlých sil
a démonů (Janák 2009: 82–83).
Jako Reovo oko byly označovány bohyně, které měly úzkou vazbu ke slunečnímu kultu, jakými byly například Hathor a Sachmet. V Textech pyramid je s Reovým okem ztotožňován i zesnulý panovník (PT 402, § 698)
a kromě toho je kladeno do souvislosti s přísunem potravinových obětin
(PT 207, § 124).
Není zcela jasné, jakou skupinu lidí měli tito „sluneční lidé“ představovat.
Staroegyptsky toto slovo znělo Hnmmt a velmi často se objevuje ve společnosti dvou dalších slov: pat a rxjt, což patrně bylo označení elity
a „obecného lidu“, resp. lidu poddaného egyptskému panovníkovi. Předpokládá se tedy, že výraz Hnmmt rovněž označuje nějakou skupinu lidí,
s největší pravděpodobností vyvolenou skupinu lidí doprovázející panovníka tam, kam jiní nemohou, tedy do zásvětí (Janák v tisku). Kromě toho
jsou rovněž dáváni do souvislosti s některými bohy, jako například Reem,
Horem, Sutechem a Minem. Zvláštní vazbu mají k bohu stvořiteli Atumovi (Serrano 1999: 363).
Samuel A. B. Mercer spočítal, že v Textech pyramid se zmínka o Reovi
vyskytuje více než dvěstěpadesátkrát, čímž se co do početnosti řadí na
druhé místo hned za odkazy na boha Usira, kterých Mercer napočítal na
tři sta (Mercer 1952 IV: 22).
PT 8, 9; zkratka PT, „Pyramid Texts“ s příslušným číslem odkazuje na
čísla jednotlivých říkání, která jim přidělil německý filolog Kurt Sethe
(1908–1922). Jednotlivá říkání se dále dělí na paragrafy. Čísla říkání nejsou řazena za sebe tak, jak by měla následovat, nýbrž vycházejí z textu;
jsou tedy řazena podle jednotlivých zmínek.
PT 222, § 199, § 200, § 209; PT 570, § 1465; PT 603, § 1679.
PT 214, § 136; PT 439, § 812; PT 266, § 362; PT 262, § 336; PT 422,
§ 757.
PT 359, § 597; PT 311, § 495; PT 325, § 531; PT 571, § 1471; PT 479,
§ 990; PT 486, § 1044, § 1045; PT 305, § 473; PT 442, § 819; PT 548,
§ 1347; PT 562, § 1405.
PT 357, § 585; PT 44, § 34.
PT 467, § 888.
PT 249, § 265.
PT 422, § 756.
PT 259, § 313; PT 258, § 310; PT 259, § 314; PT 471, § 923.
PT 271, § 390.
PT 211, § 132; PT 272, § 392; PT 554, § 1372; PT 519, § 1204; PT 697,
§ 2175; PT 578, § 1531.
PT 210, § 130; PT 263, § 337; PT 265, § 351; PT 473; PT 481, § 1000;
PT 519, § 1206; PT 481, § 999; PT 515, § 1179.
PT 309, § 490; PT 321, § 517; PT 334, § 543; PT 682, § 2045.
PT 205, § 120, § 121.
PT 210, § 128; PT 210, § 130; PT 496, § 1065; PT 662, § 1877; PT 496,
§ 1066.
PT 323, § 519; PT 333, § 542; PT 407, § 713; PT 412, § 733; PT 420,
§ 750; PT 467, § 889; PT 526, § 1247; PT 573, § 1481; PT 677, § 2028.
PT 252, § 273.
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PT 302, § 460, § 461; PT 665, § 1906; PT 606, § 1688; PT 695, § 2158.
PT 253, § 275; PT 697, § 2169; PT 570, § 1464; PT 422, § 762.
PT 422, § 760.
PT 467, § 886; PT 539, § 1316; PT 539, § 1317; PT 539, § 1318; PT 576,
§ 1508; PT 533, § 1263.
PT 226, § 226; PT 230, § 231; PT 571, § 1470.
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Abstract:
Reflections on the relationship between the king
and the god Ra
Numerous written and archaeological sources which reflect
the relationship between the Egyptian king and the god Ra
are known from ancient Egypt. From this point of view the
eldest corpus of religious texts, called the Pyramid Texts, is
very significant. In this source we can find a lot of mentions
of the relationship. The god Ra appears as the guarantor of
the resurrection and eternal life of the king; he provides offerings and ensures protection. Last but not least Ra is closely
connected with Egyptian kingship.

