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Obr. 1 Rekonstrukce původní podoby pylonu chrámu Ramesse III. v Medínit Habu (Hölscher 1934: pl. 23)

Prostor v sakrální staroegyptské architektuře
Jaromír Krejčí

Pro pojetí sakrálního prostoru v egyptské architektuře měly zásadní význam náboženské představy,
protože právě ty byly kostrou, oporou pro „maso“, tj. architekturu, která tuto „kostru“ obalovala.
Je zřejmé, že náboženské představy starých Egypťanů, ale i podobu jejich (především sakrálních)
staveb velmi ovlivňovalo prostředí, které je obklopovalo. V kontrastu mezi úrodnou, zelenou říční
„oázou“ nilského údolí a nehostinnou pouští rozprostírající se do daleka můžeme hledat hlavní východisko egyptského náboženství: kontrast mezi světem života a světem životu nepřátelským. Nilské údolí bylo prostorem, kde probíhal každodenní život, nedozírná poušť byla jeho protikladem
– prostorem spojeným se silami chaosu a se smrtí. Zde se nacházela brána do podsvětí, kudy každý
večer odcházelo Slunce do věčného království boha Usira, vládce zesnulých. Za své činy na tomto
světě mohl člověk získat blažený a věčný „život po životě“, nebo také mohl skončit v úplném zapomnění a zatracení. I z tohoto důvodu byl život na zemi pouhou přípravou na cestu na věčnost.
Proto také obyvatelé nilského údolí věnovali tak velkou pozornost přípravě svých hrobek, jejichž
architektura, v detailech i v celkovém rozvržení, vycházela, jak upozornil např. Bietak (1994a:
15–16, Abb. 7) a Arnold (1992: 22), z architektury sídlištní. Stejnou pozornost věnovali i příbytkům
bohů, tj. chrámům.
Společnost, náboženství a krajina

Jak se již v tomto smyslu vyslovil Benoist (1995: 82), krajina,
v níž určitá společnost žila, měla vliv na utváření architektury
a u sakrálních staveb je tento vliv ještě poměrně čitelný. To
můžeme doložit i v případě sakrální architektury staroegyptské. Egyptská krajina byla charakteristická kontrastem mezi
zeleným, „lidským“ a stále zaplavovaným nilským údolím na

straně jedné a nehostinnou, „kosmickou“ pouští na straně
druhé. V antagonismu mezi horizontálou údolní nivy a vertikálou skalnatého okraje pouště je možné hledat inspiraci prvních egyptských architektů, kteří vytvořili základní paletu
architektonických dispozic a částečně i tvarosloví, které byly
používány s většími nebo menšími obměnami po celou dobu
existence faraonského státu a které posléze převzali i makedonští a římští vládci Egypta. Při všem vlivu krajiny na po-
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dobu staveb však bylo třeba na základě náboženských představ zajistit, aby sakrální stavby vydržely věčně. Měly být
stavěny z kamene a na méně exponovaných, tj. nezaplavovaných místech nilského údolí. V použití stavebních materiálů
můžeme vidět základní rozdíl mezi sakrální a profánní architekturou.
Obyvatelé nilského údolí tedy na podmínky přírodního
prostředí reagovali, zároveň se však od nepaměti také ptali,
jak tento antagonizovaný, rozporuplný, a přece harmonický
svět vznikl.

Kosmogonie

Odpovědi na tuto otázku přinášely mytické představy
o vzniku světa – kosmogonie. Těch v Egyptě často existovalo
vedle sebe víc, což ostatně ukazuje na jednu z důležitých
vlastností egyptského náboženství: V zemi na Nilu neexistoval jednotný a hierarchizovaný systém božstev (srov. Assmann 1984: 201).
V době Staré říše se v Héliopoli (jedné ze čtvrtí dnešní
Káhiry) postupně vyvinula vlivná kosmogonie (Janák 2009:
89–97), jejímž ústředním bodem byl sluneční kult. Slunce
staré Egypťany fascinovalo a zároveň je děsilo, bylo dárcem
života i symbolem věčného zmrtvýchvstání, stejně tak však
mohlo být zničující. Každý den se opakující cesta Slunce
coby zářícího kosmického tělesa, vedoucí od východního
k západnímu horizontu, se stala důležitou součástí propracovaného slunečního kultu. S ním spojený sluneční mýtus zároveň popisoval i další přírodní jevy (viz dále), tedy popisoval
kosmos a okolní přírodu (např. Wilkinson 2003: 18).
V tomto mýtu se odrážely dobré znalosti prostředí nilského
údolí a dějů, které se zde odehrávaly. Šlo především o každoroční záplavy, po jejichž skončení se ze záplavových vod
postupně vynořovaly pahorky (Butzer 1976: 13–25), které
ožívaly novým životem. Tento jev našel svůj odkaz v héliopolském mýtu o stvoření světa, jenž vznikl někdy na počátku
Staré říše. Podle něj na počátku existoval neuchopitelný, ne-
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uspořádaný prostor vyplněný prvotní záplavou (hehu), pravodstvem (nu), chaosem (tenemu) a temnotou (keku) (de
Buck 1938: 80, 28b; Faulkner 1978: 83). V něm byl přítomen
bůh-stvořitel Atum, „ten, jenž je i není“, který se z vlastní
vůle rozhodl stvořit svět (Janák 2009: 140–141). Svoji vůli
projevil tím, že se vynořil v podobě prvotního pahorku a na
něm začal své stvořitelské dílo. Zároveň se vznikem světa se
zrodil čas. Tento moment je vyjadřován pojmem sep-tepej,
„poprvé“, „první okamžik“ (Allen 2005: 50).
Atum pak sám přivedl na svět Šua (který zosobňoval
vzduch a světlo) a Tefnut (vzdušnou vlhkost), první pár
héliopolského Devatera (eg. Pesedžet) – skupiny bohů, kteří
představovali základní principy obsažené v héliopolské kosmogonii. V další generaci bohů byli Šuem a Tefnutou zplozeni Geb (země, pozdější první mytický vládce Egypta) a Nut
(nebesa) (obr. 2). Ti byli rodiči třetí generace bohů, Usira
(boha zesnulých) a Esety (zastupovala východ a byla Usirovou manželkou, a jak si později ukážeme, porodila mu syna)
a Sutecha (zosobňoval zlo, chaos, ne-řád) s Nebthetou (která
se svým manželem nepočala žádného potomka, a dobře se
tak doplňovala se svým opakem Esetou). Bohové stvořili i lidi
a dali jim život. Svět se postupně osazoval božstvy, lidmi
a zvířaty.
Snad okolo poloviny 5. dynastie, tj. v době vzestupu usirovského kultu (Usir byl mytickým prvním králem Egypta
a vládcem říše mrtvých), nabyla v rámci héliopolského mýtu
na významu i postava boha Hora, jednoho z klíčových a nejstarších božstev, jež bylo kromě jiného spojeno s královským
kultem. Ten velmi tvrdě bojoval o vládu nad světem se svým
strýcem Sutechem (dále viz Janák 2009: 97–102). Sutech nejdříve svého bratra Usira zabil a jeho tělo rozsekal na jednotlivé kusy, které roznesl po celé zemi. Usirova manželka, bohyně Eset (s pomocí Nebthety) jednotlivé části Usirova těla
sesbírala a na odlehlém místě nilské delty tělo svého manžela
znovu sestavila. Esetě se podařilo vztyčit Usirův pohlavní úd,
aby ji oplodnil. Později se jí v papyrusové houštině narodil
bůh Hor. Dospělý Hor po dlouhých a těžkých soubojích získal

Obr. 2 Grafické znázornění
části héliopolského mýtu: Geb,
Šu a Nut
(Morenz 1965: 40)
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vládu nad Egyptem. Odkazy na tento mýtus můžeme najít
i v královské ideologii: Dvě z královských jmen se přímo na
Hora odvolávala. Zároveň se ale setkáváme, zvláště v době
Nové říše a v Pozdní době, s odkazy na tento příběh i přímo
v chrámové architektuře – její součástí jsou často hypostyly
(sloupové síně), jejichž stropy podepírají sloupy ve tvaru papyrusových stonků (či jejich svazků).
Vynořením prvotního pahorku nad pravodstvo vznikl svět
– Egypt, strukturovaný prostor obývaný bohy a posléze lidmi
i dalšími živými tvory. Egyptu byl darován božský řád, maat
(Assmann 1990: 287). Tento termín však nezahrnoval pouze
pojem „řád“, ale měl i další významy: „pravda“, „harmonie“
a „spravedlnost“. Jeho garantem se stal panovník, jediný bůh
žijící na zemi (Assmann 1990: 206). Egypt, tento ostrov božského harmonického řádu, byl však trvale ohrožen chaosem,
ať už měl podobu nájezdů cizích kmenů, účinků počasí nebo
vnitřního rozvratu. Doplňujícím principem k řádu maat byl
isfet – „ne-řád“, „nepravost“ – a jako takový byl nutnou součástí stvořeného světa.

S představou vzniku světa ale také souvisí fakt jisté neuzavřenosti aktu stvoření, které je proto zapotřebí neustále opakovat a nastolovat. Tento způsob nahlížení kosmogonických
představ nacházel svůj odraz nejen ve vnímání času a prostoru, ale také v pojetí života, smrti, vzkříšení i života na
onom světě. Proto také v kultovních prostorách probíhaly rituály, které měly počátek světa a svět samotný znovu ustavit
a udržovat tak božský řád maat. K tomu docházelo přesným
a nekonečným opakováním rituálních úkonů. Vytvářet
vhodné jeviště, prostor pro tato opakování, bylo jedním
z hlavních poslání sakrální architektury.

Vnímání prostoru

Ve staroegyptském vnímání prostoru lze doložit politickogeografickou dualitu: Egypt byl soustátím Dolního a Horního, tedy severního a jižního Egypta. Není proto divu, že severojižní osa země hrála v jejich chápání prostoru velmi
významnou úlohu, protože šlo v jistém smyslu o politickou
osu země. Tuto osu zpřítomňoval tok Nilu. Pro vlastní chápání a utváření prostoru obývaného starými Egypťany byla
zásadní i již zmíněná východozápadní osa, vytyčená každodenně se opakující poutí Slunce po obloze od východu na
západ.
Stejně jako se svět stal dějištěm stvoření a jeho kontinuální
obnovy, chrám představoval jeviště pro rituální variantu
téhož. Náboženské představy o vzniku světa a jeho fungování
hluboce ovlivnily i pojetí kultovního místa a zejména chrámu
jako obrazu světa. Areály chrámů proto byly často připodobňovány ke kosmu, a to nikoli jako jeho malá část, ale menší
replika, mikrokosmos v makrokosmu. Tento princip fungoval
i v opačném směru, a proto Egypťané považovali celou svou
zemi, celý Egypt, za chrám světa, za pozemské sídlo bohů
(Assmann 1984: 25). Z toho je patrné, jak velký vliv náboženství na život starých Egypťanů mělo a jak důležitou roli
v něm hrála symbolika posvátného prostoru.
Svět si Egypťané představovali plochý a o třech vrstvách,
z nichž tu prostřední tvořila země, tento svět. Osou tohoto
světa byl, jak už bylo zmíněno, Nil. Vyšší sféra, nebesa, která
se nad zemí rozprostírala, měla být také plochá. Její okraje
ve čtyřech světových stranách podpíraly pilíře, resp. sloupy

(Kurth 1975: 75–76). Starověcí Egypťané si při úvahách o podobě světa uvědomovali ohraničenost nilského údolí, a proto
byl jejich svět vymezen kromě horizontálního směru (tj. pouštěmi sousedícími s nilským údolím) také vertikálně – nebem
a zemí. Nebe si nepředstavovali jako neohraničenou rozprostraněnost, ale jako jasně daný prvek, horní limit jejich světa.
Setkáváme se i s představou, že nebe představuje velkou nádobu obrácenou dnem vzhůru (Schäfer 1986: 235).
Protože nebe má většinou modrou či tmavě modrou barvu,
Egypťané si je představovali jako vodní plochu, která měla
své břehy, ostrovy i bažiny. Nebesa byla někdy zobrazována
v podobě nahé ženy, bohyně Nut, která se nad zemí klenula
od východu k západu. Její nohy a ruce zastupovaly pilíře, z jejího klína se denně rodilo Slunce (Allen 1988: 82), které pak
vždy večer polkla. Po bohyni jako po nebeské řece v lodích
manedžet (Faulkner 1969: 473) a mesketet (Faulkner 1969:
311) projížděla družina slunečního boha (viz také obr. 2),
k níž se po své smrti připojil i král. Tělo bohyně v této souvislosti představovalo střed oblohy a její útroby podsvětí (duat).
Do podsvětí se vstupovalo na západním horizontu. Horizont byl přitom z náboženského hlediska velmi důležitým
místem, představoval totiž hranici mezi nebem, zemí a podsvětím (Janák 2009: 83–86). Právě zde začínal svět bohů, démonů a duchů, a proto také byly hrobky chápány jako lidmi
zbudované horizonty, místa přechodu z tohoto světa do světa
věčného života.

Architektura jako orientační bod v prostoru

Pro starověké civilizace bylo důležité mít nějaký stmelující
faktor, vedle náboženství samotného jím mohla být i vybraná kultovní místa. K nim se členové těchto společenství
upínali a vraceli. Vznikala proto „místa paměti“, poutní
místa, kde kromě hmatatelné architektury hrál významnou
roli i imaginární prostor a kultura vzpomínek. Znovu v nich
probíhaly děje, jež se buď vázaly k důležitým kosmogonickým představám, nebo s nimi byly spojeny základy náboženských doktrín (Assmann 1992: 24–60). V Egyptě šlo většinou o místa spojená s počátky státu, proto se také tato
místa stala symbolickými centry kulturní identity starých
Egypťanů. Jako určitý typ „místa paměti“ bychom jistě
mohli označit druhotné kulty na pyramidových polích memfidské nekropole, např. kult Sahureovy Sachmety (Borchardt 1910: 41). Tradice a povědomí o zde pohřbených panovnících se uchovaly i jeden a půl tisíce let po jejich smrti,
což dokládá i časté využití areálů pyramidových komplexů
jako sekundárních pohřebišť lidí z okolních sídlišť (viz
např. Arnold 1991).
Jedním z nejstarších a nejdůležitějších staroegyptských
„míst paměti“ bylo Abedžu (Abydos) v Horním Egyptě (Kees
1961; O’Connor 2009; Kemp 1975). Na konci pravěku zde
vzniklo politické centrum, z něhož byla postupně sjednocena
země (Adams 1992 a 2001: 55; Brovarski 1994: 15–44
a 1995: 99–121). Ve druhé polovině 4. tisíciletí př. Kr. v této
oblasti vzniklo první hlavní město Egypta Cenej (např. Strudwick 2005: 509), dosud známé jen z písemných pramenů a archeologicky ještě neprokázané, a také pohřebiště v Umm elKábu, kde byli pohřbíváni egyptští panovníci ze samotného
počátku sjednoceného Egypta, tj. období 0. až 2. dynastie (Petrie 1900 a 1901; O’Connor 2009: 137–157). V souladu s tím,
jakého významu postupně dosáhl usirovský kult, se prosadila
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Obr. 3 Plán chrámu Sethiho I.
v Abydu
(podle O’Connor 2009: fig. 16)

představa, že na pohřebišti Umm el-Káb leží i hrob boha
Usira. Zároveň s nejstaršími královskými hroby vznikl na
okraji nilského údolí, asi 1,5 km východně od Umm el-Kábu,
první chrám v Abydu (na místě zvaném Kom es-Sultán),
který byl zasvěcený nejdříve bohu Chontamentejovi a později
právě Usirovi (Petrie 1902; Kemp 1975: 30). V jeho blízkosti
začaly vznikat velké cihlové stavby, v nichž probíhaly zádušní obřady provázející pohřby králů na nedalekém Umm
el-Kábu.
V době Střední říše začali v Abydu stavět své zádušní
chrámy králové pohřbení na jiných místech země. Přáli si,
aby jejich zádušní kult se tak navěky spojil s kultem boha
Usira. Jejich někdy obrovské chrámové komplexy vyrůstaly
na jih od Usirova chrámu, podél nilského údolí. Největší
z nich nechal na tzv. terase velkého boha postavit král 19. dynastie Sethi I. (obr. 3) (O’Connor 2009: 43–69; Calverey –
Broome – Gardiner 1933–1959). V chrámu pak král propojil
svůj zádušní kult s kultem dalších důležitých božstev, zejména abydoské božské triády – Usira, Esety a Hora, ale i velkých státních božstev – thébského Amona, héliopolského ReHarachteje a memfidského Ptaha. K rozlehlému chrámu
vedlo od nábřeží nilského kanálu široké ceremoniální schodiště. Na ně už navazovala samotná cesta, jež směřovala přes

dvě na sebe navazující nádvoří s pylonem až k monumentálnímu pilířovému portiku. V něm se nacházelo sedm průchodů, které ústily do jednotlivých lodí dvou po sobě následujících sloupových síní (obr. 4), vedoucích až k sedmi
kaplím zmíněných božstev a zbožštěného Sethiho I. Z rituálního hlediska byla nejdůležitější kaple Usirova ležící ve
východozápadní ose chrámu, probíhaly v ní totiž důležité
obřady zmrtvýchvstání. Na Usirovu kapli navazovaly dále
k západu dvě sloupové síně s kaplemi, které byly zasvěceny
trojici abydoských bohů – Usirovi (uctívanému zde v jednotě
se Sethim), Esetě a Horovi – a ve kterých bylo zpřítomněno
Usirovo, tj. i panovníkovo vzkříšení.
Součástí výzdoby byla i tzv. galerie královského seznamu,
krytá chodba v západní části chrámu, jejíž jednu stěnu zdobí
seznam předchůdců Sethiho I. na egyptském trůnu. Při koncipování tohoto královského seznamu byli určití panovníci
vynecháni – šlo jak o krále z tzv. přechodných období, tak
o ty, kteří se nějakým způsobem „provinili“. Abydoský seznam měl být především vyjádřením úcty k předchůdcům
a měl svým charakterem pojišťovat a zajišťovat život těchto
panovníků na onom světě. Zároveň v sobě tento seznam zahrnoval onen aspekt kolektivní paměti, který byl v Abydu tak
důležitý.
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Obr. 4 Jedna ze sloupových síní
v abydoském chrámu Sethiho I.
(foto J. Krejčí)

Abydos však nebyl jediným místem v Egyptě, které mělo
charakter místa paměti. Jedním z takových míst vzpomínek
bylo Bútó (šlo o dvě města Pe a Dep) v západní deltě Nilu
(Altenmüller 1975). Na tomto místě měl být v posvátném palmovém háji pohřben každý panovník (Gammer-Wallert 1982:
659; Bietak 1994b; Bonnet 2000: 12). V chrámovém komplexu se kromě palmového háje také nacházela svatyně nazývaná jako džebauet. Je otázkou, zda zbytky kultovní stavby
ze sušených cihel zde nalezené a datované do Raně dynastické doby (von der Way 1996 a 1997: 288–289) můžeme
s touto svatyní spojit. Bútó i Abydos se staly prostorem,
v němž bylo možné pomocí opakování mytických dějů – rituálem – najít ochranu a útočiště nejen pro jednotlivé panovníky, ale i pro celou egyptskou společnost. Důležitá byla přitom možnost na toto místo odkázat i mimo ně, v sakrálních
stavbách na dalších místech Egypta.

Krajina jako posvátný prostor

Abydos je zároveň jedním z míst, kde můžeme doložit fakt,
že volná krajina se stávala součástí architektonického prostoru a sama o sobě fungovala jako prostor kultovní. V Abydu
můžeme najít zdůrazněné osy – jak severojižní, podél níž byly
postaveny zádušní chrámy a další chrámové stavby, tak i východozápadní, která propojuje oblast Usirova chrámu, raně
dynastického královského pohřebiště a ústí cesty do západních oáz.
Linie, která spojuje Usirův chrám a pohřebiště na Umm
el-Kábu, směřuje přímo do hluboké průrvy ve skalním masivu lemujícím západní okraj nilského údolí. Právě v této
průrvě začínala důležitá cesta do oáz v Západní poušti. V náboženských představách bylo toto místo spojeno s říší
mrtvých, jejímž vládcem byl bůh Usir, protože představovalo
horizont, tedy vstup do Usirovy říše. Celý prostor pohřebiště
v Abydu, rozlehlý několik kilometrů čtverečních, tak už
v nejstarších dobách získal postavení posvátného místa

a podél uvedené linie, která se stala nejstarší osou pohřebiště,
směroval procesí poutníků (obr. 5) v průběhu náboženských
slavností od Usirova chrámu (Kemp 1968) k jeho hrobu. Jak
zmiňují nápisy v hrobkách po celém Egyptě, bylo výslovným
přáním každého Egypťana vydat se po smrti do Abydu
k Usirovu hrobu a s bohem splynout. Právě z tohoto důvodu
se Abydos stal jedním z národních hřbitovů a vznikalo
zde velké množství kenotafů, tj. zdánlivých hrobů. Šlo sice
především o královské stavby, ale nacházelo se zde i velké
množství kenotafů osob nekrálovského původu (obr. 6). Součástí této první hlavní osy v Abydu byl i kenotaf boha Usira,
Osireion (obr. 7; Murray 1904; Frankfort – De Buck – Gunn
1933), zvláštní stavba postavená na západ od chrámu Sethiho I. Její architektura se vyznačuje použitím megalitických
bloků kamene a pravděpodobně byla překryta umělým pahorkem osázeným akáciemi. Její podzemní prostory byly
během inundace zaplavovány vodou z Nilu, s nímž byly spojeny kanálem.
Druhou osou Abydu se stala cesta, která spojovala královské zádušní chrámy podél okraje nilského údolí. Také tudy
procházela procesí poutníků a přinášela v chrámech uctívaným králům a bohům oběti. Náboženský význam Abydu pro
celou egyptskou společnost byl patrný až do konce faraonského období.
Dokladem praxe stavby kenotafů v Abydu a zároveň ukázkou zapojení krajiny do architektury, respektive architektury
do krajiny, je architektonický soubor postavený panovníkem
z počátku 18. dynastie Ahmosem. Tato skupina staveb je navzájem propojena osou orientovanou kolmo k toku Nilu – od
okraje údolní nivy až po skaliska Západní pouště. Panovníkův
chrám, jenž měl podobu pyramidového komplexu, byl postaven na samotném okraji údolní nivy, dále od něj na západ je
cihlová pyramida postavená pro královnu Tetišeri. Areál zahrnuje směrem na západ i rozsáhlou nedokončenou skalní
hrobku a na úpatí skalních útesů pouště i nedokončenou
stavbu terasového chrámu (Harvey 1993: 421–437; 1994).
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Obr. 5 Plán Abydu v době Nové říše (podle O’Connor 2009: fig. 53)

Doba počátku 18. dynastie je zajímavá i tím, že během ní
začíná proces změny ve zvyklostech souvisejících s pohřbíváním panovníků – Ahmosův syn Amenhotep I. byl patrně
prvním egyptským panovníkem, který se nechal pohřbít ve
skalní hrobce na nově založeném hřbitově v Údolí králů v Západních Thébách. Výběr této lokality mohl být kromě posunů
v náboženské oblasti a kromě snahy o lepší ochranu královských hrobek na odlehlém místě ovlivněn i tím, že tomuto
údolí kraluje hora el-Kurn, která má tvar pyramidy (viz např.
Dodson 1991: 5–7). Na tomto místě zdůrazněme, že nad
hrobkami egyptských panovníků byly v předchozích obdobích vztyčovány náhrobky právě tohoto tvaru. Panovníci se
jej tak ani ve změněných podmínkách zcela „nevzdali“.
V oblasti Théb se setkáváme s dalším příkladem propojení
krajiny a architektury. Během Střední a především během
Nové říše tam postupně vznikla rituální krajina, která zahrnovala oba nilské břehy a funkčně spojovala jednotlivé sakrální
stavby. Tato propojení přitom vznikala ve velkých měřítcích,
odpovídajících monumentálním rozměrům chrámových staveb. Zároveň šlo o propojení pohledová – osy zmiňovaných
staveb byly na sebe navzájem orientovány. Většina zádušních
chrámů Západních Théb datovaných do doby Nové říše byla
svými delšími osami orientována na Amon-Reův chrám
v Karnaku (Badawy 1968: 185–191), kde se nacházel
ústřední bod celého systému. Od jihu se na něj se svou osou
napojoval Mutin chrám a také Moncuův chrám směrem od

Obr. 6 Trojrozměrná rekonstrukce kenotafů z Abydu
(O’Connor 2009: fig. 47)
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Obr. 7 Plán a řez Osireionem
(O’Connor 2009: fig. 18)

severu byl součástí tohoto „souchrámí“ (Aufrère – Golvin –
Goyon 1991: 81–145). V případě Mutina chrámu a luxorského chrámu byly stavby navzájem propojeny nejen
funkčně, ale i pomocí ceremoniálních cest, podél nichž stály
„aleje“ sfing. Starší část Amonova chrámu v Luxoru, postavená za Amenhotepa III., byla sice orientována podle toku
Nilu, avšak hlavní osa chrámu byla za Ramesse II. posunuta
tak, aby chrám byl orientován na Amon-Reův posvátný okrsek v Karnaku. Na západním břehu je tato „krajinná orientace“ nejvýraznější u chrámů v Dér el-Bahrí (Aufrère – Golvin – Goyon 1991: 156–162). Jak v případě Hatšepsutina
zádušního chrámu, tak v případě sousedního a staršího chrámového komplexu Mentuhotepa II. v Dér el-Bahrí v Západních Thébách směřovala hlavní osa na osu karnackého
chrámu. Cestu vedoucí od Hatšepsutina chrámu k přístavišti
na břehu Nilu rovněž lemovala „alej“ sfing. Uvedená spojení
měla hluboký rituální význam – Amon-Re každoročně,
během svátku Ipet a „Krásného svátku údolí“, navštěvoval
chrámy v Luxoru a v Západních Thébách.
Chrámové stavby přitom byly, respektive měly být, orientovány podél hlavních os, které staří Egypťané vytyčovali
v severojižním, popřípadě východozápadním směru. Složitější situace byla s určením severojižní osy těchto staveb (Raaven 2005: 39), tj. s orientací závislou na směru toku Nilu.
I tam, kde se stáčí jiným směrem, určoval tok Nilu „kultovní“
severojižní směr (Badawy 1968: 185 a fig. 111). Většina
chrámů postavených na březích Nilu byla orientována podél
východozápadní osy, tj. kolmo k hlavním směrům, které
v těchto místech určoval tok Nilu (Wilkinson 2000: 2). Je
však zřejmé, že během zakládacích obřadů hrála důležitou
úlohu i orientace ke Slunci nebo k významným hvězdám
a byla možná důležitější, než za jakou je často považována
(Shaltout – Belmonte 2005: 275–283 a 294; Shaltout – Belmonte – Fekri 2007: 141–143, 150).

Egyptský chrám

Poměrně jednotná koncepce chrámů se přitom ustálila již
během Nové říše a jejich tradice pokračovaly i v období, kdy
Egypt ovládali Makedonci a Římané. Jak už bylo zmíněno,

chrám představoval v Egyptě ústřední bod světa, příbytek
boha, respektive bohů, útočiště oddělené od okolního chaotického světa. I z tohoto důvodu můžeme ve starém Egyptě
z hlediska funkce jasně oddělit profánní a sakrální stavby.
Profánní stavby se ve srovnání s těmi posvátnými netěšily
velké důležitosti: Neměly mít dlouhého trvání a byly stavěny
„pouze“ pro život na tomto světě. Proto se při jejich budování
používaly lehké a organické materiály – především sušené
cihly, rákosové rohože, palmové dřevo atp. (viz např. Assmann 1984: 39). Profánní, či lépe řečeno sídlištní stavby, jejichž první doklady existují již z doby před sedmi tisíci lety,
se staly předobrazem staveb sakrálních, které měly být stavěny především z kamene. Ty totiž musely vydržet na věky,
byly stavěny „pro miliony roků“.
V souladu s touto představou bylo už samotné založení
chrámu dílem bohů. Provázel je rituál pedž šes, „napínání
lana“ (např. Žába 1954: 58–64; el-Adly 1981: 284–285 a d.).
Na základě pozorování Slunce a hvězd a pomocí kolíků a lana
byla stanovena východozápadní i severojižní osa. Základní
pravoúhlý obrys chrámu byl zaměřen ke světovým stranám,
aby v rozích stavby mohly být posléze vztyčeny imaginární
pilíře podpírající nebeskou klenbu. Byl tak znovu zopakován
okamžik stvoření strukturovaného a orientovaného světa, což
byl základní předpoklad úspěšného a správného fungování
chrámu.
Chrám, počínaje svým plánem a konče tím nejmenším architektonickým prvkem, měl předem přesně určený význam
a funkci. Podle některých autorů dokonce existovala jakási
„gramatika chrámu“, ve které měly význam nejen jednotlivé
architektonické prvky, ale i výzdoba, náboženské texty, ba
dokonce jednotlivé hieroglyfy (Hornung 1990: 114). Chrámy
byly ze své podstaty úzce navázány na kosmogonické představy a hrály zásadní roli při udržování božského řádu maat.
Proto bylo nutné chrám jasně vymezit a hermeticky oddělit
„vnitřek“ chrámu od „vnějšku“. Toho se dosahovalo vytvořením ochranných bariér, vybudováním jednotlivých částí
chrámového komplexu tak, aby do nitra chrámu pronikalo
postupně čím dál méně profánnosti a chaosu. Toto opláštění
je jedním z charakteristických rysů egyptské chrámové (ale
i pohřební) architektury. Egyptský chrám tak byl pevnou ná-
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Obr. 8 Plán Horova chrámu
v Edfú ochraňujícího „zdroj“
maat ve svatyni
(podle Verner 2010: 424)

dobou božské síly, pevným zdrojem principu maat, „vyzařujícím“ jej do svého okolí (obr. 8).
Prvním ochranným pláštěm chrámu se stala mohutná
ohradní cihlová zeď, která vymezovala vnější hranici příbytku boha, tzv. per necer, „panství boha“. Tato zeď byla většinou zbudována ze sušených cihel sestavených do vlnovitě
uspořádaných segmentů, symbolizujících podle některých badatelů pravodstvo. Zadržovala tak imaginární pravodstvo
a zároveň vizualizovala blízkost a nebezpečí chaosu, který ze
všech stran posvátný okrsek obklopoval. Chrám, svět bohů
oddělený od světa lidí, pak jako by z pravodstva vyrůstal,
stejně jako prvotní pahorek, na němž se zrodil sluneční či jiný
lokální bůh v okamžiku sep-tepej. Je možné, že interpretace
chrámu jako prapahorku odráží situaci v počátcích egyptské
architektury, kdy byly chrámy stavěny na přirozených výšinách v nilském údolí, které je tak chránily před každoročními
záplavami (přeneseně před pravodstvem, viz Bietak 1979:
100, 103 a 104.). Tento aspekt se projevoval v chrámech např.
Nové říše i pozdějších období tím, že svatostánek určený pro
sochu boha, nejdůležitější část chrámu, byl umisťován na
jeho nejvzdálenější a nejvýše položené místo. Chrám jako
celek byl zpřítomněnou replikou světa samotného, mikrokosmem, představoval imago mundi. Především v Pozdní době
byl chrám považován za „obraz nebe“ (Hornung 1990: 121).
V zakládacím rituálu chrámu pocházejícího z doby 18. dynastie proto můžeme číst: „(Chráme!) ... povstanou tvé dvě
strany (stěny), hora na západě a hora na východě, zatímco
tvoje klenba bude mezi nimi, jako je nebe nad lidmi“ (de Cenival 1966: 87).
Podle této představy bylo nebe podepíráno dvěma hraničními horami (pohořími) – horou Bachu (Otto 1975: 594),
která se nacházela na východě (kam bylo pochopitelně umisťováno místo východu Slunce), a horou Manu na západě
(Kurth 1980: 1185–1186). V architektuře egyptských chrámů
se pak tato představa projevovala několikerým způsobem.
Východní, popřípadě západní stěny těchto chrámů mohly být
pokládány za tyto hory (Kurth 1975: 109), stejně tak věže pylonu (Derchain 1966: 18).
Na tomto místě bychom měli poznamenat, že pro většinu
„obyčejných“ Egypťanů nebyl chrám místem složitě struktu-

rovaných a komplexních náboženských konstrukcí, místem,
kde by se nacházel „prapahorek“, nebyl „mikrokosmem“
nebo „horizontem“, ale místem, kde viděli na stěnách své
bohy (pokud ovšem k nim měli přístup), jimž mohli obětovat
třeba svoje votivní dary (van der Plaas 1994: 247). Chrám byl
pro ně centrem „velkého svátku“.
V chrámovém okrsku vymezeném vnější ohradní zdí poutníka očekávala skutečná kultovní krajina, protože kromě vlastního chrámu se v komplexu nacházelo velké množství objektů. Vyberme z nich např. posvátné jezírko určené k rituální
očistě kněží, ale i dalším kultovním účelům. Posvátné jezírko
zároveň zpřítomňovalo Nil a snad i moře. S Nilem bývalo ostatně spojeno podzemním kanálem. Uvnitř i kolem posvátného
jezírka byly vysazovány rostliny a stromy a byli zde chováni
i posvátní ptáci. Hlavním důvodem přitom nebyl estetický
účinek, ale propojení těchto rostlin a živočichů s různými mytologickými událostmi, rituály nebo určitými nábožensky důležitými místy. Například porost papyrusových rostlin symbolizoval papyrusovou houštinu, ve které bohyně Eset
porodila svého syna Hora. Lotosové rostliny na vodní hladině
se pojily s představou rozkvétajícího lotosového květu, který
každý den povznášel z vod chaosu boha-stvořitele atp.
V Řecko-římské době bylo součástí kultovní krajiny egyptského chrámu ještě i mammisi, tzv. Dům zrození (Auftrère –
Golvin – Goyon 1991: 221–222). Mammisi se svojí architekturou v některých ohledech poměrně hodně odlišovalo od
vlastního chrámu – šlo o typ chrámu s ochozem. Z náboženského hlediska představovalo místo zrození božského dítěte,
jehož rodiči byla hlavní místní božstva uctívaná v chrámovém
okrsku. Mammisi jsou známá kupříkladu z chrámových okrsků v Edfú nebo na ostrově Fílé.
Druhý ochranný plášť příbytku boha představovala vnější
zeď chrámu, většinou postavená z masivních kamenných
kvádrů. Její vnější líc byl mírně skloněný, což dodávalo
stavbě větší stabilitu a zároveň zvýrazňovalo její nedostupnost. Uvnitř takto vymezeného prostoru byly další prostory
uspořádány podle velmi jasně definovaného klíče, založeného
na potřebách probíhajícího kultu.
Vstup do vlastního chrámu, monumentální bránu s dřevěnými, někdy až deset metrů vysokými vraty, lemovaly dvě
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mohutné věžovité stavby pylonu navozující představu nedobytné pevnosti. Nad vraty bylo v reliéfu zobrazené okřídlené
Slunce, symbol vítězného slunečního boha vládnoucího
světu. Věže pylonu zároveň symbolizovaly horizont, na němž
vycházelo (i zapadalo) Slunce, což představovalo další
z ochranných „slupek“ posvátného místa.
Ochranná funkce pylonu byla kromě jeho architektonického ztvárnění zdůrazněna i výzdobou. Hlavní průčelí pylonů
pokrývaly reliéfy zpodobňující krále, jak mlatem sráží hlavy
nepřátel Egypta – personifikovaného zla a chaosu (viz obr. 1).
Tato výzdoba měla apotropaický, zlo odpuzující význam.
Před pylonem byly v době Nové říše vztyčovány obelisky,
které jsou solárními symboly. Stály zde i kolosální královské
sochy, jejichž apotropaická funkce je taktéž zjevná. Konečně
zde byly také vztyčeny obrovské stožáry „dotýkající se hvězd
na nebi“, na nichž vlály praporce v barvách odkazujících na
jednotlivé bohy, např. modré v chrámech boha nebes Amona.
Při pohledu zvenčí tak pylon vytvářel jednotný umělecký
celek, v němž každá z jeho součástí měla svoji náboženskou
funkci.
Dřevěnou branou mezi věžemi pylonu se vcházelo do
dvora obklopeného kolonádami. Prostor zalitý sluncem byl
určen pro konání velkých náboženských svátků. V zádušních
chrámech panovníků Nové říše tento otevřený dvůr sloužil
především k celebrování královského jubilea, během něhož
král vystupoval do „okna zjevování“ (Hölscher 1939; Kemp

Obr. 9 Velká sloupová síň Sethiho I. a Ramesse II. v karnackém chrámu
(foto J. Krejčí)

1976). Boční stěny dvora pokrývala bohatá reliéfní výzdoba,
jejímiž náměty byly ceremonie, které se ve dvoře konaly,
a výjevy panovníka v přítomnosti bohů.
Ze dvora se vstupovalo do vnitřních chrámových prostor,
nejdříve do sloupové síně (hypostylu; obr. 9). V Řecko-římské době na otevřené dvory navazovaly sloupové síně typu
pronaos, které byly od dvora odděleny pouze nižší zdí.
Sloupy měly kromě konstrukční funkce také funkci symbolickou – nesly noční nebeskou klenbu, zpodobněnou jako
žluté hvězdy na tmavomodrém pozadí. Sloupy svůj předobraz nacházely v mytické floře; každá ze zobrazených rostlin
měla svůj náboženský význam. Jak jsme se už zmínili, papyrusové sloupy (obr. 10) navozovaly představu močálu porostlého papyrusovou houštinou, v jejímž úkrytu před Sutechem se narodil Usirův syn Hor. Specifický náboženský
význam měly i sloupy lotosové, palmové a později i tzv.
kompozitní.
Sloupové síně i sloupové dvory tak představovaly do kamene převedenou sakrální krajinu. S tímto přístupem se
však setkáváme již v době stavitelů pyramid, a to jak v jednom z nejstarších dokladů hypostylů – sloupové síni
v zádušním chrámu panovníka Raneferefa, tak především
v otevřených dvorech zádušních chrámů doby 5. dynastie,
nejlépe v Sahureově zádušním chrámu. Zde vidíme čedičovou podlahu, jež snad napodobuje tmavé vody nilské záplavy přinášející úrodnou prsť, a nad ni se vypínající palmové sloupy, které podpírají strop ochozu kolem dvora,
zdobený opět motivem noční oblohy s hvězdami. Jde tak
zcela jistě opět o snahu zachytit nilskou krajinu v kameni.
Palmové sloupy v Sahureově sloupovém dvoře byly spojovány s již zmiňovaným důležitým poutním místem z počátku egyptských dějin – s Bútó, kde se ve stínu palmového
háje nacházel národní hřbitov (Arnold 1992: 15). Také počet
sloupů mohl být ovlivněn mytickými představami. Například osm Hathořiných sloupů (sloupů s hlavicí ve tvaru obličeje bohyně Hathory) v (nedochovaném) chrámu postaveném panovníkem Nektanebem I. v Hermopoli možná
představovalo osmero bohů hermopolské kosmogonie. Dodnes ale neexistuje vyčerpávající vysvětlení funkce usirovských pilířů – pilířů s vázanými sochami krále v podobě
boha mrtvých Usira, které se objevují především v zádušních chrámech Nové říše.
V hypostylech doby Nové říše byla zdůrazněna hlavní podélná osa chrámu tím, že sloupy podél této osy byly vyšší,
kdežto ty ve vedlejších lodích síně byly nižší. Vznikl tak bazilikální prostor osvětlovaný skrze kamenné mřížoví, které
využívalo výškového rozdílu centrálních a vedlejších lodí,
popřípadě i bočních stěn sloupové síně (Haeny 1970). V pozdějších obdobích měly sloupové síně již většinou jednu úroveň stropu. Středem síně tak procházela „světelná stezka“
dále směrem ke svatyni představující prapahorek vyzdvižený
z chaosu. Světlo mělo přitom v pojetí egyptského rituálního
prostoru velký význam, protože akcentovalo určité scény výzdoby chrámu nebo sochy rozmístěné podél jeho hlavní osy
(obr. 11). Důležitou úlohu také jistě hrála poloha Slunce na
nebi a úhel dopadu jeho paprsků v návaznosti na konkrétní,
z náboženského hlediska důležité datum.
Kromě hlavní osy a kultovních místností však v chrámu
existovaly i další prostory, které mohly mít specifickou, ale
přesto důležitou funkci. V chrámu v Edfú se např. setkáváme s knihovnou. Z výjevů a nápisů na stěnách komory je
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Obr. 10 Papyrusové sloupy ve dvoře postaveném Amenhotepem III.
v luxorském chrámu (foto J. Krejčí)

patrné, že zde byly uloženy skříňky s papyrovými svitky
s náboženskými, astronomickými, lékařskými, magickými
a dalšími texty. Zahrnovaly i spisy týkající se konání denního chrámového rituálu a obřadů během chrámových
svátků. „Jitřní komora“ sloužila k obřadu ranní symbolické
očisty krále, respektive kněze, který při obřadech panovníka
zastupoval. V prostoru dnes označovaném jako „laboratoř“
se nachází výzdoba a nápisy vztahující se k přípravě různých vonných mastí a kadidel a jejich obětování Horovi,
Hathoře, Usirovi, Esetě a dalším božstvům. Součástí chrámů
Řecko-římské doby byl i vabet, „čisté místo“ (Coppens
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2008), dějiště obětních rituálů během novoročního svátku
obnovy královské moci. Obřady vyvrcholily vynesením
sochy místního boha po schodech na střechu chrámu, aby
tam při obřadu „spojení se slunečním kotoučem“ celoroční
prací zemdlený bůh v prvních paprscích ranního slunce načerpal novou sílu.
Ještě než paprsek světla dorazil ke svatostánku, musel např.
v chrámu v Edfú problesknout obětní síní a předsíní, nazývanou „síň Devatera“, protože se zde před svým „pánem“,
hlavní místním božstvem, scházela další božstva. Této devítce bohů patřil věnec kaplí rozmístěných kolem kaple se
svatostánkem. Tyto prostory měly kromě funkce ochrany svatostánku (viz s. 50–51) také důležité funkce rituální. Nešlo
přitom o héliopolské Devatero bohů, ale o skupinu bohů doprovázejících hlavního boha chrámu, protože číslo devět, trojnásobek tří, v egyptštině vyjadřovalo nekonečný počet (Sethe
1916). I tento prostor měl vzhledem ke svatostánku ochrannou funkci.
Samotné srdce chrámu, svatostánek se schránou s hlavní
kultovní sochou boha zvanou „tento velký bůh“, tonulo v naprosté temnotě. Ve svatostánku, kam mělo přístup už jen několik vybraných kněží, kteří prošli zvláštním zasvěcením, se
stýkalo nebe, země a podsvětí – tři dimenze prostoru, jimiž
bůh během své každodenní pouti procházel. Před schránou,
někdy v samostatné síni, byla umístěna posvátná bárka boha.
Na ní se během procesí (viz např. vzájemné propojení chrámů
v oblasti Théb) umisťovala socha boha.
Důležitou úlohu v této hře, v níž místnost od místnosti ubývalo světla a přibývalo temnoty, měla i neustále se zvyšující
úroveň podlahy. Také strop jednotlivých prostor se postupně
snižoval (viz obr. 11). Obojí mělo vést společným působením
k hlubšímu duchovnímu soustředění. Ke zvláštní, mystické
atmosféře kultovního srdce chrámu také přispíval fakt, že rozměry jednotlivých prostorů byly při cestě do nitra chrámu
stále menší – svatyně měla v porovnání s ostatními chrámovými prostory poměrně malé rozměry. Záměrem bylo navést
vyvolené k plné duchovní koncentraci. K tomu sloužila i výzdoba stěn kaple. Ve svatyni stál na podstavci, někdy formovaném do podoby hieroglyfické značky pro nebe (pet), naos
(svatostánek; Hornung 1990: 121). Naos představoval koncentrované univerzum, v němž se stýkaly tři dimenze prostoru – země, nebesa a podsvětí, kterými bůh prochází během
své každodenní pouti. Šlo vlastně o axis mundi, který známe
i z jiných archaických společností a který sloužil k zakotvení
člověka v jeho okolním prostoru (Eliade 2004: 55–61).
V tomto bodě pozemský svět komunikoval se světem nadpozemským, se světem vyšší, absolutní reality.

Obr. 11 Řez Horovým chrámem v Edfú s vyznačením směru pronikání světelných paprsků dovnitř chrámu
(podle Assmann 1984: Abb. 2)
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Epilog
Prošli jsme všemi „slupkami“ egyptského chrámu až k tomu
nejdůležitějšímu – k nau, ke středu celého pozemského řádu,
ke středu světa (van der Plaas 1994: 242). Jak jsme viděli, základní rysy, vlastnosti a funkce staroegyptské architektury se
neodlišují od vlastností a funkcí architektur jiných starých civilizací a také naší civilizace euroamerické. Také architektura
sakrálních staveb dokazuje úzký vztah starých Egypťanů
k náboženství, které pro ně bylo „ukotvením“ ve světě ovládaném přírodními silami. Architektura posvátných staveb
svým uzpůsobením, velikostí, osovostí a rytmičností toto
ukotvení napomáhala vytvořit (Scheller 1968: 107; Eliade
1994: 22). Zároveň potvrzuje i fakt, že Egypťané byli všímavými pozorovateli, kteří se snažili výsledky svých dlouhodobých pozorování okolního prostředí přetavit do náboženských
představ a následně i do svých chrámů. Šlo především o to,
aby chrámy i hrobky fungovaly jako jakési „stroje“, které zajišťovaly pokračování božského řádu, jedné ze základních
podmínek fungování egyptského státu a společnosti, ale také
života jednotlivých obyvatel nilského údolí.
Není však možné pominout emocionální rozměr. Architektura, zvláště pak architektura posvátná, vždy člověka uchvacuje, působí na jeho city a vtahuje ho do svého světa. Architektura má ovšem také někdy státně-propagační charakter,
který můžeme najít jak v případě „božských“ chrámů Nové
říše v Egyptě, tak v případě staveb nacistického Německa či
staveb vzniklých v období 30.–50. let minulého století ve
střední a východní Evropě. Architektura a její výzdoba mají
představit jisté události tak, aby vizuálně i emocionálně zapůsobily na obyvatele příslušné země, mají za úkol vytvářet
mentální krajinu společenské paměti, mají tuto paměť ovlivňovat a spoluvytvářet.
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Abstract:
Sacred space in the ancient Egyptian architecture
For the concept of the ancient Egyptian sacred spaces, the
religious beliefs were fundamental: they represented “the
skeleton” which was “wrapped” in the “meat” of the architecture. Beside the religious ideas, it was the environment
surrounding the ancient Egyptians with its natural forms and
axes formed by the course of the Nile and by the celestial
path of the Sun which influenced the orientation and architectural features of Egyptian temples and tombs. These buildings helped to “anchor” the Egyptians in the world dominated by natural forces and they were also important to
sustain the divine order maat. For the Egyptians it was also
essential to create places of memory, sacred places (as was,
e.g., Abydos) which represented an important cementing factor. The architecture of sacred buildings with its size, forms,
axiality and rhytmics helped to create imaginary space and
the culture of memories.

