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EGYPTSKÁ KRÁLOVNA A BOHYNù
Arsinoe II. (316–270 pﬁ. Kr.)1
Filip Coppens

In memoriam Jan Quaegebeur (1943–1995)2
Nepokojn˘ svût
Tragédie a drama obklopující Ïivot a smrt Kleopatry VII. (70/69–30 pﬁ. Kr.)
z ní uãinily bezesporu nejznámûj‰í pﬁedstavitelku tﬁí staletí ptolemaiovského Egypta (332–30 pﬁ. Kr.).3 Pokusy o opûtovné prosazení Egypta jako
stﬁedomoﬁské velmoci, vztahy s Juliem Caesarem a Markem Antoniem ãi
tragická smrt po u‰tknutí kobrou uãinily z poslední egyptské ptolemaiovské královny jednu z nejv˘raznûj‰ích postav svûtov˘ch dûjin.Av‰ak jiÏ dvû
století pﬁed Kleopatrou VII. zanechala své stopy v dûjinách v˘chodního
Stﬁedomoﬁí jiná Ïena z ptolemaiovské dynastie, Arsinoe II. V dne‰ní dobû
je v podstatû zapomenuta, ale je zﬁejmé, Ïe její Ïivot byl pﬁinejmen‰ím tak
pestr˘, jako byl Ïivot Kleopatry VII.4 Tato pozoruhodná Ïena se stala královnou ve dvou rÛzn˘ch královstvích ve Stﬁedomoﬁské oblasti a po celém v˘chodním Stﬁedomoﬁí byla po staletí uctívána jako bohynû.
Arsinoe II. byla ve skuteãnosti první z neobyãejné ﬁady královen ptolemaiovské dynastie. Na poãátku 3. století pﬁ. Kr. zahájila Arsinoe proces,
v nûmÏ Ïeny ptolemaiovské dynastie ve sv˘ch rukou soustﬁeìoval stále
vût‰í moc.Tento v˘voj dosáhl vrcholu pozdûji, v prÛbûhu 1. století pﬁ. Kr. za
nezávislé vlády velké Kleopatry. ZpÛsob Ïivota, osobní kouzlo a zároveÀ
krutost Arsinoe II. se staly pﬁíkladem a zdrojem inspirace pro mnoho dal‰ích královen, nikoliv pouze pro její slavnou nástupkyni Kleopatru VII.
Arsinoe se narodila do svûta plného zmatkÛ a nepokojÛ v roce 316 pﬁ. Kr.
Pouh˘ch 18 let uplynulo od doby, kdy se její otec Ptolemaios (asi 367–282
pﬁ. Kr.) spoleãnû s Alexandrem III.Velik˘m (356–323 pﬁ. Kr.) vydal z Make1 Dûkuji srdeãnû Mgr. Janû Mynáﬁové za pﬁeklad ãlánku z angliãtiny do ãe‰tiny a Kateﬁinû
Honskusové za redakci anglického ãlánku.
2 Tento ãlánek je vûnován mému zesnulému uãiteli a rádci, prof. Dr. Janu Quaegebeurovi
z Katolické univerzity Leuven (Belgie). Jan Quaegebeur studoval královnu Arsinoe II. po cel˘
svÛj Ïivot: Quaegebeur (1971a; 1971b; 1978; 1983; 1985; 1989 a – posmrtnû – 1998).
3 Dobr˘ úvod do historie ptolemaiovského Egypta naleznete v Will (1979–1982),Green (1990)
a Hölbl (2001). Ohlednû Kleopatry, viz Walker – Higgs (2001) a Walker – Ashton (2003).
4 Longega (1968) a Poethke (1975).
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donie na vojenské taÏení proti perskému králi Dareiovi III. (asi 380–330 pﬁ.
Kr.) – úhlavnímu nepﬁíteli ¤ecka a Makedonie. Toto taÏení vedlo makedonskou armádu z její domoviny pﬁes Syropalestinu, Egypt a centrální oblast Perské ﬁí‰e na území dne‰ního Íránu a do Indie. Alexandrovi a jeho jednotkám se tento rozsáhl˘ region podaﬁilo bûhem deseti let dob˘t,
a vytvoﬁit tak novou ﬁí‰i.
V roce 323 pﬁ. Kr. v‰ak na samém vrcholu sv˘ch sil Alexandr III. v Babylónu náhle zemﬁel.V tomto okamÏiku v‰ak nebyl k dispozici Ïádn˘ pﬁím˘
nástupce, jenÏ by mohl pﬁevzít kontrolu nad novû zaloÏenou ﬁí‰í. Rozhodnutí tak zÛstalo v rukou Alexandrov˘ch generálÛ a dal‰ích vûrn˘ch, kteﬁí
po mnoha jednáních dosáhli spoleãné shody, zpeãetûné v podobû takzvané babylónské dohody.5 Tato dohoda ustanovila za spoleãné vládce Alexandrovy ﬁí‰e jeho slabomyslného nevlastního bratra Filipa III. Arrhidaia
a v té dobû je‰tû nenarozeného Alexandrova syna, dítû jeho Ïeny Roxany,
budoucího Alexandra IV. Vlády se ve jménu tûchto dvou králÛ ujal triumvirát:Antipatros, Perdikkas a Krateros.Ani jeden z tûchto králÛ v‰ak ve skuteãnosti nikdy do politiky své vlastní zemû nezasáhl. ¤í‰e byla dále rozdûlena do provincií, tzv. satrapií, které byly ovládány Alexandrov˘mi generály
a hodnostáﬁi, kteﬁí se ãasem stali znám˘mi jako „nástupci Alexandra“ ãi diadochové.6 Byl to právû otec Arsinoe, Ptolemaios, kter˘ pﬁi dûlení Alexandrovy ﬁí‰e v Babylónu pro sebe získal egyptskou provincii.
Babylónská dohoda vÛbec nevyﬁe‰ila problém nástupnictví po Alexandrovi Velikém. Místo toho mezi pÛvodními Alexandrov˘mi generály vyvolala nepﬁetrÏité napûtí. Na jedné stranû pÛsobila skupina generálÛ, která se
pokou‰ela udrÏet centrálnû kontrolovanou ﬁí‰i,ale proti nim stála dal‰í skupina diadochÛ, kteﬁí si pﬁáli vládnout sv˘m provinciím jako nezávisl˘m královstvím a roz‰iﬁovat svá území v neprospûch dal‰ích generálÛ. Právû toto
napûtí mûlo za následek ãasté konflikty mezi centrální správou a diadochy
na stranû jedné a mezi stále se mûnícími koalicemi diadochÛ na stranû druhé. Po cel˘ch ãtyﬁicet let se v prÛbûhu ‰esti válek, znám˘ch jako „Války diadochÛ“ (321–281 pﬁ. Kr.), snaÏili pÛvodní generálové a pﬁátelé Alexandra
v‰emi dostupn˘mi prostﬁedky posílit své vlastní pozice a roz‰íﬁit svá vlastní území a moc.
KdyÏ se Arsinoe v roce 316 pﬁ. Kr. narodila, zuﬁila právû Druhá válka
diadochÛ (319–315 pﬁ. Kr.), a neÏ dosáhla vûku ‰estnácti let, probûhly po
celém v˘chodním Stﬁedomoﬁí nejen dal‰í dvû podobné války,ale také mnoho men‰ích bitev a vojensk˘ch taÏení. Po smrti oficiálních vládcÛ – Filipa
Arrhidaia (317 pﬁ. Kr.) a Alexandra IV. (310/309 pﬁ. Kr.) – se jednotliví diadochové zaãali postupnû prohla‰ovat za panovníky sv˘ch provincií. Bylo
to kolem 10. narozenin Arsinoe, tedy v roce 206 pﬁ. Kr., kdy se její otec stal
5 Schachermeyr (1970: 79–186) a Seibert (1983: 84–91).
6 Diadochoi je ﬁeck˘ termín pro následníky.
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oficiálnû králem Egypta.Král dnes znám˘ jako Ptolemaios I.Sótér se tak stal
zakladatelem linie patnácti vládcÛ Egypta nesoucích jméno Ptolemaios
a jeho potomci – známí jako ptolemaiovská dynastie – pak po témûﬁ tﬁi století vládli Egyptu aÏ do smrti Kleopatry VII. v roce 30 pﬁ. Kr.
V prÛbûhu „válek diadochÛ“ se stalo bûÏnou praxí navazovat a stvrzovat
politická spojenectví prostﬁednictvím sÀatkÛ ãlenÛ královsk˘ch rodin.Sám
Ptolemaios I.se v Egyptû oÏenil s Eurydikou,dcerou generála Antipatra,jednoho z trojice muÏÛ,kteﬁí po Alexandrovû smrti kontrolovali centrální vládu.
Z tohoto sÀatku se postupnû narodili tﬁi synové a dvû (ãi tﬁi) dcery. Právû
nejstar‰í syn, Ptolemaios Keraunos („Blesk“), se stal na urãitou dobu oficiálním dûdicem egyptského trÛnu. Ale jen o nûkolik let pozdûji se Ptolemaios I.
s Eurydikou rozvedl a její místo zaujala jeho milenka, Eurydiãina neteﬁ Bereniké.Tato nová královna – známá jako Bereniké I. – porodila v roce 316
pﬁ. Kr. Ptolemaiovi dceru Arsinoe a v roce 308 pﬁ. Kr. syna Ptolemaia.
V prÛbûhu doby se Bereniké podaﬁilo z nástupnické linie odstranit Ptolemaiova syna Kerauna, jehoÏ místo zaujal její vlastní syn Ptolemaios, kterého dnes známe pod jménem Ptolemaios II. Filadelfos (308–246 pﬁ. Kr.).
Po tûchto neblah˘ch událostech uprchl Keraunos spoleãnû se svojí matkou Eurydikou kolem roku 288 pﬁ. Kr. z Egypta. Keraunos se nakonec usadil v Trákii – oblasti rozkládající se na území dne‰ního severov˘chodního
¤ecka, jiÏního Bulharska a evropské ãásti Turecka a ohraniãené âern˘m
moﬁem, Egejsk˘m moﬁem a Marmarsk˘m moﬁem. Právû v Trákii se Keraunos opûtovnû setkal se svou nevlastní sestrou Arsinoe.
Královna Trákie a Makedonie 7
V dobû, kdy Keraunos dorazil do Trákie, byla jiÏ Arsinoe po více neÏ deset
let královnou této zemû.Ve snaze o získání dal‰ího dÛleÏitého spojenectví
totiÏ Ptolemaios I. Sótér v roce 300 pﬁ. Kr. provdal svou ‰estnáctiletou dceru Arsinoe za Lysimacha. Stejnû jako Arsinoin otec Ptolemaios I. Sótér, patﬁil i její manÏel Lysimachos mezi pÛvodní nástupníky po Alexandrovi Velikém a v Babylónské dohodû mu byla v roce 323 pﬁ. Kr. pﬁidûlena provincie
Trákie. Na konci páté války diadochÛ (288–285 pﬁ. Kr.) se Lysimachovi podaﬁilo pﬁipojit ke svému království i celé území Makedonie.V dobû uzavﬁení sÀatku bylo králi Trákie uÏ více neÏ 60 let a Arsinoe se stala jiÏ jeho tﬁetí
ãi dokonce ãtvrtou manÏelkou. Narodili se jim tﬁi synové: Ptolemaios, Lysimachos a Filipos.
Pokud bychom uvûﬁili starovûk˘m básníkÛm a historikÛm, byla Arsinoe
oslnivû krásná a navíc jí byla dána pozoruhodná síla osobnosti.Tvrdo‰íjná,
neúprosná a ctiÏádostivá Arsinoe se zﬁejmû jiÏ velmi záhy rozhodla nesdílet pokorn˘ údûl mnoha sv˘ch souãasnic. Právû toto odhodlání v kombi7 Carney (1994).
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naci s jejím charismatem a urãit˘m osobním kouzlem – tedy rysy zﬁeteln˘mi i u mnoha pozdûj‰ích ptolemaiovsk˘ch královen, jako napﬁíklad slavné
královny Kleopatry VII. – z ní uãinily jednu z nejv˘znamnûj‰ích Ïen 3. století pﬁ. Kr.
O Ïivotû Arsinoe pﬁed jejími 30. narozeninami toho víme velmi málo. Na‰e vûdomosti o jejím dûtství a mládí v Egyptû, stejnû jako o prvních letech
manÏelství s Lysimachem v Trákii, jsou velmi omezené. Do „svûtel ramp“ tak
s koneãnou platností vstoupila aÏ ve vûku 33 let, kdy na královském dvoﬁe
Trákie a Makedonie podnikla své první, nechvalnû známé kroky na cestû
k moci a slávû.Svûdky její krutosti mÛÏeme b˘t jiÏ v roce 283/282 pﬁ.Kr.,kdy
se jí prostﬁednictvím lÏi podaﬁilo zmûnit nástupnictví na trÛn Trákie a Makedonie. Lysimachova nástupce Agathokla, syna z pﬁedchozího Lysimachova
sÀatku, lÏivû obvinila ze spiknutí proti králi.Agathokles byl následnû popraven a dûti Arsinoe a Lysimacha se tak staly prvními v královské nástupnické
linii.Její komplot v‰ak nepﬁinesl vytouÏené v˘sledky,a naopak se obrátil proti její vlastní rodinû.Vdovû po Agathoklovi,Lysandﬁe,aAgathoklov˘m vûrn˘m
se podaﬁilo najít podporu mezi nûkter˘mi dal‰ími diadochy, coÏ vedlo
k otevﬁené válce proti Lysimachovi.V roce 281 pﬁ. Kr., bûhem ‰esté a poslední války diadochÛ, král Lysimachos zemﬁel na bitevním poli u Korupedionu
v Lydii, oblasti Malé Asie, dne‰ním západním Turecku. Královského trÛnu Trákie a Makedonie se pak zmocnil Arsinoin nevlastní bratr Keraunos.
Arsinoe a její dûti po bitvû uprchly a spoleãnû vyhledaly azyl ve mûstû
Kassandreia (Chalkidike). Dûti Arsinoe a Lysimacha totiÏ nyní pﬁedstavovaly
váÏnou hrozbu pro nového vládce, Arsinoina nevlastního bratra Kerauna,
protoÏe se po popravû Agathokla staly jedin˘mi legitimními nástupci trÛnu.
Keraunos se ukázal b˘t stejnû úskoãn˘ a krut˘ jako jeho nevlastní sestra.Pﬁimûl Arsinoe, aby se za nûj provdala v˘mûnou za bezpeãí sv˘ch dûtí.V pﬁítomnosti makedonské vojenské rady v Kassandreii ji pak Keraunos podruhé uãinil královnou Trákie a Makedonie. Ale po svatbû se projevila jeho
skuteãná povaha: dva nejmlad‰í syny Arsinoe nechal zavraÏdit. Jejímu nejstar‰ímu synovi, Ptolemaiovi,8 i samotné královnû Arsinoe dovolil odejít.
Arsinoe na‰la útoãi‰tû na ostrovû Samothráké. Keraunos se tak nyní stal jedin˘m vládcem Trákie a Makedonie, ale jeho vláda netrvala dlouho. Roku 279
pﬁ. Kr. byl zajat a zabit v bitvû proti keltské armádû. Jeho hlava byla nabodnuta na kopí a doprovázela Kelty pﬁi jejich dal‰ím plenûní Makedonie.
Egyptská královna
Po více neÏ roãním pobytu na ostrovû Samothráké se Arsinoe vrátila domÛ
do Egypta,kam dorazila nûkdy v prÛbûhu roku 279 pﬁ.Kr.Za dvacet let,kte8 Ptolemaios, nejstar‰í syn Arsinoe a Lysimacha, nakonec vládl prolemaiovské provincii v Malé Asii za svého str˘ce Ptolemaia II. Filadelfa.
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ré pﬁeb˘vala v cizinû, se tam v‰ak mnohé zmûnilo. Ptolemaios II., její mlad‰í bratr, se po smrti jejich otce Ptolemaia I. Sótéra stal v lednu 282 pﬁ. Kr.
králem Egypta.A právû Ptolemaios II. pojal kolem roku 285 pﬁ. Kr. v dal‰ím
politicky motivovaném sÀatku za manÏelku dceru prvního manÏela Arsinoe, Lysimacha z Trákie. Nová královna Egypta, která tak byla nevlastní dcerou Arsinoe, také nesla jméno Arsinoe a dnes ji známe pod oznaãením Arsinoe I.
Arsinoiny vladaﬁské ambice v Trákii a Makedonii se nenaplnily a s úlohou královy sestry se rovnûÏ nespokojila, takÏe obrátila pozornost na
manÏelku svého bratra – Arsinoe I. Stejnû jako na dvoﬁe v Trákii, zaãala
i zde Arsinoe intrikovat a nûkdy mezi lety 279 a 275 pﬁ. Kr. se jí podaﬁilo
zbavit se Arsinoe I. tím, Ïe ji obvinila ze spiknutí proti jejímu manÏelovi,
Ptolemaiovi II. Arsinoe I. byla vypovûzena do mûsta Koptu v Horním
Egyptû, zatímco její takzvaní „spoluviníci“, Amyntas a Chrysippos, byli
popraveni.
Ptolemaios II. pak podnikl zcela bezprecedentní krok tím, Ïe si svou
vlastní sestru Arsinoe vzal za manÏelku. Arsinoe se tak coby Arsinoe II. potﬁetí a naposledy stala královnou – královnou Egypta. Proã k tomuto sÀatku do‰lo, zÛstává i dnes pﬁedmûtem mnoha dohadÛ. Co k nûmu Ptolemaia
II. vedlo není vÛbec jasné. Incestní svazek Arsinoe II. a Ptolemaia II. byl totiÏ v rozporu jak s ﬁeck˘mi, tak egyptsk˘mi zvyky a ve starovûkém svûtû vyvolal znaãn˘ skandál. Básník Sotades udûlal tu chybu, Ïe se jejich sÀatku vysmíval.Ve své básni obvinil Ptolemaia, Ïe „vloÏil svÛj klíã do zámku, kter˘
se pro to nehodil“. Pokud si vybavíme nejrÛznûj‰í aktivity Arsinoe jak v Trákii,tak v Egyptû,pak to ze strany básníka nebyl pﬁíli‰ chytr˘ nápad. Arsinoe
nebyla touto básní zrovna potû‰ena a Sotades do‰el stra‰livého trestu. Nejprve byl donucen k odchodu do exilu, pozdûji byl zatãen na malém ostrÛvku Kaudos na jiÏním pobﬁeÏí Kréty, uzavﬁen do olovûné rakve a vhozen
do moﬁe, kde se utopil.
Oficiální dvorní básník Theokritos ze Syrakus pﬁistoupil k tomuto incestnímu sÀatku zcela odli‰nû a pﬁedev‰ím chytﬁeji.Ve svém díle Idyly oslavil sÀatek bratra a sestry tím, Ïe je pﬁirovnal k bohÛm. Spojení mezi bratrem a sestrou se stalo hlavním tématem ptolemaiovské propagandy, která
zdÛrazÀovala boÏství královského páru. Pro ¤eky byl sÀatek Ptolemaia II.
s Arsinoe II. spojován se slavn˘m mytologick˘m sÀatkem mezi dal‰ím bratrem a sestrou – bohy Diem a Hérou, a EgypÈanÛm bylo pﬁipomínáno podobné spojení boÏsk˘ch sourozencÛ – Usira a Esety.
KdyÏ uzavﬁela svÛj tﬁetí sÀatek, bylo Arsinoe II. jiÏ kolem 40 let a byla jen
malá ‰ance,Ïe by mohla svému novému manÏelovi porodit je‰tû nûjaké potomky. Proto podnikla velmi pﬁekvapiv˘ krok – adoptovala tﬁi dûti z pﬁedchozího svazku Ptolemaia II. s Arsinoe I., vãetnû budoucího krále Ptolemaia III. Euergeta I. (246–222 pﬁ. Kr.). Tyto dûti, stejnû jako jejich potomci,
nikdy v pozdûj‰ích dokumentech a nápisech neodkazují jako na svou mat125
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ku na Arsinoe I., ale vÏdy na Arsinoe II. Po Arsinoe I. tak zbyla jen zmínka
v dûjinách ptolemaiovské ﬁí‰e. Dal‰ích sobû „nepohodln˘ch“ ãlenÛ královské rodiny, vãetnû vlastního a nevlastního bratra, se Arsinoe II. zbavila jednodu‰e – nechala je popravit.
Podle v˘povûdi soudob˘ch pramenÛ hrála Arsinoe II. v prÛbûhu 70. let
3.století pﬁ.Kr.dÛleÏitou roli v politice ptolemaiovské ﬁí‰e.9 BohuÏel v‰ak nevíme, jak˘ byl pﬁesn˘ dopad pÛsobení této královny na zahraniãní politiku
Egypta. Pravdou ale je, Ïe velmi dlouho po své smrti byla Arsinoe v ﬁeckém
svûtû spojována s egyptskou námoﬁní nadvládou ve v˘chodním Stﬁedomoﬁí
a jsou jí pﬁipisovány první kontakty mezi Egyptem a ¤ímem (273 pﬁ. Kr.). Je
jí rovnûÏ pﬁisuzována dÛleÏitá role v první syrské válce (274–271 pﬁ. Kr.)
proti vládci ze seleucidské dynastie – Antiochovi I.
V Egyptû Arsinoe II. zﬁejmû dosáhla nejen naplnûní nûkter˘ch sv˘ch politick˘ch ambicí, ale zároveÀ také podnikla první kroky ke své pozdûj‰í deifikaci v posledních letech Ïivota. Právû v této dobû do‰lo ke znaãnému
rozmachu v rozvoji dynastického kultu, tedy náboÏenského kultu oslavujícího ptolemaiovskou dynastii. V helénistickém svûtû 4. a 3. století pﬁed
Kristem se zaãala deifikace smrtelníkÛ – hrdinÛ a vládcÛ – objevovat pomûrnû ãasto. V Egyptû byl jiÏ velmi populární kult zasvûcen˘ zesnulému
Alexandrovi Velikému ãi kult zesnulého Ptolemaia I. Sótéra. Nûkdy kolem
roku 272/271 pﬁ. Kr. dospûl Ptolemaios II. k rozhodnutí pﬁipojit ke státnímu kultu Alexandra Velikého kult Ïijícího královského páru, tedy – koho jiného – neÏ sebe sama a své Ïeny,Arsinoe II. Královsk˘ pár se tak nakonec
stal znám˘m jako Theoi Adelphoi, tedy „milující se boÏ‰tí sourozenci“
(nTr.wy sn.wy), ãi jako Ptolemaios II. Filadelfos a Arsinoe II. Filadelfos. Knûz
kultu Alexandra III. a Theoi Adelphoi se stal nejv˘znamnûj‰ím státním knûzem v zemi.
Obr. 1 Ptolemaios III. nabízí
obûtiny „milujícím se
boÏsk˘m sourozencÛm“
v Karnaku

9 Hauben (1983) poskytuje pûkn˘ pﬁehled o roli Arsinoe II. v politice ptolemaiovské ﬁí‰e.
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Státní kult Alexandra a Theoi Adelphoi se s postupujícími roky vyvinul
do souborného dynastického kultu, do nûhoÏ byly postupnû zahrnovány
i dal‰í Ïijící královské ptolemaiovské páry, které se tak staly boÏsk˘mi páry.
Tak se setkáváme napﬁíklad s Theoi Euergetai, „bohy dobrodinci“ (Ptolemaiem III. a Bereniké II.), Theoi Philopatores, „otce milujícími bohy“ (Ptolemaiem IV. a Arsinoe III.), a zesnul˘mi Theoi Soteres, „bohy spasiteli“ (Ptolemaiem I. a Bereniké I.).10 Kult zahrnoval deifikaci jednotliv˘ch ãlenÛ
ptolemaiovské rodiny a stal se základní souãástí ptolemaiovské monarchie. Jin˘mi slovy, vládnoucí pár – a v‰ichni jejich pﬁedchÛdci – se stali Ïijícími bohy.11 (viz obr. 1).
Bohynû Arsinoe
V roce 270 pﬁ. Kr. ve vûku 46 let, na vrcholu své moci,Arsinoe II. Filadelfos
zemﬁela.12 Po její smrti ji pozvedl její opu‰tûn˘ bratr a manÏel Ptolemaios
II. na úroveÀ samostatné bohynû mimo spoleãn˘ dynastick˘ kult. Posmrtnou deifikací Arsinoe II. stvoﬁil Ptolemaios II. bohyni pro obû spoleãenské
skupiny – jak pro ¤eky, tak pro EgypÈany.Arsinoe se stala ﬁeckou bohyní,
která byla uctívána po stovky let v celé oblasti v˘chodního Stﬁedomoﬁí.
Souãasnû to byl také první a ve skuteãnosti jedin˘ úspû‰n˘ pokus o uvedení ãlena ptolemaiovské královské rodiny do egyptského panteonu.13
Jako ﬁecká bohynû byla Arsinoe ztotoÏÀována s Hérou a Demeter, ale na
prvním místû pak s Afroditou – bohyní lásky a krásy. Ptolemaios II. nechal
pro novou bohyni vybudovat v hlavním mûstû Alexandrii ohromn˘ chrám
pojmenovan˘ Arsinoeion. Latinsk˘ autor Plinius star‰í (23–79 po Kr.) popisuje ve 34. svazku svého díla Naturalis Historia, Ïe architekt chrámu
Timochares pÛvodnû zam˘‰lel do chrámu umístit pouze vzná‰ející se sochu bohynû, která by byla udrÏována ve vzduchu pomocí magnetické síly.
Pﬁedãasná smrt architekta v‰ak tento smûl˘ plán pﬁetrhla, ale samotná budova chrámu byla dostavûna.14
Ptolemaios rovnûÏ na poãest nové bohynû zﬁídil roãní úﬁad knûÏky kanephoros – „nesoucí zlat˘ ko‰“. První knûÏku boÏské Arsinoe zaznamenáváme v bﬁeznu 269 pﬁ. Kr.15 Pro zv˘‰ení popularity nové bohynû zorganizoval Ptolemaios v Alexandrii i ve zbytku Egypta svátky s procesími známé
jako Arsinoeia. Mezi památky na tato slavnostní procesí se ﬁadí nûkolik kusÛ oinochoe, neboli takzvan˘ch „královnin˘ch dÏbánÛ“ (viz obr. 2). Tyto
10 Kompletní seznam v Hölbl (2001:287).
11 Winter (1978); Hauben (1989) a Minas (2000).
12 Cadell (1998).
13 Hezk˘ pﬁehled rozdíln˘ch aspektÛ deifikace Arsinoe naleznete v Sauneron (1960:94–102);
Quaegebeur (1978:45–51), Minas (2000:93–96) a Hölbl (2001:101–104).
14 O rekonstrukci Arsinoeionu více v Pfrommer (2002:55–75).
15 Clarysse – Van Der Veken (1983) a Minas (1998).
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Obr. 2 Oinochoe neboli „královnin dÏbán“ Arsinoe II.
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dÏbány jsou zdobeny obrazy Arsinoe odûné do módního ‰atu, jejÏ nosily
ﬁecké Ïeny ve 3. století pﬁed Kristem. Pravá paÏe bohynû je pﬁedpaÏena a lije úlitbu na oltáﬁ. Druhou rukou podpírá dvû nádoby zvané cornucopia,
tedy nádoby ve tvaru rohu, které jsou naplnûny koláãky a vinn˘mi hrozny.
Symbol cornucopia znamená hojnost a prosperitu. Dvojit˘ roh hojnosti je
ãasto interpretován jako naráÏka na blízké spojení mezi Arsinoe II. a Ptolemaiem II.
Na mysu Zephyrion, v˘chodnû od Alexandrie, nechal admirál Kallikratos
vystavût chrám zasvûcen˘ Arsinoe coby Afroditû Euploie, patronce plavby.
Po celém ﬁeckém svûtû byla Arsinoe dlouho poté spojována s Egyptem coby námoﬁní velmocí a její kult jako patronky plavby se rychle uchytil
v mnoha pﬁístavních mûstech v˘chodního Stﬁedomoﬁí.16 Na ostrovû Kypru
a v Malé Asii bylo nûkolik mûst a zejména prosperujících pﬁístavÛ vybudováno pod jménem „Arsinoe“ (ãi na nûj pﬁejmenováno). Nejlep‰ím dÛkazem vlivu, jak˘ mûla nová bohynû na denní Ïivot obyvatel ve v˘chodním
Stﬁedomoﬁí, jsou poãetné dedikaãní plakety a domácí oltáﬁe s jejím jménem, které byly nalezeny po celé Egeidû a na Kypru.17
Arsinoe se ale nestala jen ﬁeckou bohyní, ale také bohyní rodil˘ch EgypÈanÛ. V egyptském prostﬁedí byla Arsinoe spojována pﬁedev‰ím s bohyní
Esetou. Podle královského dekretu, kter˘ známe z takzvané stély z Mendétu,18 se Arsinoe stala souãástí kultu v‰ech egyptsk˘ch chrámÛ jako „hostující bohynû“ (sunnaos Thea).V˘sledkem tohoto procesu bylo,Ïe socha nového boÏstva byla umístûna do v‰ech svatyní v zemi vedle sochy hlavního
boha kaÏdého chrámu. Ptolemaios II. také nechal vystavût mnoÏství nov˘ch chrámÛ po celé zemi, napﬁ. v Memfidû a Fajjúmu, kde byla Arsinoe
uctívána v˘hradnû jako egyptská bohynû.19 Musíme si uvûdomit, Ïe Ptolemaiovo rozhodnutí o deifikaci Arsinoe II. nebylo v rozporu se staroegyptskou tradicí. VÏdyÈ kulty zesnul˘ch panovníkÛ, jak˘mi byli napﬁíklad Ramesse II. (1279–1212 pﬁ. Kr.) a Nektanebo II. (361–343 pﬁ. Kr.), stejnû jako
v˘znamn˘ch jednotlivcÛ – napﬁíklad Imhotepa, architekta DÏoserovy stupÀovité pyramidy – byly ve starovûkém Egyptû bûÏné.20
Jako bohynû se Arsinoe objevuje na ãetn˘ch stélách, reliéfech a sochách.21 Byla pro ni vytvoﬁena zvlá‰tní titulatura i ikonografie podle starobyl˘ch pravidel a dobﬁe znám˘ch pﬁíkladÛ.V˘hodou tohoto snaÏení bylo,
Ïe egyptské obyvatelstvo mohlo novou bohyni snadno rozeznat. Nûkolik
egyptologÛ na‰lo v její titulatuﬁe a ikonografii egyptské bohynû spojení

16 Hauben (1983:111–114).
17 Robert (1966).
18 Kamal (1904: pl. LIV a LV and no. 22181) a Sethe (1904:28–54).
19 Sauneron (1960); Longega (1968:114) a Quaegebeur (1971b:242–244).
20 Quaegebeur (1971b:245).
21 Detailní pﬁehled zobrazení Arsinoe na reliéfech a stélách v Quaegebeur (1998:85–106).
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s minulostí, pﬁedev‰ím odkazy na státního boha Nové ﬁí‰e Amona, nûkolik
králÛ a královen ze stejného období, stejnû jako na „boÏské ctitelky“ ãi
„boÏské manÏelky Amonovy“ z Pozdní doby.22
Jako mnoho královsk˘ch manÏelek jiÏ od doby Stﬁední ﬁí‰e, zapisovala
i Arsinoe své rodné jméno do kartu‰e:
.23 Její rodné jméno ãasto doprovází v˘raz (nTr) mr-sn neboli (Thea) Filadelfos. Na rozdíl od
v‰ech ostatních egyptsk˘ch královen Arsinoe po své smrti získala titul
z královské titulatury, tedy takzvané trÛnní jméno – neboli titul „Krále Horního a Dolního Egypta“ (nsw.t-bity):
.V kartu‰i tohoto titulu
mÛÏeme ãíst: „ta, která je spojena v srdci Pravdy, milovaná bohy“. Jedin˘mi
dal‰ími královnami, které kdy v egyptsk˘ch dûjinách získaly trÛnní jméno,
byly pouze ty, jeÏ vládly samostatnû, tedy napﬁ. královna Hat‰epsut
(1479–1457 pﬁ. Kr.) a Tausret (1188–1186 pﬁ. Kr.) z doby Nové ﬁí‰e. Nûkteﬁí badatelé vidí v pﬁidûlení trÛnního jména Arsinoe symbol dÛleÏité politické úlohy, kterou královna sehrála v Egyptû v 70. letech 3. století pﬁ. Kr.24
Jedinou ptolemaiovskou královnou, která je‰tû bûhem svého Ïivota nesla
titul „Král Horního a Dolního Egypta“, byla slavná Kleopatra VII.
Dal‰í staroegyptsk˘ titul,kter˘ je pravidelnû spojován se jménem boÏské
Arsinoe, je „dcera Amonova“ (sA.t Imn). Právû tento titul nespornû odkazuje na dal‰ího deifikovaného Makedonce – Alexandra III. Velikého – kter˘
byl za „syna Amonova“ prohlá‰en prostﬁednictvím vû‰tby v chrámu v Sívû.25 Stejn˘m titulem se mohly honosit také takzvané thébské „boÏské ctitelky“ nebo „boÏské manÏelky Amonovy“ v prÛbûhu Pozdní doby.26
Prakticky na v‰ech egyptsk˘ch reliéfech je Arsinoe vyobrazena s velmi
zvlá‰tní korunou27 (viz obr. 1 a 3). Na typickou supí ãelenku navazuje ãervená koruna Dolního Egypta kombinovaná se dvûma sokolími ocasními
pery a horizontálními rohy se sluneãním kotouãem.Arsinoe je první egyptskou královnou, která se mÛÏe tímto typem koruny honosit, i pozdûji se tato koruna objevuje na hlavû jiné ptolemaiovské královny jen velmi vzácnû.
A naopak tuto korunu mÛÏeme povaÏovat za urãitou variantu koruny, kterou se ãasto py‰nili ptolemaiov‰tí králové. TakÏe tvar koruny, stejnû jako
pﬁidûlení trÛnního jména, snad mÛÏeme povaÏovat za dÛkaz dÛleÏité role,
kterou královna sehrála na poli egyptské politiky.
22 Dal‰í informace o boÏsk˘ch ctitelkách naleznete v ãlánku Kvûty Smolárikové v tomto
svazku.
23 Pﬁehled rÛzn˘ch hieroglyfick˘ch záznamÛ jména v Gauthier (1916:239–244).
24 Quaegebeur (1971a:202–206; 1978:262) a Hauben (1983:109–110).
25 Sauneron (1960:103) a Grimm (1978:108–109).
26 Quaegebeur (1971a:207–208; 1978:258).
27 Sauneron (1960:107–108); Quaegebeur (1971a:198–200; 1978:257–258; 1983: 111–113;
1985:74; 1989:45) a Dils (1998).
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Dal‰í pozoruhodn˘ atribut ikonografie Arsinoe pﬁiná‰ejí její sochy. Právû
na sv˘ch boÏsk˘ch sochách je Arsinoe vyobrazena s dvojit˘m ureem, tedy
dvûma vztyãen˘mi kobrami místo jedné, které vystupují bezprostﬁednû nad
ãelem v korunû nebo pokr˘vce hlavy (viz obr. 4).V egyptsk˘ch královsk˘ch
vyobrazeních je dvojit˘ ureus neobvykl˘, ale není zcela ojedinûl˘. Nejstar‰í
pﬁíklady se objevují jiÏ v Nové ﬁí‰i (1543–1080 pﬁ. Kr.).28 V dobû 18. dynastie

Obr. 3 Typická koruna Arsinoe II.
Obr. 4 Dvojit˘ ureus

28 Ashton (2001a:40–41).
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‰lo mezi jin˘mi o královnu Eset, matku Thutmose III., královnu Teji, manÏelku Amenhotepa III., a královnu Nefertiti, choÈ Amenhotepa IV./Achnatona,
které jsou pravidelnû vyobrazovány s dvojit˘m ureem.Tento dvojit˘ ureus se
také objevuje v 19. dynastii na so‰e Meritamon, dcery a manÏelky Ramesse
II. Za vlády 25. (núbijské) dynastie (745–664 pﬁ. Kr.) jsou s dvojit˘m ureem
zachyceni jak faraoni,tak jejich královny.Dvojit˘ ureus je ãasto interpretován
jako odkaz na dvû zemû – Horní a Dolní Egypt,nebo v pﬁípadû 25.(núbijské)
dynastie – na Egypt a Núbii. Za zmínku jistû stojí, Ïe v ptolemaiovském období je to pouze Arsinoe II., která je vyobrazena s dvojit˘m ureem. EgyptoloÏka
Sally-Ann Ashton pﬁedpokládá, Ïe v pﬁípadû Arsinoe mÛÏe jít o reprezentaci
blízkého vztahu mezi Arsinoe a jejím bratrem a manÏelem, Ptolemaiem II.,
jako Theoi Adelphoi, „milujících se boÏsk˘ch sourozencÛ“.29
Ptolemaios II. také nechal razit zlaté a stﬁíbrné mince s portrétem Arsinoe, která se tak stala první ptolemaiovskou královnou vyobrazenou na
mincích. Na tûchto mincích je Arsinoe zachycena jako ﬁecká Ïena s jedním
egyptsk˘m atributem: beraními rohy boha Amona. Beraní rohy jsou dÛleÏit˘m ikonografick˘m prvkem, kter˘ boÏskou Arsinoe, stejnû jako její titul
„dcery Amonovy“, spojuje s thébsk˘m bohem Amonem i nûkolika faraony
Nové ﬁí‰e – napﬁ. Ramessem II., kter˘ byl na velkém mnoÏství reliéfÛ zobrazován se stejn˘m atributem. Souãasnû jsou ale tyto beraní rohy naráÏkou na Alexandra III.Velikého jako „syna Amonova“. Na mincích s Arsinoe
se také ãasto objevují dvojité rohy hojnosti – neboli dikeras. Jde o dvû nádoby ve tvaru rohu, z nichÏ jako symbol prosperity a dostatku pﬁetékají
produkty zemû, mezi nûÏ patﬁí vinné hrozny i koláãky. Jak dvojit˘ ureus na
sochách královny, tak i dvojitá cornucopia na mincích symbolizují blízké
spojení Arsinoe II. s Ptolemaiem II.30
Jako ﬁecká i egyptská bohynû získala deifikovaná Arsinoe v˘znamnou pozici prostﬁedníka mezi ﬁeck˘mi a egyptsk˘mi poddan˘mi ptolemaiovsk˘ch
vládcÛ.Toto se nejzﬁejmûji projevuje v oblasti Fajjúmu. Ptolemaios II. nav˘‰il poãet egyptsk˘ch provincií a tím uãinil z Fajjúmu samostatnou provincii,
nadále známou jako provincie Arsinoites. Deifikovaná Arsinoe se v této novû vzniklé provincii stala ústﬁední bohyní pro obû etnické skupiny.31
K zaji‰tûní trvalého pokraãování kultu deifikované Arsinoe vyãlenil Ptolemaios II. v roce 263 pﬁ. Kr. znaãnou ãást v˘nosu náboÏenské danû (apomoira) z ovocnáﬁské a vinaﬁské produkce zemû.32 Kult Arsinoe byl zﬁejmû znaãnû populární mezi ¤eky i EgypÈany a zÛstal v oblibû minimálnû
do 1. století pﬁ. Kr.33
29 Ashton (2001b:151–152).
30 Ashton (2001b:152) a Pfrommer (2002:39–40).
31 Rübsam (1974:17–19).
32 Clarysse – Vandorpe (1998).
33 Quaegebeur (1971b:270; 1978:54).
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Odkaz Arsinoe II.
Rozhodnû nemÛÏeme podcenit vliv, kter˘ mûla Arsinoe na následující generace ptolemaiovsk˘ch královen a princezen. Arsinoe II. Filadelfos stojí
na poãátku pozoruhodné linie Ïensk˘ch královen v ptolemaiovsk˘ch dûjinách. Dal‰í dûjinn˘ v˘voj ptolemaiovského Egypta dokládá, Ïe Arsinoe II.
a její manÏel Ptolemaios II. se stali zakladateli urãitého trendu – a to v nejednom smûru. Témata jako nemilosrdné zpÛsoby královen pﬁi získávání
moci, sÀatky mezi bratrem a sestrou, v˘razn˘ vliv ptolemaiovsk˘ch královen na egyptskou politiku, zahrnutí Ïijícího královského páru do kultu
Alexandra Velikého i dal‰í v˘voj dynastického kultu se v historii ptolemaiovského Egypta opakují po dal‰ích 250 let.34
Tradiãním motivem, dalo by se s nadsázkou ﬁíci i jistou „obchodní znaãkou“ ptolemaiovské dynastie, bylo kruté zacházení se v‰emi pﬁíbuzn˘mi,
kteﬁí pﬁedstavovali moÏnou pﬁekáÏku na cestû k moci. Pro ilustraci poslouÏí,jak Arsinoe II.naloÏila nejen se sv˘m nevlastním synem Agathoklem vTrákii, ale také se svou ‰vagrovou Arsinoe I. v Egyptû. Pokud bychom chtûli pﬁipravit seznam takov˘ch ãinÛ, byl by skuteãnû dlouh˘, ne-li nekoneãn˘. Zde
si mÛÏeme uvést jen nûkolik pﬁíkladÛ, které provázejí posledních sedmdesát let ptolemaiovského Egypta.V roce 112 pﬁ. Kr. nechala Kleopatra Trifaina zavraÏdit svou mlad‰í sestru Kleopatru IV. Také Ptolemaios X. Alexander I.
nechal v roce 101 pﬁ. Kr. odstranit svou matku a koregentku Kleopatru III.
Podobn˘ osud urãil v roce 80 pﬁ. Kr. pro svoji nevlastní matku a koregentku
Bereniké III. i Ptolemaios XI. Alexander II. V roce 55 pﬁ. Kr. se Ptolemaios XII. Neos Dionysos rozhodl zavraÏdit svou dceru a jedinou vládkyni
Bereniké IV. a koneãnû musíme vzpomenout Kleopatru VII., která nechala
v roce 44 pﬁ. Kr. zlikvidovat svého bratra a spoluvládce Ptolemaia XIV.
Také sÀatek mezi královsk˘m bratrem a sestrou – poprvé uskuteãnûn˘
právû Ptolemaiem II.a Arsinoe II.– se stal v ptolemaiovské královské dynastii
bûÏn˘m jevem.Ptolemaiov‰tí vládci se snaÏili prostﬁednictvím spojení sv˘ch
sÀatkÛ se sÀatky ﬁeck˘ch bohÛ Dia a Héry, stejnû jako egyptsk˘ch boÏstev
Usira a Esety,zdÛraznit boÏství královského páru.V podobném duchu se Ptolemaios IV. oÏenil se svou vlastní sestrou Arsinoe III. (222/221 pﬁ. Kr.), Kleopatra II. uzavﬁela sÀatek se sv˘m bratrem Ptolemaiem VI. Filometorem (175
pﬁ. Kr.) a po jeho smrti i se sv˘m mlad‰ím bratrem Ptolemaiem VIII. Euergetem II. (145 pﬁ. Kr.). Ptolemaios VIII. Euergetes II. se také pozdûji oÏenil se
svojí neteﬁí a nevlastní dcerou Kleopatrou III. (141/140 pﬁ. Kr.). Ptolemaios
X.Alexander I. nejdﬁíve pojal za Ïenu svoji sestru Kleopatru IV. (asi 120 pﬁ.
Kr.) a po rozvodu se na pﬁíkaz své matky Kleopatry III. oÏenil se svou dal‰í
sestrou Kleopatrou V. Seléné (asi 115 pﬁ. Kr.). A koneãnû i Ptolemaios XII.
Neos Dionysos si vzal za Ïenu svou sestru Kleopatru VI. (80 pﬁ. Kr.).
34 Pﬁehled hlavních událostí ptolemaiovského Egypta v Hölbl (2001:318–353).
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Aãkoliv pﬁesn˘ dopad Arsinoina jednání na egyptskou politiku je stále
pﬁedmûtem debat, je zﬁejmé, Ïe nûkolik jejích Ïensk˘ch nástupkyÀ sehrálo
dÛleÏitou a dobﬁe zdokumentovanou úlohu v politice Egypta. V prÛbûhu
2. a 1. století pﬁ. Kr. mÛÏeme sledovat narÛstající dÛleÏitost Ïen v dynastii.
Kleopatra I. (asi 204–176 pﬁ. Kr.) byla první Ïenou, které se podaﬁilo pﬁevzít poruãnictví mladého krále, Ptolemaia VI. Filometora a b˘t oficiálnû
uznána regentkou (180–176 pﬁ. Kr.). Od roku 170 pﬁ. Kr. se její dcera Kleopatra II. (?35–116 pﬁ. Kr.) stala rovnocenn˘m partnerem ve vládû sv˘ch ptolemaiovsk˘ch monarchÛ a bratrÛ Ptolemaia VI. Filometora a Ptolemaia VIII.
Euergeta II. Za vlády druhého jmenovaného to byla Kleopatra II. a /nebo36
její dcera Kleopatra III. (?–101 pﬁ. Kr.), kdo vÏdy figuroval v královsk˘ch dekretech vedle panovníka jako rovnocenn˘ pﬁedstavitel královské vÛle.
Kleopatra II. také dokonce vedla proti Ptolemaiovi VIII. Euergetovi II. mezi
lety 132 a 124 pﬁ. Kr. obãanskou válku.
Na konci 2. století pﬁ. Kr. se Kleopatra III. jiÏ nadále nespokojila s úlohou
pouhé poruãnice nezletilého krále Ptolemaia IX. Sótéra II., ale získala pozici rovnocenné partnerky (116–107 pﬁ. Kr.). V administrativních dokumentech, stejnû jako na chrámov˘ch reliéfech, mladého krále zcela vytlaãila.
V 1. století pﬁ. Kr. královny Bereniké III. (81–80 pﬁ. Kr.) a Bereniké IV.
(58–55 pﬁ. Kr.) po urãité krátké období dokonce zcela samy vládly Egyptu.
Dûjiny ptolemaiovsk˘ch královen Egypta koneãnû dosáhly svého vrcholu
v nezávislé vládû dobﬁe známé Kleopatry VII. (51–30 pﬁ. Kr.), která se chopila moci v neprospûch sv˘ch dvou bratrÛ, Ptolemaia XIII. a Ptolemaia XIV.
Koﬁeny této stále narÛstající dÛleÏitosti, kterou postupnû získávaly Ïeny
ptolemaiovské linie, sahají do poãátku 3. století pﬁ. Kr., do doby pÛsobení
nám dobﬁe známé Arsinoe II. Filadelfos. Právû Arsinoe II. jako princezna
Egypta, královna Trákie a Makedonie, královna Egypta a koneãnû bohynû
v Egyptû a v˘chodním Stﬁedomoﬁí stojí na poãátku pozoruhodné linie ptolemaiovsk˘ch egyptsk˘ch královen. Kouzlo i krutost Arsinoe II. se staly pﬁíkladem a zdrojem inspirace pro mnoho dal‰ích královen, nikoli jen pro její nejslavnûj‰í nástupkyni, Kleopatru VII.

35 Pﬁesná data narození královen Kleopatry II. a její dcery Kleopatry III. nejsou známa.
36 V závislosti na politick˘ch okolnostech: Ptolemaios VIII. nejdﬁíve vládl sám s Kleopatrou II.
(145–141 pﬁ. Kr.) a pozdûji v rámci tzv. trojité monarchie s Kleopatrou II. a Kleopatrou III.
(141–132 pﬁ. Kr.). Po obãanské válce mezi Kleopatrou II. na stranû jedné a Ptolemaiem VIII.
a Kleopatrou III. na stranû druhé (132–124 pﬁ. Kr.) byla trojitá monarchie obnovena aÏ do
smrti Ptolemaia VIII. (124–116 pﬁ. Kr.).
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