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Pro historick˘ v˘voj Egypta znamenal poãátek Nové ﬁí‰e zcela novou etapu ve v˘voji vztahÛ s jeho sousedy. Poté, co více neÏ sto let ovládali dolnoegyptskou deltu a oblast stﬁedního Egypta syropalestin‰tí panovníci oznaãovaní v nápisech jako Hykósové, se k moci opûtovnû dostala tradiãní
královská rodina z hornoegyptsk˘ch Théb. Vztahy mezi egyptskou ﬁí‰í
a Pﬁedním v˘chodem tak pochopitelnû doznaly znaãn˘ch zmûn. KdyÏ se
Ahmosovi I. podaﬁilo úspû‰nû vypudil Hyksósy z jejich hlavního mûsta
v Avaridû (souãasné Tell el-Dabû), nezastavil se a ve své expanzi pokraãoval
dále na území jiÏní Palestiny. Zde následnû rozvrátil i slavné hyksóské centrum ·aruhen. Pﬁedev‰ím jeho zásluhou se tak Egyptu podaﬁilo obnovit tradiãní kontrolu nad obchodními stezkami vedoucími pﬁedev‰ím podél pobﬁeÏí Stﬁedozemního moﬁe dále na sever a spojujícími Egypt s bohatstvím
Pﬁedního v˘chodu. Také jeho nástupci pokraãovali v Ahmoseho úspû‰né
velmocenské politice, a to nejen v oblasti Pﬁedního v˘chodu, ale i v Núbii,
kde postupnû posouvali hranici egyptské kontroly nejdﬁíve mezi 2. a 3. nilsk˘ katarakt; posléze byla za vlády Thutmose I. zniãena i Kerma, hlavní mûsto království Ku‰e, rozkládající se v prostoru 3. nilského kataraktu.A byl to
opût Thutmose I., kter˘ pokraãoval ve své vojenské expanzi i do oblasti
Pﬁedního v˘chodu, úspû‰nû postoupil aÏ do oblasti Karchemi‰e, kde na
bﬁezích ﬁeky Eufratu nechal vztyãit svou stélu vítûzství.Právû zde se také jako první egyptsk˘ vládce poprvé v dûjinách stﬁetl s vojenskou silou churritské ﬁí‰e Mitanni, jejíÏ centrum se rozkládalo v oblasti Cháburského trojúhelníku.
Po krátké a vojensky nev˘znamné vládû Thutmose II. byl za krále Horního a Dolního Egypta korunován syn jeho vedlej‰í manÏelky Esety,Thutmose III. Po relativnû klidném údobí, kdy politickou moc drÏela v rukách jako
regentka královna Hat‰epsut, zahájil Thutmose III. ve 22. roce své vlády vojenskou kariéru, která nemûla do té doby srovnání.V prostorách kolem svatynû bárky v karnackém Amonovû chrámu se dochoval popis celkem 16 vojensk˘ch taÏení, ke kter˘m do‰lo v následujících dvaceti letech. V dobû
rané 18. dynastie byla pﬁítomnost EgypÈanÛ v Syropalestinû jen sporadická
a prakticky vÏdy byla svázána s váleãn˘mi v˘pravami.Teprve aÏ v souvislosti s akcemi Thutmose III. mÛÏeme v tomto regionu pozorovat usazování
vût‰ího poãtu obyvatel egyptského pÛvodu, kteﬁí si s sebou pﬁinesli také
prvky své domácí kultury, stejnû jako náboÏenské a dal‰í kulturní tradice.
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Pro místní vládce se egyptské prostﬁedí a jeho materiál stávají prestiÏními
prvky, kter˘mi se odli‰ují od ostatních ãlenÛ této spoleãnosti.Tato dominance prestiÏe egyptského materiálu zÛstává urãujícím prvkem pro období cel˘ch následujících 350 let, po které máme doloÏeno sepûtí této ãásti
Pﬁedního v˘chodu s ﬁí‰í rozkládající se v povodí Nilu. Zejména centra v severních ãástech oblasti v‰ak zaãala v prÛbûhu 16. století pﬁ. n. l. navazovat
stále bliÏ‰í kontakty s mitannsk˘m státem, coÏ v˘raznû ohroÏovalo zdej‰í
velmocenské zájmy Egypta.Vojenská taÏení Thutmose III. tak mûla za úkol
nejdﬁíve získat opûtovnou a trvalej‰í kontrolu nad syropalestinsk˘m územím, aby pak panovník mohl pﬁistoupit k hlavnímu cíli, kter˘m bylo omezení vlivu ﬁí‰e Mitanni. O velikosti a intenzitû vojensk˘ch v˘prav EgypÈanÛ
ve velké míﬁe vypovídá i archeologick˘ materiál, protoÏe s Thutmosov˘m
jménem dnes spojujeme koneãnou destrukci mnoha mûst v Palestinû i S˘rii,
mezi nûÏ patﬁí i takové lokality jako Gezer, Tel Tacanek ãi Megiddo. K pﬁímému stﬁetu s Mitanni v‰ak nedo‰lo dﬁíve neÏ ve 33. roce vlády, kdy Thutmosovy jednotky za pouÏití ãlunÛ pﬁekroãily tok Eufratu. Pﬁi svém postupu zcela vyplenily ty ãásti zemû, které se rozkládaly na jih od Karchemi‰e
a Thutmose III., podle vzoru svého dûda Thutmose I., nechal na bﬁezích
Eufratu vztyãit dal‰í stélu vítûzství. Thutmosovi se podaﬁilo konsolidovat
vnitﬁní pomûry minimálnû v jiÏních oblastech, kde zavedl systém pravidelného v˘bûru dávek a pravdûpodobnû zavedl s místními vládci i systém více ãi ménû pravidelné v˘mûny korespondence.Také synové tûchto vládcÛ
pﬁicházeli do Egypta, kde byli vychováváni na královském dvoﬁe a kde jim
byla v‰tûpována egyptská kultura, kterou si s sebou pozdûji odná‰eli do
sv˘ch syropalestinsk˘ch mûst. Syropalestina pﬁedstavovala jiÏ od nejstar‰ích období nejen politicky v˘znamné území jako nárazníkové pásmo mezi Egyptem a dal‰ími politick˘mi útvary Pﬁedního v˘chodu, ale pﬁedev‰ím
zdroj mnoha cenn˘ch nerostÛ a dal‰ích komodit, kter˘ch nebyl v Egyptû
dostatek. Z oblasti Libanonu proudilo do Egypta pﬁedev‰ím kvalitní dﬁevo,
ale prostﬁednictvím stﬁedomoﬁsk˘ch pﬁístavÛ to bylo i stﬁíbro, lapis lazuli,
slonovina, kvalitní víno, dobytek a konû. S tím, jak bylo dopravováno toto
zboÏí do Egypta, pﬁicházelo do povodí Nilu stále více a více cizincÛ, kteﬁí
se zde postupnû usazovali a stávali se nedílnou souãástí staroegyptské spoleãnosti. Právû v této dobû se v egyptském jazyce zaãalo objevovat velké
mnoÏství v˘pÛjãek, pﬁedev‰ím ze semitsk˘ch jazykÛ, které se váÏou ke kulturní tradici tûchto obyvatel. Kromû jazyka do‰lo i k nespornému obohacení egyptské kultury a náboÏenství. V egyptském panteonu se systematicky objevují i jména semitsk˘ch boÏstev, jak˘mi byl Baal, Re‰ef,A‰tarta ãi
Qid‰u, a rozhodnû nás nepﬁekvapí, Ïe mnoho kultovních pﬁedmûtÛ spjat˘ch s tûmito jmény pochází z oblasti Memfidy, která byla díky sv˘m pﬁístavÛm v této dobû hlavním centrem obchodu s Pﬁedním v˘chodem. Na
stûnách soukrom˘ch hrobek v Thébách nacházíme mnoho vyobrazení náãelníkÛ cizích zemí pﬁiná‰ejících dary ke dvoru egyptského vládce. Kromû
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tradiãních NúbijcÛ a AsijcÛ jsou ãasto zachyceni také obyvatelé Keftiu, tedy starovûké Kréty, ve sv˘ch pestr˘ch odûvech a s nádhern˘mi nádobami
ve sv˘ch rukou. Není nadsazené tvrzení, Ïe Egypt se v 15. a 14. století pﬁ.
Kr. stává kosmopolitní spoleãností a státem, kde se stﬁetávají obyvatelé celého v˘chodního Stﬁedomoﬁí, Pﬁedního v˘chodu i ãástí Afriky.
Vztahy s Mitanni v‰ak zÛstávaly nadále napjaté i v dobû po smrti Thutmose III. Jeho nástupce Amenhotep II. pokraãoval ve ‰lépûjích otce a v prÛbûhu svého prvního vojenského taÏení se u Kade‰e stﬁetl s mitannsk˘m vojskem. I pﬁes skuteãnost,Ïe se mu v tomto stﬁetu podaﬁilo zvítûzit a následnû
pro v˘strahu nechal popravit sedm místních vládcÛ, se mu nepodaﬁilo
v tomto regionu zajistit mír a stabilitu. Nepokoje si vynutily jiÏ za ãtyﬁi roky
dal‰í vojenská taÏení. Na politické scénû se ale poprvé objevuje nov˘ hráã
– ﬁí‰e ChetitÛ. V prÛbûhu 16. století pﬁ. Kr. indoevropská ﬁí‰e s centrem
v srdci Anatolie postupnû pronikala do severních ãástí S˘rie a nyní se dostala do pﬁímé konfrontace s Mitannci a zprostﬁedkovanû i EgypÈany. Byl to
zﬁejmû právû nátlak ChetitÛ, kter˘ pﬁinesl zmûnu do egyptsko-mitannsk˘ch
vztahÛ. Ve snaze o udrÏení jisté stability v syrském regionu pravdûpodobnû
do‰lo ke smíru mezi obûma mocnostmi, která mohla b˘t za vlády Thutmose IV. potvrzena sÀatkem mitannské princezny s egyptsk˘m panovníkem.
VÏdyÈ v jednom z dopisÛ, které poslal mitannsk˘ král Tu‰ratta svému partnerovi v Egyptû – jímÏ nebyl nikdo jin˘ neÏ Amenhotep IV. –, se praví:
„KdyÏ (Thutmose IV.), otec Nimmureji (= Amenhotepa III.) psal Artatamovi, mému dûdovi,
poÏádal o dceru [mého dûda, sestru] mého otce. Psal mu pûtkrát, ‰estkrát, ale on mu jí nedal.
KdyÏ mu napsal posedmé, pak teprve pod takov˘mto tlakem mu jí dal.“

Je zﬁejmé, Ïe z politick˘ch protivníkÛ se postupem ãasu stali partneﬁi.
Tradice pojímání cizích princezen za manÏelky egyptsk˘ch panovníkÛ
v‰ak není spojena jen se jménem Thutmose IV. Na poãátku 20. století byla
na západním bﬁehu v Thébách, v údolí naz˘vaném Wádí Qurúd, objevena
hrobka tﬁí manÏelek (Hmt ncwt) Thutmose III. se semitsk˘mi jmény Manuwai,Manhata a Maruta.Na základû nejnovûj‰í anal˘zy materiálu z hrobky se
Jamesi Hochovi (2004: 329–336) podaﬁilo potvrdit star‰í názor A. Schulmana (1979: 183), Ïe pﬁíchod tûchto Ïen do Egypta musíme spojit s událostmi
popsan˘mi v Thutmosov˘ch Análech:
„[Seznam darÛ, které byly pﬁineseny do moci Jeho Veliãenstva náãelníky] Recenu ve
40. roce (jeho) vlády … Dary náãelníkÛ Recenu: dcera náãelníka a (její) v˘bava ze zlata
a lapisu lazuli její zemû, doprovod, sluÏebníci a [otoci a otrokynû], kteﬁí k ní náleÏejí (v poãtu) tﬁiceti.“ (Urk. IV, 668: 3–4; 668: 17–669: 3).

Po smrti Thutmose IV. zdûdil trÛn Egypta a s ním spojená území v Núbii
a na Pﬁedním v˘chodû jeho syn jménem Amenhotep III. (trÛnní jméno
Nebmaatre) s vedlej‰í manÏelkou Mutemwijou. Egypt v té dobû pﬁedstavoval jednu z velmocí celého Pﬁedního v˘chodu, a to pﬁedev‰ím díky núbij103
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sk˘m zdrojÛm zlata. Amenhotep nastoupil na trÛn, je‰tû jako nedospûl˘,
pravdûpodobnû v roce 1387 pﬁ. Kr.Tuto na‰i domnûnku potvrzuje socha
pokladníka Sebekhotepa, kter˘ drÏí mladého prince jménem Amenhotepmer-chepe‰, tedy pozdûj‰ího krále Amenhotepa III. Také na nástûnné malbû v hrobce Hekamehhea (TT 64) vidíme panovníka vyobrazeného jako
jinocha. Pﬁedpokládáme, Ïe v dobû, kdy se ujal moci, mu mohlo b˘t pﬁibliÏnû 12 let.
K nejv˘znamnûj‰ím poãinÛm jeho vlády nepochybnû patﬁí znaãná stavební aktivita, která tehdy dosáhla jednoho ze sv˘ch vrcholÛ. Nebyly to
v‰ak jen královské památky, ale také velké mnoÏství staveb soukromníkÛ,
které pﬁispûly k roz‰íﬁení mnoÏství zku‰en˘ch ﬁemeslníkÛ a dal‰ích umûlcÛ. K nejznámûj‰ích Amenhotepov˘m poãinÛm patﬁí nespornû v˘stavba
na obou bﬁezích Nilu v thébské oblasti, kam náleÏí budování chrámu zasvûceného bohu Amonovi v Luxoru, roz‰íﬁení chrámového komplexu
v Karnaku, vybudování zádu‰ního chrámu, ze kterého do dne‰ních dob zÛstaly zachovány prakticky jen dvû monumentální sochy (tzv. Memnonovy
kolosy), ãi rozlehlého paláce v Malkatû. Stranou nezÛstaly ani jiÏní ãásti zemû – zejména Núbie, kde nechal v Solebu vystavût opevnûn˘ chrám.
Také vztahy mezi egyptsk˘m králem a dal‰ími vládci Pﬁedního v˘chodu
se prohlubovaly.VÏdyÈ i samotn˘ panovník zﬁejmû neváhal poÏádat svého
‰vagra, mitannského krále Tu‰rattu, aby mu poslal sochu ninivské I‰tary.
(EA 23) „¤ekni Nimmurejovi, králi Egypta, mému bratru, mému zeti, jehoÏ miluji a kter˘
mû miluje: Takto praví Tu‰ratta, král Mitanni, kter˘ Tû miluje,TvÛj tchán: Mnû se daﬁí velmi
dobﬁe. NechÈ (i) Tobû se daﬁí velmi dobﬁe. Tvému domu,Taduchepû, mé dceﬁi,Tvé Ïenû,
kterou miluje‰, nechÈ se (také) daﬁí dobﬁe.Tv˘m (ostatním) Ïenám,Tv˘m synÛm,Tv˘m velmoÏÛm,Tv˘m vozÛm,Tv˘m koním,Tv˘m jednotkám,Tvé zemi a ãemukoliv, co Ti náleÏí,
nechÈ se daﬁí velmi, velmi dobﬁe. Takto (praví) ·au‰ka (= I‰tara) z Ninive, paní v‰ech zemí:
„Pﬁeji si odejít do Egypta, zemû, kterou miluji, a pak navrátit se (zpût).“ TakÏe Ti jí tímto posílám – jiÏ je na cestû. Nyní, také v dobû mého otce […] ode‰la do této zemû a stejnû jako
dﬁíve tam pﬁeb˘vala a byla uctívána. NechÈ jí teì mÛj bratr uctívá desetkrát více neÏ pﬁedtím. NechÈ jí mÛj bratr uctívá a pak podle své libosti ji nechá odejít, takÏe se bude moci navrátit zpût. NechÈ ·au‰ka, paní nebes, nás chrání, mého bratra a mû, po sto tisíc let a nechÈ
nám na‰e paní obûma zajistí velké potû‰ení. A nechÈ se chováme jako pﬁátelé. Je ·au‰ka
bohyní jen pro mû a pro mého bratra není bohyní?“

Ostatnû vztahy s Mitanni byly na tak dobré úrovni, Ïe se dvû mitannské
princezny staly manÏelkami egyptského panovníka. Jako první, pravdûpodobnû v 10. roce Amenhotepa, pﬁi‰la do Egypta dcera mitannského krále
·uttarny II. aTu‰rattova sestra Giluchepa,jejíÏ jméno se vytrácí s pﬁíjezdem
Tu‰rattovy dcery Taduchepy, nûkdy kolem 36. roku Amenhotepovy vlády.
Jedinou „velkou královskou manÏelkou“ se v‰ak jiÏ v poãátcích jeho vlády
stala Teje. Dlouho byla tato Ïena povaÏována za krásnou, leã neurozenou
dívku, která se prostﬁednictvím sÀatku s panovníkem dostala aÏ na nejvy‰‰í stupnû egyptského spoleãenského Ïebﬁíãku.Této pﬁedstavû napomáha104
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lo, Ïe na mnoha skarabech je uvedeno jméno jejích rodiãÛ, ale Ïádné tituly, kter˘mi by se její otec ãi matka mohli honosit. I v tomto pﬁípadû se zdá,
Ïe skuteãnost byla zcela odli‰ná.Tejin˘m otcem byl muÏ jménem Juja, kter˘ se jiÏ za vlády Amenhotepova otce Thutmose IV. mohl honosit v˘znamn˘mi vojensk˘mi tituly jako napﬁ. „velitel vozatajstva“. Také její matka –
Cuje – byla „pﬁedstavenou Mínova harému“ v Achmímu a stejnou funkci
zastávala i v Amonovû chrámu v Thébách. Vyskytl se i názor, Ïe prostﬁednictvím své matky mohla b˘t spﬁíznûna s v˘znamnou královnou poãátku
18. dynastie – Ahmose-Nefertari (Aldred 1987). Teje nebyla jedináãkem
a opût Cyril Aldred pﬁi‰el s my‰lenkou (1957),Ïe jejím bratrem nebyl nikdo
jin˘ neÏ v˘znamn˘ hodnostáﬁ – „druh˘ prorok AmonÛv“ a „nejvût‰í z vû‰tcÛ“ v chrámu Re-Atuma a „knûz setem náleÏející Karnaku“ – Aanen. Ponûkud hypotetická stále zÛstává moÏnost, Ïe dal‰ím Tejin˘m sourozencem
mohl b˘t pozdûj‰í vládce Aj.Tento názor se pﬁedev‰ím zakládá na podobnosti titulÛ Juji a Aje, stejnû jako na oãividném spojení obou hodnostáﬁÛ
s oblastí stﬁedoegyptského Achmímu.
Amenhotep pojal Teji za manÏelku jiÏ ve 2. roce své vlády a u pﬁíleÏitosti tohoto sÀatku nechal vyhotovit první z celé ﬁady komemorativních skarabÛ, na kterém jejich sÀatek slavnostnû vyhlásil. Nevíme v‰ak, kolik bylo
v této dobû Teji let. Postupem ãasu porodila svému muÏi ‰est dûtí – dva syny (knûze sem Thutmose a budoucího krále Amenhotepa) a ãtyﬁi dcery (Sitamon, Eset, Henuttaneb, Nebetiah/Baketaton). Vedle jiÏ zmínûn˘ch mitannsk˘ch princezen a „velké královské manÏelky“ se na Amenhotepovû
dvoﬁe pohybovaly i mnohé dal‰í vedlej‰í manÏelky, mezi nimiÏ nalezneme
i tﬁi jeho vlastní dcery (Sitamon, Eset a Henuttaneb). Je moÏné, Ïe v Amarnském dopisu ã. 1 (EA 1), adresovaném Amenhotepem babylónskému králi
Kada‰man-Enlilovi I., se mÛÏe skr˘vat pﬁehled jeho „aktuálních“ nov˘ch
manÏelek.
(EA 1) „Kada‰man-Enlilovi, králi Karadunia‰e, mému bratru, ﬁekni: Takto (praví) Nibmuarea, velk˘ král, král Egypta, TvÛj bratr. Mnû se daﬁí dobﬁe. NechÈ i Tobû se daﬁí dobﬁe.Tvému
domu, Tv˘m manÏelkám, Tv˘m synÛm, Tv˘m velmoÏÛm, Tv˘m koním, Tv˘m vozÛm ve
Tv˘ch zemích nechÈ se daﬁí velmi dobﬁe. Mnû se daﬁí dobﬁe. Mému domu, m˘m manÏelkám, m˘m synÛm, m˘m velmoÏÛm, m˘m koním, m˘m vozÛm, m˘m vojskÛm ãetn˘m se daﬁí dobﬁe. A (téÏ) v m˘ch zemích se daﬁí velmi dobﬁe. Nyní jsem sly‰el (tato) slova, která jsi
mi napsal: „Nyní Ïádá‰ o mojí dceru, aby se stala tvojí manÏelkou, av‰ak moje sestra, kterou
Ti dal mÛj otec, je jiÏ u Tebe. Nikdo jí ale nevidûl, (aby potvrdil), zda-li je (je‰tû) naÏivu, ãi
zda-li je mrtva.“ Toto jsou Tvá slova, která jsi mi napsal ve své tabulce. (Ale) kdy jsi sem poslal svého hodnostáﬁe, kter˘ (skuteãnû) zná Tvou sestru, kter˘ by si s ní mohl pohovoﬁit
a poznat ji? Pak by si s ní mohl promluvit? MuÏi, které jsi sem poslal, nic neznamenají [ –
jeden byl …] ze Zaqary, (dal‰í pak) pasák oslÛ z […]. Nebyl mezi nimi nikdo, kd[o jí zná,
kd]o byl v blízkosti Tvého otce a kdo [by jí mohl poznat]. Dále, poslové, kteﬁí […] A kdyÏ
jsi mi napsal takto: „¤ekl jsi m˘m poslÛm, zatímco se Tvé manÏelky shromáÏdily (a) stály
pﬁed Tebou: „Hleìte, zde je va‰e paní, která stojí pﬁed vámi.“ Ale moji poslové nepoznali,
(zda-li) je to moje sestra, která byla u Tebe, o které Ty sám jsi napsal: „Moji poslové ji nepoznali“ a (stále) ﬁíká‰: „Kdo ji (uÏ) skuteãnû pozná?“ Proã jsi mi neposlal hodnostáﬁe, kte-
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r˘ by Ti ﬁekl pravdu (o tom, jak) dobﬁe se daﬁí Tvé sestﬁe, která je zde? A pak bude‰ moci
uvûﬁit tomu, kdo vstoupí, aby spatﬁil její obydlí a její vztah s králi? A kdyÏ jsi mi napsal:
„MoÏná je to dcera nûjakého chudého muÏe, nebo nûjakého Ka‰ka, ãi dcera nûjakého Hanigalbatce, nebo moÏná nûkoho z Ugaritu, kterou vidûli moji poslové. Kdo jim mÛÏe vûﬁit,
Ïe je s Tebou? Ona neotevﬁela ústa. Nikdo jim (pﬁeci) nemÛÏe nic vûﬁit.“ Toto jsou Tvá
(vlastní) slova. Ale pokud by byla Tvá sestra mrtva,kdo by pak mohl zatajit [její smrt] a ukázat Ti jinou [místo ní]? NechÈ Amon [je m˘m svûdkem …] v Egyptû. A nyní jsi mi psal: „Mé
dcery, které jsou vdány za [sousední] krále – pokud tam moji poslové jsou, mohou s nimi
hovoﬁit a pﬁinesou mi dar.Ta, která s u Tebou […] „Toto jsou Tvá slova. Av‰ak pokud jde
o Tvé sousedy, bohaté a mocné krále – tvé dcery u nich získávají (majetek, kter˘ pak mohou) pﬁinést Tobû. Ale co má ona,Tvá sestra, která je (tu) u mne? Pokud (v‰ak) nûco získá,
po‰lu Ti to. Je to vhodné, Ïe dává‰ své dcery, aby jsi získal majetek od sv˘ch sousedÛ?
A kdyÏ jsi mi nyní napsal slova mého otce. Nech to b˘t! Neﬁíkej jeho slova (a) nastol dobré bratrské vztahy mezi námi – toto jsou slova, která jsi mi napsal. Nyní jsme bratﬁi, já a ty,
my dva. A já jsem se rozzlobil kvÛli Tv˘m poslÛm, protoÏe Ti ﬁekli: „Nic není dáno tûm, kteﬁí pﬁicházejí do Egypta.“ Pokud se (ale) t˘ká tûch, kteﬁí pﬁi‰li ke mnû – nyní pﬁi‰el ke mnû
jeden z nich [a neo]bdrÏel (snad více) stﬁíbra, zlata, [oleje, vzácn˘ch odûvÛ] a v‰ech moÏn˘ch krásn˘ch vûcí [neÏ] v kaÏdé jiné zemi? Neﬁíkají pravdu tomu, kter˘ je poslal! Poprvé
‰li poslové ke Tvému otci a jejich ústa ﬁíkala lÏi. (Teì) podruhé ‰li a lhali Tobû.Tak jsem si
ﬁekl: „AÈ jim nûco dám nebo nedám, stejnû Ti budou lhát.“ TudíÏ jsem se rozhodnul – pokud jde o nû, Ïe jim jiÏ více nic nedám. A kdyÏ jsi mi napsal: „¤ekl jsi m˘m poslÛm: „CoÏpak vá‰ pán nemá Ïádná vojska?“ (a) „Dívka, kterou mi dal není krásná“ – toto jsou Tvá slova, (ale) neﬁíkají Ti pravdu,Tvoji poslové. Zda-li jsou vojska pﬁipravena, ãi nejsou – to mi
ﬁekl on sám. Jak˘ by byl dÛvod, abych se ho ptal, zda-li patﬁí tato pﬁipravená vojska Tobû, ãi
zda-li jsou to Tvoji konû? Ale neposlouchej je – své posly, jejichÏ dvû ústa lÏou a které jsi
poslal sem. Nebojí se a neﬁíkají ti lÏi, aby unikli Tvému potrestání? Nyní jsi mi ﬁekl: „Mé vozy byly dány mezi vozy (ostatních) vládcÛ (a Ty) jsi je nemohl spatﬁit oddûlenû. PoníÏil jsi
je pﬁed zemí, která je u Tebe (a) nevidûl jsi je oddûlenû. Av‰ak byly-li vozy zde ãi tam, (stejnû) potﬁebovaly konû z mé zemû – v‰echno to byli moji konû. KdyÏ jsi mi poslal nádobu
s olejem na pomazání hlavy té dívky, (pak) Ty jsi mi poslal (jen) jeden dar ãistého oleje.“

Pravdûpodobnû ze Západního bﬁehu Théb pocházejí fragmenty kanopick˘ch nádob, které se na pﬁelomu 19. a 20. století pﬁ. Kr. dostaly do sbírek Egyptského muzea v Káhiﬁe a jeÏ se pojí se jménem Amenhotepa III.,
královského syna Mencheperrea a muÏe jménem Nebamon. V pﬁípadû
dvou Ïen se jistû muselo jednat o velmi v˘znamné pﬁíslu‰nice královského
dvora, první z nich je v nápisech uvádûna jako „velká královská manÏelka“
Nebet-nehet, zatímco druhou byla „královská manÏelka“ Henut. Jména
obou dam byla zapsána v kartu‰ích. Souãástí královské rodiny musela b˘t
i dal‰í Ïena, jejíÏ jméno se bohuÏel nedochovalo, ale která se honosila titulem „dcera krále“. Dal‰ích ãtrnáct Ïen je oznaãováno jako „králova ozdoba“. V nûkter˘ch pﬁípadech následuje také jméno instituce, ke které pﬁíslu‰ná dáma náleÏela a v pûti pﬁípadech jsou pﬁipojeny i jejich pﬁezdívky
(napﬁ. paní Tausret je naz˘vána „ta, jejíÏ noci v Thébách jsou ãetné“).
O v˘znamu „velké královské manÏelky“ Teje hovoﬁí i skuteãnost, Ïe kromû jejích vyobrazení na stûnách chrámÛ v Západních Thébách i Núbii (Solebu) jí Amenhotep vûnoval chrám v Horní Núbii (Sedénze), kde byla zboÏ‰tûná královna uctívána jako samostatné boÏstvo.Teje se stala manifestací
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bohynû Hathory, ale mohla b˘t identifikována i s bohynûmi Maat ãi Tuaretou. Na její poãet nechal v 11. roce své vlády Amenhotep v blízkosti stﬁedoegyptského Achmímu vybudovat umûlou jezerní plochu (Redford 1984).
Královna Teje po cel˘ svÛj Ïivot kráãela ve stopách velk˘ch pﬁedchÛdkyÀ
– královen poãátku 18. dynastie, a stejnû jako ony sehrála jistû v˘znamnou
roli na poli domácí i zahraniãní politiky. O její dÛleÏitosti svûdãí i zahrnutí
jejího jména do kompletní královské titulatury. Zahraniãní politika Amenhotepa III. navázala na úspûchy z dob jeho pﬁedkÛ, ale na rozdíl od nich se
realizovala mírovou cestou a nikoliv prostﬁednictvím vojensk˘ch stﬁetÛ. Na
v˘znamu tak zaãíná nab˘vat diplomacie. Právû diplomatické korespondenci, která se zachovala v egyptské Tell el-Amarnû (starovûkém Achetatonu),
vdûãíme za poznání mnoha aktivit i samotné královny. Nûkteré dopisy, které datujeme do období vlády Amenhotepova nástupce Amenhotepa IV. –
Achnatona,totiÏ zﬁetelnû odkazují na Teji jako garantku pravdivosti slov,která byla vyﬁãena mezi egyptsk˘m a cizími vládci. Dokonce jeden z Amarnsk˘ch dopisÛ mitannského krále Tu‰ratty je adresován pﬁímo královnû.
(EA 26) „¤ekni Teji, paní Egypta: Takto praví Tu‰ratta, král Mitanni: Mnû se daﬁí dobﬁe.
NechÈ i tobû se daﬁí dobﬁe.Tvému domu,Tvému synovi, nechÈ se daﬁí dobﬁe.Taduchepû,
mé dceﬁi,Tvé sna‰e, nechÈ se daﬁí dobﬁe. Tv˘m zemím,Tv˘m jednotkám a v‰emu co Ti náleÏí, nechÈ se daﬁí dobﬁe.Ty jsi ta, která ví, Ïe já osobnû jsem vÏdy projevoval lásku k Mimmurejovi (= Amnehotepovi III.),Tvému manÏelovi a Ïe Mimmureja,TvÛj manÏel,na druhou
stranu vÏdy prokazoval lásku mnû. A vûci, které bych napsal a ﬁekl Mimmurejovi,Tvému
muÏi, a vûci, které by Mimmureja,TvÛj manÏel, na druhou stranu napsal a ﬁekl mnû, (pouze) Ty, Kelija a Mane víte. Ale na druhou stranu Ty jsi ta jediná, která ví mnohem lépe neÏ
v‰ichni ostatní vûci, které jsme si ﬁíkali jen my (dva) navzájem. A nyní,Ty sama jsi ﬁekla Kelijovi: „¤ekni svému pánovi: Mimmureja, mÛj manÏel, vÏdy prokazoval lásku tvému otci
a pﬁenesl ji i na Tebe, nezapomnûl na svoji lásku vÛãi Tvému otci a nepﬁeru‰il poselství, která byla obvykle posílána, jedno za druh˘m. A nyní jsi to Ty, kter˘ nesmí zapomenout na lásku k Mimmurejovi,Tvému bratrovi. A je‰tû jí navy‰ vÛãi Naphurerejovi (= Amenhotepovi
IV.) a udrÏuj ji pro nûho.Musí‰ pokraãovat v posílání poselstev radosti,jednoho za druh˘m.
Nepﬁeru‰uj je!“ Já nezapomenu lásku Mimmureji,Tvého manÏela.Více neÏ kdykoliv pﬁedtím, právû v tomto okamÏiku ukazuji desetkrát – více, více, více – více lásky Naphurerejovi, Tvému synovi.Ty jsi ta, která zná‰ slova Mimmureji, tvého manÏela, ale neposlala jsi v‰e,
co náleÏí k mému pozdravnému daru, které TvÛj manÏel nakázal poslat. PoÏádal jsem Tvého manÏela o sochy ze solidního litého zlata ﬁka: „NechÈ mi mÛj bratr po‰le jako pozdravn˘ dar sochy ze solidního litého zlata a … ze zlata a prav˘ lapis lazuli“. Ale nyní Naphurereja,TvÛj syn, pokryl zlatem sochy ze dﬁeva. S ohledem na to, Ïe zlata je jako prachu v zemi
tvého syna, proã to ãiní takové problémy, Ïe mi to tvÛj syn nemohl splnit? A dále, poÏádal
jsem o … CoÏpak je toto láska? ¤ekl jsem: „Naphurereja, mÛj bratr, se mnou bude zacházet
desetkrát lépe neÏ jeho otec“. Ale nyní mi nedal dokonce ani to, co mi obvykle dával jeho
otec. Proã nepﬁedloÏí‰ Naphurerejovi slova, která ty sama, sv˘mi vlastními ústy jsi mi ﬁekla? KdyÏ mu je neﬁekne‰ a bude‰ potichu, mÛÏe to je‰tû nûkdo vûdût? NechÈ mi Naphurereja dá sochy z kvalitního zlata. JiÏ mi nesmí zpÛsobovat problémy …. NechÈ se ke mnû
chová 10¥ lépe, neÏ jak to ãinil jeho otec, s láskou a dÛkazem cti. NechÈ tvoji vlastní poslové jdou pravidelnû s posly Naphurereji, s 5ti … k Juni, mé manÏelce, a nechÈ poslové Juni, mé manÏelky, pﬁicházejí pravidelnû k tobû. Nyní já ti posílám jako pozdravn˘ dar X nádob na koﬁení naplnûn˘ch „sladk˘m olejem“ a 1 skupinu kamenÛ vykládan˘ch zlatem.“
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O pokraãujícím vlivu královny Teje i po smrti jejího muÏe Amenhotepa
III. hovoﬁí i její pﬁítomnost v novém hlavním mûstû, jeÏ nechal zaloÏit její
syn Amenhotep IV. –Achnaton a které nav‰tívila ve 12. roce jeho vlády. O její náv‰tûvû nás informují nejen oficiální královské záznamy, ale také vyobrazení v hrobkách v˘znamn˘ch soukromníkÛ (napﬁ. v hrobce Huji). Na poãest královny nechal Achnaton v Achetatonu vztyãit i nov˘ chrámov˘
komplex.
Kdy pﬁesnû královna zemﬁela, nevíme. Je ale pravdûpodobné, Ïe bezprostﬁednû po své smrti byla pohﬁbena v blízkosti Tell el-Amarny. KdyÏ ale byl
Achetaton v 1. ãi 2. roce vlády mladého krále Tutanchamona opu‰tûn, byly
zﬁejmû královniny ostatky vyzdviÏeny a pﬁesunuty blíÏe k tradiãnímu pohﬁebi‰ti panovníkÛ Nové ﬁí‰e v Západních Thébách. Jméno zemﬁelé královny v‰ak bylo nalezeno na pﬁedmûtech tvoﬁících souãást pohﬁební v˘bavy ve dvou rÛzn˘ch hrobkách v Údolí králÛ – KV 22 a KV 55. První
zmiÀovaná hrobka – KV 22, urãená pÛvodnû za místo posledního odpoãinku Amenhotepa II. – se posléze stala skr˘‰í mumií pﬁíslu‰níkÛ královské
rodiny, které zde v roce 1898 nalezl Victor Loret. Které místo se nakonec
stalo místem posledního odpoãinku této královny, bohuÏel nevíme.
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