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·EPENUPET II. – BOÎSKÁ MANÎELKA AMONOVA
Kvûta Smoláriková

V mocenskom chaose Tretieho prechodného obdobia (1069–664) sa podarilo Núbijcom z Napaty – predstaviteºom 25. dynastie na pomerne dlhú
dobu 747–656, sa viac neÏ úspe‰ne preÈahovaÈ o nadvládu nad rozdroben˘m Egyptom s As˘riou a jej vazalmi z mal˘ch kráºovstiev v nílskej Delte,
ktorí v‰ak tieÏ pri sebemen‰ej príleÏitosti neboli neprístupní mocensk˘m
ambíciám podrobiÈ si a zjednotiÈ Egypt zo severu (neúspe‰né snahy Tefnachta a Bakenrenefa zo Sají). Storoãie núbijskej nadvlády ov‰em nebolo
pre Egypt nijako katastrofálne, aj keì centralizácia moci rozhodne nebola
prioritou ku‰itsk˘ch panovníkov.Vìaka pomerne vysokému stupÀu egyptianizácie boli povaÏovaní za egyptsk˘ch faraónov a vyznaãovali sa veºk˘m
re‰pektom k egyptsk˘m náboÏensk˘m a kultúrnym tradíciám a programovo sa snaÏili udrÏaÈ ideologické spojenie so slávnou érou egyptsk˘ch dejín,
ktorú videli predov‰etk˘m v Starej rí‰i. Práve u nich môÏeme hºadaÈ korene neskor‰ej, tzv. „sajskej renesancie“, ktoré znamenali návrat náboÏensk˘ch, stavebn˘ch, umeleck˘ch, ale hlavne jazykov˘ch trendov, typick˘ch
pre star‰ie obdobie Egypta. Fascinovanie minulosÈou ov‰em neznamenalo
bezhlavé otrocké kopírovanie a snahu za kaÏdú cenu sa priblíÏiÈ originálu,
resp. vzoru/modelu, zo zachovan˘ch pamiatok je skôr cítiÈ dotyk slobody,
ktor˘ dielam zo Starej rí‰e ch˘ba.
Agresívna politika núbijsk˘ch vládcov voãi severu sa javí o to dramatickej‰ie, ak ju prirovnáme k ich vzÈahom k egyptskému juhu, kde sa rozkladal boÏsk˘ ‰tát spravovan˘ teokratickou vládou v‰emocného kléru boha
Amona, ktor˘ znaãn˘m dielom prispel k zániku ramessovského Egypta.
Trvalé rozdrobenie ‰tátu a neexistencia pevnej centralizovanej moci sa zákonite musela prejaviÈ aj v náboÏenskom poÀatí funkcie a faktickej moci
panovníka. Jednak rapídne klesla jeho dôleÏitosÈ pri vykonávaní kultu
v chráme a tieto aktivity postupne preberalo silnejúce kÀazstvo, ktoré sa
z hladiska spoloãenskej stratifikácie Egypta znaãne osamostatnilo, zvlá‰È
v priebehu 21.–23. dynastie, kedy si uzurpovalo ‰tátnu a vojenskú moc. Pozoruhodn˘m zjavom, ktor˘ nemá obdobu v predchádzajúcich obdobiach
egyptsk˘ch dejín, je postupné narastanie v˘znamu Ïien v náboÏensk˘ch
aktivitách spojen˘ch s kultom: scény adorácie, priná‰anie obetín, obetovanie Maat.Tento trend môÏeme sledovaÈ od nie príli‰ vysokého a náboÏensky znaãne nejasného postu „prvej veºkej veliteºky hudobného zboru
Amona“ aÏ po úrad boÏskej manÏelky Amona – Hmt nTr nt Imn, ktorá pred110
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stavovala v˘razne kosmogonickú funkciu: kaÏdá kÀaÏka, resp. boÏská manÏelka svojim spojením s demiurgom garantovala trvalú plodivú silu boha
a tak zabezpeãovala úrodnosÈ zeme a pravidelné harmonické opakovanie
rituálu stvorenia.
V TreÈom prechodnom období bol tento post vyhraden˘ kráºovsk˘m
princeznám z panovníkovej rodiny, ão bol jeden z v˘razn˘ch rozdielov
oproti Novej rí‰i, kedy sa boÏsk˘mi manÏelkami Amona stávali spravidla
Ïeny kráºa; ìal‰ím bola krutá podmienka, stále ov‰em obostretá znaãnou
nejasnosÈou, a síce, Ïe museli podstúpiÈ Ïivot v celibáte. Úrad sa tak dedil
adopciou (systém teta a jej neter) a Ïeny z kráºovsk˘ch rodín svojím zväzkom s bohom pochopiteºne nezakladali panovnícke dynastie, ktoré by
oslabovali kráºovskú autoritu. Jedna z dcér Osorkona III. – ·epenupet I.
t˘mto spôsobom adoptovala ku‰itskú princeznu Amenardis I., sestru Piankiho.Amenardis I. svojou prítomnosÈou v Thébách garantovala vplyv panovníkov z Napaty, egyptianizovan˘ch Núbijcov, ktorí boli povaÏovaní za
vládcov Egypta, ale trvalo sídlili ìaleko za prv˘m nílskym kataraktom.
Úrad preváÏne náboÏensk˘ tak dostával v˘razne politické dimenzie, ktoré
si udrÏal aÏ do perskej okupácie Egypta, kedy stratil opodstatnenie, pretoÏe PerÏania v tej dobe rozhodne netrpeli obavami nad vznikom sub-dynastie, ktorá by ohrozovala moc, sústredenú v rukách dosadeného satrapu.
Vzostup boÏsk˘ch manÏeliek súvisel s úpadkom moci prvého proroka
Amona a v urãitom zmysle môÏe byÈ poníman˘ ako snaha vyrie‰iÈ problém vytesnenia Théb z predchádzajúceho politického v˘slnia (zostali
náboÏensk˘m centrom), keì ku‰itskí panovníci zvolili za svoje administratívne-správne centrum Memfidu. Poãetná suita boÏskej manÏelky tak
v Thébách reprezentovala moc a nádheru kráºovského dvora a mala úãinne zamedziÈ snahám thébského kléru v jeho silnej tendencii k autonómii. Na druhej strane by nebolo objektívne preceÀovaÈ jej postavenie;
faktom je, Ïe reprezentovala na juhu královskú moc, ktorú ov‰em thébsk˘ klérus akceptoval ako viditeºn˘ symbol jeho loajality ku králom sídliacim na severe, najvy‰‰í podiel moci si ale uzurpovali vysokí hodnostári,
spravujúci doménu boÏskej manÏelky.
Postavenie boÏskej manÏelky sa v priebehu 25. dynastie veºmi v˘znamne priblíÏilo k postaveniu panovníka. Zodpovedá tomu aj ikonografia, ktorá má veºmi ìaleko k starému zobrazovaniu boÏskej manÏelky Amona ako
iba potriasa sistrom pred tvárou boha pri náboÏensk˘ch slávnostiach.
Na poãetn˘ch reliéfoch z v˘zdoby Usirovsk˘ch svät˘À v Karnaku a zo
zádu‰ného okrsku boÏsk˘ch manÏeliek Amona v Medínet Habu (obr. 1),
sú zobrazené v úlohách, ktoré boli predt˘m vyhradené iba panovníkovi:
priná‰ajú obete bohom, sú nimi objímané, zúãastÀujú sa zakladacích rituálov a prijímajú od bohov atribúty kráºovskej moci. Tak ·epenupet I.
upravuje jej zloÏit˘ úães samotn˘ Amon, je kojená bohyÀou, má na hlave
obe koruny Egypta; na fragmentoch z Karnaku je dokonca zobrazená
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ako slávi sviatok sed, urãen˘ v˘hradne panovníkom uÏ od Starej rí‰e.
Amenardis I. sedí Amonovi na kolenách, ·epenupet II. je v Thébách zobrazená ako sfinga, atì. Po smrti sa podobne ako panovník dostávajú do
spoloãnosti bohov. Ich stavebné aktivity ov‰em nemajú monumentálny
charakter a obmedzujú sa iba na oblasÈ Théb. Veºmi skromne pôsobí
komplex zádu‰n˘ch svät˘À boÏsk˘ch manÏeliek nachádzajúci sa medzi
Obr.1 Pôdorys zádu‰n˘ch
svät˘À boÏsk˘ch manÏeliek
Amona v Medínet Habu.
Podºa Eigner (1984:Abb.71)

Vysokou bránou (migdolom) a ramessovsk˘m palácom v Medínet Habu,
spolu s královsk˘mi pohrebmi v chrámovom okrsku boha Amona v Tanide tvoria jedinú zachovanú královskú pohrebnú architektúru z tejto
doby. Zo ‰tyroch svät˘À, ktoré stáli v rade vedºa seba, s v˘chodo-západnou orientáciou, sa zachovali iba vnútorné dve, obe krajné boli z najväã‰ou pravdepodobnosÈou rozobraté na stavebn˘ matriál in˘ch stavieb, ako
bolo ostatne v Egypte zvykom. Cel˘ stavebn˘ projekt sa realizoval postupne; najstar‰ia a najv˘chodnej‰ia svätyÀa patrila ·epenupet I., nezachovalo sa z nej v‰ak niã, okrem podzemnej ‰achty, kde bola spoloãne
so svojimi príbuzn˘mi pochovaná. Zo západu k nej tesne priliehala dodnes v˘borne zachovaná svätyÀa Amenardis I. Nestavala ju v‰ak ona, ale
jej neter ·epenupet II., v‰etky svätyne sú navzájom priestupné v˘chodozápadn˘mi bránami, hlavné vchody sa v‰ak nachádzali na severe; prechádzajúc nimi, náv‰tevník mal vzhliadnúÈ na lintle, ktoré niesli tzv. „V˘zvu k Ïiv˘m“:
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Ó Ïiví, ktorí ste na zemi a prechádzate s t˘mto ka domom, ktor˘ ·epenupet [II] postavila
pre svojho otca Anúbisa, ktor˘ je prvotriedny v boÏom stánku a pre boÏskú zboÏÀovatelku
Amenardis, m⁄tvu: ako milujete svoje deti a chcete im odkázaÈ svoje posty, domy, jazerá, kanály, práve tak ako bolo oãakávané, Ïe ich postavíte a vykopete pre seba; ako d˘chate vôÀu ãerstvého vánku Veºkej aleje a nasledujete tohoto vzne‰eného boha – veºkého silou! v kaÏdej jeho vzne‰enej procesii, ako oslavujete sviatky Veºkého boha, ktor˘ je na Mohyle v Tjeme a ako
va‰e Ïeny predvádzajú rituály pre Hathor, pani Západu a ona spôsobuje, Ïe rodia pre vás
muÏsk˘ch a Ïensk˘ch (potomkov), bez chorôb a strádaní a bez va‰ej obavy o ne, bez zaÏívania utrpenia a nemoci: Prosím povedzte „Obete, ktoré priná‰a panovník [Prosebník]…“

Náv‰tevník je tak vyz˘van˘, ãi skôr donucovan˘, aby sa zúãastnil zádu‰ného kultu neboÏtíka, pochovaného v tejto svätyni, pretoÏe v˘zva konãí
skutoãne zlovestne:
ako pre t˘ch, ktorí nevyslovia tieto slová, t˘m Pani Západu spôsobí nemoc a ich Ïenám
utrpenie!

SúãasÈou svätyne bolo nádvorie so ‰tyrmi stæpami, v jeho strede bol umiestnen˘ granitov˘ obetn˘ oltár; v˘zdoba stien pozostávala zo zobrazení ·epenupet, ako priná‰a bohom rozmanité obetiny. NajdôleÏitej‰iu ãasÈ predstavoval ale svätostánok obkolesen˘ úzkou chodbou.Vonkaj‰ie steny niesli
pasáÏe z Textov pyramíd a zobrazovali ·epenupet alebo Amenardis pred
bohmi. Kartu‰e s menom otca Amenardis – núbijského panovníka Ka‰tu
boli stesané, ale samotné boÏské manÏelky neboli nijako po‰kodené! Na
vnútorn˘ch stenách boli okrem iného aj dlhé zoznami obetín, ktoré mali
Amenardis bohato vystaãiÈ na veãnosti. Pohreb sa nachádzal hneì pod
podlahou, v malej krypte, ktorá staãila iba pre sarkofág a pohrebnú v˘bavu, celá táto ãasÈ bola zlodejmi úplne zniãená. Do pokraãovania v˘stavby
tretej svätyne veºmi nepriaznivo zasiahli dve invázie as˘rskej armády proti
Taharkovi (671 a 666), ktor˘ bol núten˘ sa z Egypta úplne stiahnuÈ.Théby
sa ÈaÏko spamätávali z as˘rskeho pusto‰enia a úrad boÏskej manÏelky získal svoj predchádzajúci status aÏ po príchode sajskej princezny Nitokris I.,
dcéry Psametika I., ktorá bola adoptovaná svojimi núbijsk˘mi „matkami“
·epenupet II. a Amenardis II., ako budúca boÏská manÏelka Amona. ·epenupet II. plánovala postaviÈ pre seba podobnú svätyÀu, ako mala Amenardis I.,
zomrela v‰ak pred dokonãením a stavebná dispozícia sa oproti pôvodn˘m
plánom znaãne zmenila, namiesto jedného pohrebu boli v svätyni uloÏené
e‰te Nitokris I. a Mehutnusechet.V˘zdoba je ‰tandartná, aj keì nie na takej
úrovni ako u Amenardis I. Pohreby pod podlahou boli zniãené a vykradnuté uÏ v staroveku, sarkofág patriaci Nitokris sa na‰iel sekundárne pouÏit˘
v jednej ‰achte v Dér el-Medíne. Posledná a najzápadnej‰ia svätyÀa je kompletne zniãená, zostali z nej len nepatrné fragmenty na západnej stene tretej svätyne. Patrila poslednej manÏelke Amona Anchnesneferibre, dcére
Psametika II., jej sarkofág, objaven˘ tieÏ v Dér el-Medíne bol sekundárne
pouÏit˘ v rímskej dobe. (obr. 2–6)
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BoÏská manÏelka – Hmt nTr stála na ãele velkého dvora, ktor˘ bol oznaãovan˘ ako „doména boÏskej zboÏÀovateºky“, a zamestnávala poãetn˘
personál vrátane „speváãok vnútorn˘ch [komnát] Amona“, ktoré boli,
ako ich veliteºka, nútené ÏiÈ v celibáte a pochádzali z vysok˘ch vrstiev
spoloãnosti, ìalej sem patrilo mnoÏstvo hodnostárov, kÀazov, pisárov
a samozrejme umelcov: jmj-xnt, mr zSw, sDm aS (n Imn), Smst aAt, ak máme
spomenúÈ iba niektoré funkcie; ich predstaven˘m bol vrchn˘ správca domény boÏskej manÏelky Amona – mr pr wr n _wAt-nTr nt Imn.Títo správcovia (Ibi, Pabasa, Achamenru) boli neobyãajne mocní a rovnako tak
vplyvní, aby zohrali dôleÏitú úlohu pri mierovom znovuzaãlenení juhu
do zjednoteného Egypta na zaãiatku 26. dynastie. Neprehliadnuteºná je
ale úloha Menthemheta – 4. proroka Amona a starostu Théb, ktorého vplyv
siahal od Elefantíny na juhu, aÏ po Hermopolis na severe. Ako prakticky
Obr. 2 Karnak - svätyÀa
Usira-Onufrida. BoÏská
manÏelky Amona Amenardis
II. a ·epenupet II. objímajú
Amona. Podºa Leclant
(1965: Pl.XVIII).

Obr. 3 Karnak-sever. BoÏská manÏelka Amenardis a boh Amon – rekon‰trukcia. Podºa Leclant
(1965: Pl.LVII).
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Obr. 4 Alabastrová so‰ka
Amenardis I. Káhira
C.G. 565. Podºa Leclant
(1965: Pl. LXI).
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neobmedzeného vládcu ho dokonca spomínajú niektoré as˘rské dobové
pramene.
Titul Hmt nTr sa ãasto spájal (alebo bol ich ekvivalentom) s ìal‰ími titulmi: ruka boha – Drt nTr, tento titul evidentne naráÏa na akt Atuma, v úlohe
demiurga, ktor˘ podºa héliopolskej kozmogónie vlastnou rukou, resp. masturbáciou privedie na svet boha ·ua a bohyÀu Tefnut, alebo veºmi frekvenObr. 5 Fajánsová so‰ka
Amona s Amenardis
na kolenách. Káhira
C.G. 42199. Podºa Leclant
(1965: Pl.LXVI).

toven˘m titulom zboÏÀovateºka boha – dwAt nTr, ktoré pre‰li veºmi zloÏit˘m v˘znamov˘m v˘vojom, neÏ sa stali za 26. dynastie trval˘m epitetom
boÏskej manÏelky.Aj samotn˘ titul boÏská manÏelka – Hmt nTr, sa skompletizoval do podoby boÏská manÏelka Amona – Hmt nTr nt Imn, aÏ v Novej rí‰i, kedy sa tieto kÀaÏky stávajú pozemsk˘mi ekvivalentami bohyne Muty
a plne sa s Àou identifikujú, ãasto sú tieÏ stotoÏÀované aj so spomínanou
bohyÀou Tefnut. Metafory odkazujúce na boÏskú manÏelku sú v‰ak oveºa
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poãetnej‰ie: tá, ktorá sa spája s bohom – Xnmt nTr, tá, ktorá te‰í boha – zmAt
nTr, dcéra boha – zAt nTr, atì. Naviac, DwAt nTr, ktoré boli tieÏ Hmt nTr a Drt nTr,
sa v niektor˘ch prípadoch stotoÏÀujú s v˘znamn˘mi boÏstvami a sú povaÏované za ich dcéry – dcéra doha – zAt nTr a ich otec sa bliÏ‰ie urãuje; môÏe
to byÈ Re, s ktor˘m sa stretávame v zádu‰n˘ch chrámoch boÏsk˘ch manÏeliek v Medínet Habu, alebo sú oznaãené ako dcéra boha, ktorú stvoril
Atum; Nitokris je oznaãovaná ako dcéra Atuma a zároveÀ ako dcéra Amona
v jednom z thébskych hrobov; Nitokris-Tefnut, je nielen dcérou Rea, ale
tieÏ dcérou Amona, ktor˘ je na svojom tróne, atì. Nech v‰ak boli kráºovské
Obr 6 Medinet
Habu-svätyÀa Amenardis I.
·epenupet pred bohom
Atumom. Podºa Leclant
(1965: Pl.LXXXIV).

dcéry vo svojej sluÏbe bohu oznaãované za boÏské manÏelky, ruky boha,
alebo jeho zboÏÀovateºky, prísºub celoÏivotného celibátu nesmeli poru‰iÈ.
Ako uÏ bolo spomínané,funkcia boÏskej manÏelky Amona pre‰la v prvom
tisícroãí znaãn˘mi zmenami v porovnaní s predchádzajúcim obdobím, kedy mala viac-menej symbolick˘ v˘znam a na jej nositeºky neboli kladené
tak jednoznaãné a spoloãensky sa vymedzujúce poÏiadavky: panenstvo zasvätené najvy‰‰iemu bohu, vlastn˘ dvor, vytvorenie teokratickej dynastie,
kde sa funkcia dedila jedin˘m moÏn˘m spôsobom – adopciou, urãitá politická moc. Poslednou ne-núbijskou boÏskou manÏelkou bola ·epenupet I.
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Chenem-ib-Amon (754–714). Po okupácii Egypta Núbijcami, boli v‰etky
ìal‰ie uÏ v˘hradne Núbijky, samozrejme aÏ do zjednotenia Egypta sajskou
dynastiu, ktorej zakladateº Psametik I. si diplomatickou cestou vynútil
adopciu svojej dcéry Nitokris I. Za nie príli‰ jasn˘ch okolností adoptovala
·epenupet I. dcéru núbijského panovníka Ka‰tu – Amenardis I. Cha-nefruMut (740–700). Je tro‰ku paradoxné, Ïe v‰etky boÏské manÏelky zostali vo
Obr. 7 Faksimile Adopãnej
stély Nitokris z Karnaku.
Podºa Manuelian
(1994: Pl.13).

svojich funkciách veºmi dlho, neporovnateºne dlh‰ie neÏ panovníci! Amenardis I. nebola v˘nimkou a tak sa s Àou stretávame za panovania jej bratov
Piankiho a ·abaku a tieÏ ·abataky. Ona samotná adoptovala svoju neter
·epenupet II.Henut-nefru-Mut-iret-Re (700–650), dcéru Piankiho. Veno
(jmjt-pr) ktoré dostala, bolo vytvorené spoloãne otcom a jej adoptívnou
matkou.Vo funkcii zaÏila panovníkov ·abataku,Taharku a posledného núbijského panovníka Tantamaniho. Samotná adoptovala svoju neter Amenardis II. (670–656), dcéru Taharky. Obe potom prijali v roku 656 – v 9. roku vlády Psametika I.jeho dcéru Nitokris I.Nebet-nefru-Mut (656–586) ako
budúcu boÏskú manÏelku.Vìaka konsolidovan˘m pomerom v Egypte a diplomatick˘m snahám Psametika I. a Menthemheta, thébského starostu,
prechádzanie úradu z ku‰itskej dynastie na sajskú, prebehlo bez konfliktov
a ·epenupet II. a Amenardis II. pokraãovali vo svojej funkcii spolu so svojou adoptovanou dcérou. Celá udalosÈ je jedineãn˘m spôsobom, naviac veºmi podrobne popísaná na tzv.Adopãnej stéle Nitokris z Karnaku (Káhirské múzeum, Jd’E 36327). Psametik I. deklaruje úmysel daÈ svoju najstar‰iu
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dcéru Nitokris bohu za manÏelku v 9. roku, prvého mesiaca Achet, 28 dÀa
svojej vlády, zároveÀ jej dáva veno (jmjt-pr) ktoré je väã‰ie neÏ v‰etky predt˘m a konkrétne vymenováva v‰etky poloÏky (obr. 7).
V roku 595 Nitokris adoptovala Anchnesneferibre Heqat-nefru-Mut
(595–525), dcéru Psametika II. a kráºovnej Tachut, ktorá bola v úrade aÏ do
príchodu PerÏanov, vykonávala tieÏ, ako jedna z mála, aj úrad Prvého proroka Amona a v závere svojej vlády adoptovala dcéru Amásisa (Ahmose II.)
– Nitokris II. Z uveden˘ch skutoãností je zrejmé, Ïe boÏské manÏelky Amona ako jeho pozemské spoloãníãky boli do znaãnej miery panovníkmi
v thébskej oblasti a disponovali zodpovedajúcimi privilégiami. Za kartu‰ami s ich menami môÏeme teda identifikovaÈ prispôsobené nbt tAwj, nbt xaw;
neprekvapuje ani, Ïe ich mená veºmi ãasto obsahovali meno bohyne Muty:
Mwt-m-Hat, Mwt-m-Hat zAt Imn, Xnm(t)-ib-Imn, Mwt-irt-Ra.
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