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POSTAVENÍ EGYPTSKÉ KRÁLOVNY
Bﬁetislav Vachala

Egypt‰tí panovníci vÏdy vystupovali jako absolutní vládci, kter˘m byly
vzdávány boÏí pocty. Faraon byl pro ostatní jedin˘m Ïijícím bohem na zemi, svrchovan˘m pánem v‰ech a v‰eho. Jeho v˘sostné postavení a boÏí v˘luãnost podtrhují i jeho tituly. Je oznaãován jako Hor, Zlat˘ Hor, syn ReÛv,
nebo pﬁímo Velk˘ bÛh ãi Dobr˘ bÛh. Jeho otcem byl sluneãní bÛh Re a on
sám byl ztotoÏÀován s bohem nebe Horem. Nástup kaÏdého panovníka na
trÛn pﬁitom znamenal rituální opakování mytické události, kdy se sluneãní
bÛh v okamÏiku stvoﬁení svûta ujímá vlády nad cel˘m vesmírem. Pﬁedstava
o panovníkovi, kter˘ vládne jako bÛh s autoritou mocnûj‰í neÏ lidská síla,
je také zakotvena v maat – egyptském principu pravdy, práva, spravedlnosti a mravního ﬁádu. Na tomto svûtû je garantem v‰ech tûchto hodnot
právû vládnoucí král. JelikoÏ je prostﬁedníkem mezi boÏí sférou a svûtem lidí, vystupuje souãasnû jako veleknûz státního boha. PÛvodnû pouze on
smûl zaopatﬁovat jeho kult a pﬁiná‰et mu obûtiny.
Odpovídajícím protûj‰kem byla vládci na zemi jeho partnerka, „Velká
královská manÏelka“, jeÏ s ním sdílela jeho v˘sadní postavení: i ona se ocitla v boÏí sféﬁe a v kruhu mytick˘ch událostí.Její spoleãensk˘ status také odráÏejí tituly, které se vztahují ke králi. JiÏ ve Staré ﬁí‰i byla oznaãována jako
„Ta, která vidí Hora a Suteha“, „Ta, která je v Horovû druÏinû“ a „Pﬁítelkynû
Hora“.V tûchto nejstar‰ích titulech vystupuje panovník v podobû sokolího
boha Hora, popﬁípadû jeho rivala Suteha. Jejich smysl je tﬁeba hledat
v egyptské mytologii.V titulu „Ta, která vidí Hora a Suteha“ se odráÏí dávn˘ zápas Horního Egypta (Hora) s Dolním Egyptem (Sutehem). Dlouhé boje tehdy skonãily vítûzstvím Horního Egypta. V náboÏensk˘ch textech se
pﬁitom samozﬁejmû mluví o usmíﬁení obou mocností a zároveÀ obou bohÛ, Hora a Suteha.Tak jako byl sjednotitelem Obou zemí panovník, tak také jeho boÏí partnerka byla „ta, která smûla vidût“ Ïijícího boha zcela neformálnû a pﬁi kaÏdé pﬁíleÏitosti, sdílet s ním spoleãn˘ Ïivot a podílet se na
jeho dÛstojnosti. Takové v˘luãné postavení jediné „Velké královské manÏelky“ ov‰em nemûly vedlej‰í Ïeny.
Postupem doby egyptské královny také pﬁibíraly dal‰í tituly, které odráÏely jejich nejvy‰‰í spoleãenské postavení: „Paní Obou zemí“, „Paní Horního
a Dolního Egypta“, „Paní v‰ech zemí“ nebo „Vládkynû“. Odpovídaly tomu
i insignie: královny b˘valy zobrazovány sedící na trÛnu, se supí ãelenkou
(hornoegyptské bohynû Nechbety),ureem (dolnoegyptské bohynû VadÏety)
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na hlavû nebo s korunou tvoﬁenou dvûma vysok˘mi sokolími pery.V ruce
drÏely Ïezlo, popﬁípadû svíraly znak Ïivota anch.
RovnûÏ vysoké knûÏské tituly egyptské královny vypovídají mnoho o jejím postavení. JiÏ ve Staré ﬁí‰i se prohla‰ovaly za knûÏky prastarého beraního boÏstva Bapefa a b˘ãího boha Casepefa. Beran i b˘k byli povaÏováni za
symbol boha plodnosti.V podobû b˘ka je také bûÏnû znázorÀován panovník, kter˘ dokonce pozdûji uÏíval titul „Siln˘ b˘k“. Podoba b˘ka pﬁedstavovala panovníkovu tûlesnou a plodivou sílu. KnûÏsk˘ úﬁad tûchto boÏstev,
zastávan˘ královnou, lze vysvûtlit tím, Ïe právû ona mûla zplodit panovníkovi nástupce s bohem, tj. vládcem vystupujícím v podobû beraního nebo
b˘ãího boÏstva plodnosti.
Královny v‰ak také vykonávaly knûÏsk˘ úﬁad Thovta (boha mûsíce, vûdûní a moudrosti) a pﬁedev‰ím Hathory (mennoferské „Paní sykomory“), oblíbené a hojnû uctívané ochranné bohynû, partnerky boha Rea. DÛleÏit˘
titul královen Staré ﬁí‰e byl „Správkynû ﬁezníkÛ domu akácie“, jenÏ stavûl
královnu do role pﬁedstavené ﬁezníkÛ, kteﬁí poráÏeli obûtní zvíﬁata pﬁi královském zádu‰ním rituálu. Vlastní dÛm akácie (chrám bohynû Sachmety)
mûl dÛleÏitou úlohu v zádu‰ním kultu. I nadále v‰ak bûhem tﬁítisícileté historie faraonského Egypta slouÏila královna nejvy‰‰ím státním bohÛm, takÏe napﬁíklad zastávala úlohu „BoÏí sluÏebnice Reovy“ nebo „BoÏí manÏelky Amonovy“.
Postavení královen odpovídají také jejich hrobky, které se bohuÏel
vût‰inou nedochovaly. Zpoãátku b˘valy královny pohﬁbívány ve vedlej‰ích hrobech obklopujících hrobky králÛ (v Abydu) nebo mûly své samostatné hrobky (v Nakádû). Ve Staré a Stﬁední ﬁí‰i b˘valy pochovány
v mastabách nebo men‰ích pyramidách.V Nové ﬁí‰i ‰lo o zdobené skalní hrobky (ve známém Údolí královen se nachází celkem 98 hrobek královen, princÛ a vysok˘ch hodnostáﬁÛ z ramessovské doby). Naopak témûﬁ nic není známo o hrobkách královen z 1. tisíciletí pﬁ. Kr. Královny
Ptolemaiovské doby mûly hrobky v Alexandrii, av‰ak Ïádná z nich nebyla dosud nalezena.
Velice dÛleÏitá úloha pﬁipadla královnû zejména pﬁi pﬁedávání královské
moci a úﬁadu po smrti jejího manÏela. Zaruãovala totiÏ legitimitu dal‰ího
panovníka, kter˘m se mûl stát její prvorozen˘ syn. Proto také potom stojí
v ãele královniny titulatury „Matka krále Horního a Dolního Egypta“. Dobr˘m pﬁíkladem mÛÏe b˘t Chentkaus (II.), manÏelka krále 5. dynastie Neferirkarea, jejíÏ pyramidov˘ komplex odkryli v letech 1976–1986 ãe‰tí
egyptologové v Abúsíru.Tituly této královny lze pﬁeloÏit buì jako „Matka
krále Horního a Dolního Egypta a král Horního a Dolního Egypta“, nebo
„Matka dvou králÛ Horního a Dolního Egypta“.MÛÏeme se domnívat,Ïe po
smrti svého manÏela a pﬁedãasné smrti jejich star‰ího syna a nástupce Neferefrea mohla skuteãnû vládnout nûjakou dobu za jejich druhého syna
Niuserrea,a tak vlastnû potvrdit a zajistit jeho legitimitu na faraonském trÛ10
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nu. Je pﬁitom velmi zajímavé, Ïe naprosto stejné tituly mûla v jiné pohnuté
dobû na konci pﬁedcházející 4. dynastie stejnojmenná královna Chentkaus
(I.), která byla pohﬁbena v neobvyklé stupÀovité hrobce (v tzv. âtvrté pyramidû) v Gíze.
Z egyptsk˘ch dûjin známe nûkolik pﬁípadÛ, kdy se manÏelka nebo matka panovníka sama stala vládnoucím faraonem, (pﬁevzala tuto muÏskou roli), coÏ jinak nebylo bûÏné. Epocha Staré ﬁí‰e (6. dynastie) konãí vládou
z dochovan˘ch soudob˘ch pramenÛ neznámé královny Neitokret (Hérodotova a Manéthonova Nitokris). Stﬁední ﬁí‰i (12. dynastie) zase dovr‰uje
tﬁíleté panování dcery Amenemheta III. a sestry a ovdovûlé manÏelky Amenemheta IV., královny Sebeknofru, která jako první Ïena v egyptské historii pouÏívala královskou titulaturu. V královsk˘ch seznamech je také uvádûna jako právoplatn˘ faraon. MuÏskou úlohu faraona pﬁevzala proslulá
královna, energická a cílevûdomá Hat‰epsut (Nová ﬁí‰e, 18. dynastie), jeÏ se
ujala vlády po pﬁedãasné smrti svého manÏela Thutmose II. a zpoãátku vyuÏila nezletilosti následníka trÛnu Thutmose III., jenÏ byl jejím nevlastním
synem.
Období 19. dynastie uzavírá vláda královny Tausrety (1188–1186 pﬁ. Kr.),
která panovala za mladého Siptaha a po jeho smrti zastávala královsk˘ úﬁad
jiÏ zcela samostatnû, neÏ jej pﬁevzal zakladatel 20. dynastie Setnacht
(1186–1185 pﬁ.Kr.), kter˘ si pﬁisvojil její hrobku v Údolí králÛ (KV 14).Nejslavnûj‰í královnou Egypta byla nepochybnû Kleopatra (VII.), která vládla
cel˘ch 20 let po smrti svého otce Ptolemaia XII. od roku 51 pﬁ. Kr. Cílem
této neobyãejnû schopné Ïeny bylo udrÏet Egypt nezávisl˘m na ¤ímu, coÏ
se jí daﬁilo do roku 30 pﬁ. Kr., kdy dobrovolnû zemﬁela a zemû na Nilu pﬁipadla Octavianovi (pozdûj‰ímu císaﬁi Augustovi).
PﬁipomeÀme, Ïe nûkteré ambiciózní královny neodolaly poku‰ení a vyuÏily svého vlivu pﬁi rÛzn˘ch palácov˘ch intrikách a k zasahování do státních záleÏitostí. Napﬁíklad za vlády Pepiho I. (6. dynastie) do‰lo k neúspû‰nému harémovému spiknutí, do nûhoÏ byla zapletena také samotná
královna Veretiamtes. O následném soudním pﬁelíãení se mluví v Ïivotopisu vysokého úﬁedníka a správce Horního Egypta,Veniho, jenÏ byl povûﬁen
vy‰etﬁováním celého pﬁípadu. Dochovan˘ písemn˘ pramen z 20. dynastie
zmiÀuje neúspû‰n˘ pokus o zavraÏdûní Ramesse III., jehoÏ iniciátorkou byla vedlej‰í královna Teje, která chtûla na královsk˘ trÛn prosadit svého syna
Pentavereta. Následn˘ soud vynesl 40 rozsudkÛ smrti a právoplatn˘m nástupcem se pozdûji stal princ Ramesse (jako král Ramesse IV.).
Pozitivní úlohu ov‰em sehrály mnohé dal‰í v˘razné Ïenské osobnosti,
napﬁíklad královna Nefertiti („Krásná pﬁi‰la“) – manÏelka náboÏenského
reformátora Amenhotepa IV. (Achnatona). Byla jeho partnerkou i horlivou vyznavaãkou sluneãního boha Atona a jako jediná egyptská královna
byla se sv˘m manÏelem pravidelnû zobrazována na stûnách chrámÛ. Podobnû královna Nefertari („Nejkrásnûj‰í mezi v‰emi“), manÏelka zﬁejmû
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nejvût‰ího egyptského vládce Ramesse II., proslula svou krásou a schopnostmi. Mohli bychom pﬁirozenû jmenovat i jiné dÛleÏité egyptské královny, nicménû alespoÀ nûkteré z nich pﬁibliÏují dal‰í pﬁíspûvky v tomto
sborníku.

Literatura
Capel,Anne K. – Markoe, Glenn E. (eds.)
1996 Mistress of the House, Mistress of Heaven:Women in Ancient Egypt, New York: Hudson
Hills Press.
Dodson,Aidan – Hilton, Dyan
2004 The Complete Royal Families of Ancient Egypt, London:Thames & Hudson.
Robins, Gay
1993 Women in Ancient Egypt, London: British Museum Press.
Troy, Lanna
1986 Patterns of Queenship in Ancient Egyptian Myth and History, Uppsala: Universitas
Uppsaliensis.
Vachala, Bﬁetislav
2003 Starovûk˘ Egypt, in: Malina, J. a kol., Kruh prstenu. Svûtové dûjiny sexuality, erotiky
a lásky od poãátkÛ do souãasnosti, Brno:Akademické nakladatelství CERM, s. 14–59.

12

