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Jiﬁímu Janákovi se jeho publikací Staroegyptské náboÏenství I podaﬁilo zaplnit velikou mezeru nejen na ãeském kniÏním trhu,
ale i na domácí badatelské scénû. Poslední
prací zab˘vající se systémem egyptského
náboÏenství z pera ãeského badatele je text
nedávno zesnulého nestora ãeské religionistiky Jana Hellera, nevûnovan˘ ov‰em jen
náboÏenství Egypta, ale i dal‰ím náboÏenstvím (Starovûká náboÏenství: NáboÏenské
systémy starého Egypta, Mezopotámie a Kenaanu, Praha: Kalich 1978, 21988, na rok
2010 chystá nové vydání nakladatelství Verbum). Monograficky se náboÏenstvím starovûk˘ch obyvatel kolem Nilu zab˘val i zakladatel ãeské egyptologie Franti‰ek Lexa
(NáboÏenská literatura staroegyptská I-II,
Kladno: J. ·najdr 1923, 21997; Staroegyptské ãarodûjnictví I-II, Praha: Sfinx 1923,
21996). Vzhledem k relativnímu stáﬁí tûchto
Lexov˘ch textÛ dnes tkví jejich hlavní pﬁínos zejména v pﬁekladov˘ch ãástech
(v obou pﬁípadech 2. svazek); metodologie
úvodních v˘kladov˘ch ãástí je naopak
v mnoha ohledech sporná. Krat‰í pﬁíspûvky
souãasn˘ch badatelÛ se zase zamûﬁují na
dílãí témata, nikoli na uchopení celkového
systému staroegyptského náboÏenství. Kromû Lexova a Hellerova díla a pﬁekladové literatury je Janákova kniha v podstatû první
ãeskou publikací, která o egyptském náboÏenství systematicky pojednává. Za to patﬁí
Jiﬁímu Janákovi velk˘ dík a uznání.
Janák ve své knize velmi zdaﬁile ukazuje, Ïe se náboÏenské koncepce dot˘kaly
v‰ech oblastí staroegyptské spoleãnosti. NáboÏenská ãinnost nebyla oddûlena od ãinnosti politické, hospodáﬁské, spoleãenské.
Spolu s autorem tak postupnû poznáváme,
jak se nûkolik klíãov˘ch my‰lenkov˘ch
principÛ na rÛzn˘ch úrovních staroegyptské
spoleãnosti projevuje a dohromady vytváﬁí
funkãní celek. Janák toto ukazuje na pﬁíkla-

du hierarchické koncepce odpovûdnosti
a distribuce moci (s. 46-51), respektive
schopnosti jednat ve stvoﬁeném svûtû skrze
ka (s. 211-224).
Janák rozãlenil svou knihu na tﬁi hlavní
ãásti, které pojmenoval „Prostor“ (s. 15113), „âas“ (s. 114-156) a „BoÏské bytosti“
(s. 157-275). V‰echny tﬁi ãásti jsou dále pﬁehlednû ãlenûny. Autor se nejprve snaÏí ãtenáﬁe seznámit s geografick˘mi podmínkami, v nichÏ náboÏensk˘ systém starého
Egypta vznikal. Velice pﬁístupn˘m zpÛsobem pak pﬁechází od geografického v˘kladu
o egyptské zemi, její historii a obyvatelích
k boÏstvÛm, kosmologick˘m pﬁedstavám
a fungování staroegyptského státu a spoleãnosti. Janák neopomenul poskytnout ani základní pﬁehled o sousedních zemích a jejich
kulturnû-historickém vztahu k Egyptu.
Po tomto v˘kladu autor podává pﬁehled
kosmologické koncepce Egypta tak, jak je
moÏné ji rekonstruovat ze staroegyptsk˘ch
pramenÛ („Kosmologie“, s. 73-87). Podobnû postupuje i v kapitole následující, jejímÏ
tématem jsou staroegyptské pﬁedstavy
o vzniku kosmu a ﬁádu („Kosmogonie“,
s. 87-113).
Ov‰em uÏ v této první ãásti si mÛÏeme
pov‰imnout nejproblematiãtûj‰ího aspektu
knihy. Autor opakovanû uvádí, Ïe za hlavní
dÛvod existence m˘tÛ povaÏuje ozﬁejmûní
pÛvodu rÛzn˘ch spoleãensk˘ch nebo pﬁírodních jevÛ (s. 100). K této teorii se na konkrétních pﬁíkladech nûkolikrát vrací (napﬁ.
s. 92, 136 aj.). V závûru (s. 278) dokonce
explicitnû uvádí: „BoÏstva zastupovala nadlidské síly v pozadí pﬁírodních jevÛ, které
pﬁírodu pohánûly, ﬁídily a ãinily ji pochopitelnou a ãásteãnû manipulovatelnou.“
Podobné teorie byly sice svého ãasu v religionistice oblíbené, av‰ak v souãasném bádání pÛsobí jako ponûkud neaktuální. Janák
v konkrétních formulacích této teorie o pÛvodu m˘tÛ zachází v nûkter˘ch ohledech
dokonce je‰tû dále neÏ klasikové religionistiky (napﬁ. Friedrich Max Müller) a tvrdí, Ïe
m˘tus „vykládá“ i jiné fenomény neÏ jen
astronomické a pﬁírodní. Na s. 100 se tak napﬁíklad doãteme: „Nûkteré ãásti pﬁíbûhu
[Souboje Hora se Sutechem], popisující
souboj mezi obûma soky, pomáhají pochopit
prav˘ dÛvod fyzického boje. Jednalo se
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zvlá‰tû o nutnost prokázat schopnost b˘t
právoplatn˘m a plnohodnotn˘m panovníkem.“ Jsem si jist˘, Ïe kaÏdému EgypÈanovi
byl „prav˘ dÛvod boje“ naprosto jasn˘. M˘tu k tomu netﬁeba. Vztah skuteãnosti a m˘tu
bude proto jistû sloÏitûj‰í, neÏ jak nám Janák
ve svém textu ukazuje.
Z autorem zvolené teorie m˘tu vypl˘vá
i jeho jistá bezradnost pﬁi interpretaci mytologick˘ch textÛ, které v knize shrnuje. Janák
mnoho pﬁíbûhÛ jednodu‰e pﬁevyprávûl
a ãtenáﬁe pak nechal, aby si s ãasto pomûrnû
obskurními texty nûjak poradil sám. S v˘kladem pﬁichází pouze v tûch pﬁípadech,
kdy lze dan˘ pﬁíbûh povaÏovat právû za
„etiologick˘“ v˘klad urãitého fenoménu.
Aãkoliv tomu v jednotliv˘ch pﬁípadech tak
b˘t mÛÏe (napﬁíklad etiologické m˘ty o rituální praxi), k v˘kladu komplexnûj‰ích
m˘tÛ tato perspektiva nedostaãuje.
V druhé ãásti, nazvané „âas“, autor v nûkolika kapitolách velice pﬁehledn˘m a srozumiteln˘m zpÛsobem pﬁibliÏuje nejen
egyptsk˘ kalendáﬁ, ale i základní náboÏenské pﬁedstavy spojené s rÛzn˘mi koncepcemi ãasovosti (neheh a dÏet). Vûnuje se i boÏstvÛm spojen˘m s nebesk˘mi tûlesy coby
hlavními urãovateli ãasu a roãních období.
Tﬁetí ãást, nazvaná „BoÏské bytosti“,
zpracovává tématiku, která je autorovi nejbliÏ‰í. Janák zde postupnû probírá jednotlivé ãásti a projevy boÏsk˘ch bytostí tak, jak
je popisovali sami EgypÈané. Pozornû se zab˘vá základními kategoriemi staroegyptského náboÏenství, jako je „bÛh“ (necer), jméno, (mrtvé) tûlo, stín, srdce, ka, ba a ach
(s. 157 - 250). Dále ukazuje také paralely
mezi tûmito sloÏkami boÏsk˘ch bytostí
a sloÏkami bytostí lidsk˘ch. Nakonec se vûnuje i struãné charakteristice egyptského
panteonu (s. 250 - 275). V rámci této kapitoly se snaÏí vyrovnat s problematikou monoteismu, jehoÏ prvopoãátky se ve staroegyptském náboÏenství badatelé opakovanû
snaÏili (a snaÏí) nalézt.
Kniha je doplnûna o nûkolik pﬁíloh, konkrétnû (1) pﬁehled historick˘ch období starého Egypta (s. 281), (2) seznam krajÛ, mûst
a nûkter˘ch místních bohÛ (s. 282-287) a (3)
pﬁehled symbolického a náboÏenského v˘znamu nûkter˘ch zvíﬁat (s. 288 - 299). Následuje glosáﬁ (s. 300 - 302) s nûkter˘mi zá-

kladními termíny. Seznam pouÏité literatury
je trojí. První (s. 304 - 315) obsahuje kompletní bibliografické údaje ke knihám v poznámkách pod ãarou; editorÛm zde bohuÏel
vypadl cel˘ odkaz na Olaf E. Kaper,
„Myths: Lunar Cycle“, in: Donald. B. Redford et al. (eds.), The Oxford Encyclopedia
of Ancient Egypt II, Oxford – Cairo: Oxford
University Press 2001, 480 - 482; dále je nekompletní odkaz u Robert K. Ritner, „The
Legend of Astarte and the Tribute of the
Sea: P. Amherst (Pierpont Morgan) XIXXXI“, in: William W. Hallo – K. Lawson
Younger Jr. (eds.), Canonical Compositions
from the Biblical World I, Leiden – New
York – Cologne: E. J. Brill 1997, 35 - 36.
Druh˘ seznam literatury (s. 316 - 319) zahrnuje uÏitou a doporuãenou literaturu k obecn˘m tématÛm knihy. Poslední seznam
(s. 320 - 323) obsahuje pﬁehled literatury
k primárním textÛm. Toto rozãlenûní bibliografie je velmi nápomocné pro dal‰í orientaci v probran˘ch tématech. Orientaci v textu
naopak mírnû znesnadÀuje absence rejstﬁíku. Poslední pﬁipomínka k formálním záleÏitostem se t˘ká nezaﬁazení ilustrací. Mnoho
vûcí, které je autor v textu nucen sloÏitû popisovat, by bylo s obrazovou dokumentací
srozumitelnûj‰ích.
Lze shrnout, Ïe nejspornûj‰ím aspektem
knihy je uÏití ponûkud zastaralé religionistické metodologie. Na druhou stranu je Janák díky vyuÏití trojiãního ãlenûní dimenzí
boÏí blízkosti (vypracovaného Janem Assmannem, k jehoÏ koncepci se autor v úvodu
hlásí, viz s. 14) schopen pomûrnû funkãním
zpÛsobem vysvûtlit na první pohled ãasto
zaráÏející schopnost egyptsk˘ch bohÛ mûnit
své postavení, pﬁídomky a vlastnosti. S touto koncepcí uÏ si ov‰em nevystaãíme, pokud
se setkáme s komplikovanûj‰ím korpusem
primárního materiálu, jak˘m jsou napﬁíklad
právû m˘ty.
Pﬁes uvedené v˘hrady Janákovu knihu
vﬁele doporuãuji. AutorÛv pﬁehled o reáliích
staroegyptského náboÏenství a jeho poctivá
práce s primárními texty jsou zárukou spolehlivosti. MÛÏeme se proto jiÏ nyní tû‰it na
druh˘ díl.
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