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Isis a Osiris: 
šamanismus v egyptské 

mytologii

Èím dále kráèíme minulostí po stopách stromových 
mýtù, tím jasnìji rozpoznáváme za kulturou doby bronzo-
vé, která pøekypuje obrazovým bohatstvím a schopností 
odívat každou myšlenku do barvitého a dramatického 
hávu metafor, známky jednoduché šamanské tradice, 
z níž vyrùstá. Aèkoli šamanismus prochází v klasickém 
období Egypta a min ojské Kréty urèitou renesancí, byl 
na vrcholu mnohem døíve: v hluboké dobì ledové, pøi- 
èemž jeho osobitý zpùsob vyjadøování byl pøedobrazem 
pozdìjších klasických témat. Jeho pùvodní domovinou 
byla Sibiø. Na destièce z doby pøibližnì 16 000 let pø. 
Kr. nalezené u Malty poblíž jezera Bajkal je na jedné 
stranì vyrytá sedmidílná spirála, symbol kosmického 
Støedu, a na druhé stranì tøi zvlnìní hadi, kteøí jsou 
tradiènì považováni za symbol kundaliní ve tøech svì-
tech.16 V téže oblasti byl nalezen mamutí kel, rovnìž  
z období paleolitu, s rytinou zobrazující letící husy, které 
podle Josepha Campbella symbolicky vyjadøují šamanùv 
astrální let, jenž je jakousi pøedzvìstí mystického letu 
Buddhy.

Campbell shledává, že obraz stromu jako osy svìta 
je charakteristický pro sibiøský šamanismus tehdejší  
i souèasný. Moderní tunguzští šamani øíkají, že v pohoøí 
Altaj kdysi existovalo velké náboženství, a aèkoli jeho 
tradice od té doby zdegenerovala, takže dnes mohou 
využít jen toho, co zbylo z její bývalé slávy, ještì i dnes 
uctívají zdejší mocný strom Tuuru, jehož devìt vìtví se 
klene nad celým svìtem a sahá až k vrcholu nebes.



25

Šambala: zahrada stromu života

„Tam nahoøe,“ øekl jeden ze šamanù Ivaru Lissn erovi, který 
strávil sedmnáct let s tunguzskými kmeny, „existuje jeden 
strom, kde jsou vychovávány duše šamanù, dokud nedojdou 
potøebné síly. Na mohutných, hlavních vìtvích stromu jsou 
hnízda, kde tyto duše leží a jsou opeèovávány (posvátnými 
okøídlenými zvíøaty z nižších svìtù)... Èím výše hnízdo leží, 
tím bude šaman silnìjší, znalejší a tím dále dohlédne... Vì-
øíme, že šamanova duše stoupá výš a výš korunou Božího 
stromu bìhem šamanského rituálu. A právì ve stavu transu 
provádí šaman zázraèné skutky. Bìhem transu letí jako pták 
do vyššího svìta nebo sestupuje jako sob, býk èi medvìd 
do podsvìtí.“17

Hnízdo, v nìmž je šaman vychováván, leží v horních 
bardech èi nebeských svìtech, jež známe z buddhismu. 
Pod nimi leží Prostøední svìt èi Prostøední Zemì lidských 
vtìlení, do nichž se šaman znovu zrodí. Pod Prostøední 
Zemí se nacházejí podzemní svìty s posvátnými zvíøaty. 
Bez ohledu na tyto naivní pøedstav y je jasné, že šamanská 
kosmologie cele pøijímá spektrum nebes i pekel, které 
se objevuje ve všech pozdìjších náboženských a meta-
fyzických systémech a je rovnìž souèástí mnoha mýtù 
doby bronzové. Nìkteré, jako napøíklad homérský mýtus  
o Artemis, bohyni lovu, mají skuteènì šamanistický ráz; 
ovšem pravdìpodobnì žá dná legenda z tohoto období 
nevychází ze sibiøského šamanismu a jeho stromové me-
taforiky tolik jako mýtus o Isis a Osiridovi. Právì v tomto 
mýtu se plnì projevuje skrytý význam mytologie stromu, 
který je zde povýšen nad dualitu, tedy až na úroveò du-
chovní øíše, kde život a smrt dosahují sjednocení.

Ve druhém století po Kristu Plútarchos posbíral a sepsal 
mnoho ústn ích verzí tohoto predynastického egyptského 
mýtu. Ale aèkoli je jeho dìj zasazen do Egypta doby bron-
zové, existoval možná ještì pøed samotným vznikem Egypta 
a je zřejmě jedním z nejstarších mýtù vùbec. Právì proto je 
zøejmì jeho šamanské pozadí tak oèividné a dobøe èitelné. 
Jedna rovina pøíbìhu líèí drama milencù Isis a Osirida a jejich 
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protivníka Sutecha. Byli to tøi z devíti bohù a bohyò Deva-
tera, které tvoøilo egyptské shromáždìní Božských vládcù 
svìta. Ti povstali z nejvyššího Boha a odpovídají øeckému 
panteonu, aèkoli ten èítal dvanáct bohù. Avšak druhá rovina 
tohoto mýtu je zprávou o dvou stupních zasvìcení šamana 
a nabízí nám jedineèný pohled na pøímý vztah osy svìta  
a šamanské transformace vìdomí, v níž jsou život a smrt 
pouze støídajícími se fázemi vìèného bytí .

Jak už víme, byl Osiris ztotožòován se souhvìzdím 
Orionu,  a proto je i ve spojení se Šambalou nebo pøesnìji 
øeèeno s Božským rodem, který se poprvé objevil v Altaji 
a asi o dva tisíce let pozdìji v severní Africe. Byl uctíván 
jako bùh „temných mysterií“, který zná tajemství hvìzd  
a z etymologie jeho jména se zdá, že patøí ke svìtové rodinì 
Bohù. Schuré uvádí, že etruský Aes èi Aesar, galský Aes, 
skandinávský Ase, koptský Os (Pán) a egyptský Osiris jsou 
jména, která mají jeden spoleèný koøen18; a stejnì tak jmé-
no Azara, tedy jméno strážcù Šambaly. Skuteèné hierogly-
fické jméno Isis bylo podle Wallise Budge Às èi Às-t, což 
znamená trùn nebo také  sloup; a jméno Osiris pak As-ar èi 
Asar, nìkdy také Asaru (forma Osirida uctívaná v Dolním 
Egyptì).19 Osiris je spøíznìný i se severskými bohy, protože 
ve staré horní nìmèinì znamená as ústøední sloup, nosník 
nebo pilíø domu, v množném èísle je to aesir, proto se rodu 
Aesirù øíkalo sloupoví bohové.20 O Osiridovi se ale také 
mluví jako o An ovi. Ve chvalozpìvu na Osirida je nazýván 
jako „bùh  An milionù let“ a také jako „An v An-tesu, Velký, 
Heru-Khuti, ty, kdož kráèíš po nebi dlouhými kroky“21.

Toto jméno také asociuje nebesa. Osiris je tak možná 
blízký sumerskému bohu nebes Anuovi a záhadné An-
nunaki sumerské mytologie (podle níž byl Anu nejvyšším 
bohem) a také Igigi, dominantní vìtvi Annunaki zamìøené 
na astronomii.22 Osirida si také mùžeme spojit s Ojiny, pra-
pùvodními japonskými bohy, kteøí sídlili v pohoøí Hida  
a dali zemi její raná umìní, vìdy a šintoistické náboženství. 
Díky již zmínìné spojitosti s Orionem samozøejmì souvisí 
i se Sibiøí a altajským šamanismem.
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Pùvodní egyptský mýtus líèí, jak Osiris pøišel do jejich 
zemì ze smìru, kde leží Libye, aby je uèil umìní uctívání 
bohù a aby „ust avil na obou bøezích Nilu spravedlnost;“23  

a jak se oženil se svojí sestrou Isis a stal se prvním vládcem 
Egypta. Cestoval i do mnoha jiných zemí,  aby tam šíøil ci-
vilizaci, a když byl pryè, vládla Isis za nìho. Ale jeho bratr 
Sutech, který žárlil na jeho slávu a štìstí , jej zavøel do truhly 
a hodil do Nilu. Truhla doplula do moøe, a to ji doneslo až do 
daleké zemì – v Plútarchovì verzi to byl Byblos ve Fénicii 
– kde se zaklesla v koøenech vøesovce, jenž ji obrùstal, až 
nakonec celou rakev vtiskl do svého kmene, a tak ji skryl.

Královna však objevila vùni vøesovce, jež ji na prosto 
okouzlila, a dala jej proto pokácet a nechala z nìj zhotovit 
pilíø. Ten se pak stal hlavním pilíøem jejího paláce; a právì 
díky tomuto pilíøi našla truchlící Isis tìlo svého milovaného 
manžela. Pracovala jako chùva nejmladšího královského 
potomka, každou noc jej tajnì položila k pilíøi, který vy-
pálil všechnu jeho neèistotu jako svatý oheò, létala kolem 
nìj a zpívala truchlivou píseò. Avšak když pøišla královna  
a tuto scénu spatøila, s hrùzou popadla dítì, a pøipravila je 
tak o možnost vìèného života. Isis si tento pilíø vyžádala, 
rozsekala jej a vysvobodila Osirida z jeho obìtí. Pak se pro-
mìnila v ptáka a tak dlouho jej ovívala svými køídly, dokud 
ho opìt nepøivedla k životu. Podle jedné z verzí pøíbìhu 
právì tehdy poèali Božského Osiridova syna Hora.24 

Pøíbìh je vlastnì typickým pøíkladem úvodního 
proèištìní, které je souèástí iniciace šamana. Probíhá na 
vzdáleném místì daleko od pøíbuzných a pøátel a v „tem-
ném“ stavu transu. Objevu je se zde prvek vody, emoèní-
ho média, jež podporuje proces iniciace; nachází se zde 
Strom života, jež je duchovním o hnìm, jemuž musí být 
obìtována infantilní duše a její nízké touhy a chout ky; 
dochází k transformaci Božské èásti duše prostøednictvím 
ohnì; a koneènì ke vzkøíšení duše, jejímu znovuzrození 
do nového a kvalitnìjšího život a. V pisklavé a truchlivé 
ptaèí  písni bohynì Isis poznáváme píseò, kterou podle 



28

Victoria LePage – Šambala

svìdectví èetných etnologù zpívá šaman bìhem transu  
a která nás upomíná na šamanské ptaèí postavy na malbách 
v rituálních jeskyních v jižní Francii, pocházejících z doby 
ledové. Létání bohynì Isis kolem vøesovcového sloupu zase 
pøipomíná šamanùv let kolem svìtového stromu za zvlášt-
ního ptaèího kvílení a odøíkávání extatických formulek;  
a Sutechùv èin, který se zdá být násilím vùèi lidským nadì-
jím a radostem, bychom mìli chápat jako šamanovo volání 
po dharmì, po duchovní povinnosti ve chvíli, kdy dozrál èas 
na další vývoj duše.

Sutech je snad nejzáhadnìjší postavou egyptské my-
tologie. Pøedstavuje alter ego boha Osirida, jenž je Pánem 
svìtla, vìdomí a øádu. Stejnì jako bùh-rarach sibiøských 
šamanù ztìlesòuje Sutech temnotu a chaos a je také nosi-
telem kultury, je tvoøivou silou. Symbolizuje potenciální 
tvoøivou energii, surovou, chaotickou a nezkrotnou, která 
leží v nejhlubších a nejtemnìjších vrstvách nevìdomí lidské 
psýché a která znovu a znovu povstává, aby ve službách 
vývoje znièila svým žárem nejkrásnìjší lidská díla. Nièí 
je však jen proto, aby mohlo být zaseto nové sémì a vše 
bylo znovu vybu dováno, aby byly zkroceny a ovládnuty 
nièivé a nepøedvídatelné síly ve prospìch ještì vìtšího  
a dokonalejšího dobra. Z této perspektivy je tedy Osiridùv 
temný bratr ochotným služebníkem nového øádu a ukazuje 
se, že je vlastnì smíølivou a tvoøivou silou vesmíru.

Tak jako byl pos vátný strom v pøíbìhu Isis a Osirida 
pøesazen do støedu královského paláce v Byblosu, zasa-
zuje také sibiøský šaman pøed každou kmenovou seancí 
strom doprostøed sv ého stanu na památku velkého Tuuru, 
což je také název pro tento symbolický strom. Souèástí 
každoroèních slavností Isyack èi Wesak je obìtní obøad 
zvaný Pozvednutí duše konì, po nìmž šaman povìsí 
na symbolický stro m Tuuru kùži obìtovaného zvíøete, 
podobnì jako když Iáson povìsil na posvátný dub v Kol-
chidì zlaté ovèí rouno. Tuuru je tedy stejnì jako Osiridùv 
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vøesovec stromem obìtním. Skrze nìj se šaman proèiš�uje, 
a to tak, že se zbavuje svých infantilních pøán í výmìnou  
za Božské vìdìní, díky nìmuž získává schopnost komuni-
kovat s m rtvými. Stejnì tak jako Osiris, jenž se stal Pánem 
mrtvých, soudcem a spasitelem duší v podsvìtí, se také 
šaman mìní v prostøedníka mezi mrtvými a živými a také 
se stává Pánem Temné strany.

Po událostech v Byblosu se Isis vrátila do Egypta, za-
vøela tìlo svého manžela do truhlice a tu ukryla do rákosu 
v deltì Nilu. Poté se vrátila do Buto, aby se postarala o svého 
synka. To napovídá, že proces zbožštìní ještì v této chvíli 
nebyl u konce. A opravdu – když se Sutech vypravil lovit 
kance, truhlici objevil, otevøel ji a Osiridovo tìlo rozsápal 
na ètrnáct, èi snad dokonce šestnáct kusù, které rozházel 
všude kolem Nilu. Isis byla podruhé oloupena a znovu pá-
trala po svém muži, tentokrát podél celého toku mateøské 
øeky. Když nakonec objevila kusy roztrhaného tìla a složila 
z nich opìt živého Osirida, zjistila, že jeden  kousek chybí. 
Byl to Osiridùv penis, který podle nìkterých verzí mýtu 
spolkla ryba, symbol Boží hlavy. To znamená, že penis byl 
obìtován v zájmu probuzení Božství.

Egyptští knìží vìøili, že všude, kam dopadla èást 
Osiridova tìl a, je zakopaná schránka, jež skrývá ezoterické 
vìdìní a èeká zde na dobu, kdy bude lidstvo natolik zralé, 
aby je mohlo pøijmout. Každá schránka pøedstavovala klíč 
vztahující se k urèitému aspektu vìdìní. Jedna k astrono-
mii, jiná k lékaøství a tak dále. Na tìchto místech se stavìly 
chrámy a knìží zde hlídali skrytý poklad. Na druhé a hlubší 
významové rovinì je však roztrhání Osiridova tìla popisem 
druhého stupnì zasvìcení, o nìmž všichni šamani hovoøí 
jako o procesu, který je vynese na nejvyšší stupeò odborné 
zdatnosti a mistrovství. O obdobnì tvrdé zkoušce vypráví 
tunguzský šaman Semjon Semjonov:
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„Moji pøedchùdci si mì postavili jako kus døeva a støíl eli 
na mì ze svých lukù, dokud jsem neztratil vìdomí. Pak 
mì rozøezali, vykostili mì, kosti spoèítali a mé syrové maso 
snìdli. Když poèítali kosti, zjistili, že jedna pøebývá... Tím 
vším musí projít každý šaman. Poté, co zkušení šamani 
rozøežou adeptovo tìlo a vykostí je, mùže šaman zaèít vy-
konávat svou praxi.“25

Nìkteøí mystici z Dálného východu tuto vizionáøskou 
zkušenost stále podstupují vèetnì její psychosom atické 
souèásti. Nadbyteèný èi chybìjící šamanùv genitál je na-
hrazen jedním krystalem køemene, což je klasická metafora 
procesu probouzení kundaliní. Poté se  šaman stává oby-
vatelem tøí svìtù. Je schopen létat do podzemních svìtù  
a zachraòovat duše nemocných a umírajících z podsvìtního 
sevøení Vládce mrtvých, tak jako to v pøípadì boha Osirida 
dokázala Isis, nebo mùže letìt do nebeských svìtù, kde 
vyøizuje pøímluvy pøedkùm èi od pøedkù a Pánù života 
velkému Neviditelnému duchu – tato cesta vedla i k Osi-
ridovì apoteóze. 

Isis znovu ovívala jeho tìlo svými mohutnými køídly 
ducha, znovu jej dokázala oživit a Osiris se stal Vládcem 
Vìènosti a všechny své síly využil ve prospìch celého 
vesmíru. „Nyní sedí v celé své síle a velik osti v podsvìtí, 
v Síni Dvou Pravd,“ píše Plútarchos, „kde soudí duše ze-
møelých, kter é váží na vahách. Závažím je peøíèko pravdy 
bohynì Maat, jež má na starosti zákony vesmíru.“26

A pokud jde o Sutecha, jeho divoké tvùrèí impulzy se 
teï ochotnì zapojily do procesu tvoøení. „Období zmatkù 
pominulo... neøízené, chaotické síly  vesmíru byly opìt 
opanovány ,“ píší Baring a Cashford, „stávají se souèástí 
nového øádu a musí napomáhat jeho zachování. Bìhem 
slavností boha Osirida, které se odehrávaly kolem Nilu, 
pøedstavovala Sutecha loï s jeho figurínou, a symbolicky 
tak vyjadøovala slunce, jež muselo projít slzavým údolím 
noci.“27
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Do podoby alegorie šamanských mysterií se idyla  
o Isis a Osiridovi pravdìpodobnì vyvíjela nesmírnì dlou-
hou dobu. Svìtová náboženství pøepracovávají jen velmi 
málo základních témat, která pak vyjadøují zpùsobem 
adekvátním dobì a kultuøe, v nichž vznikají, a láska, kterou 
chová božský princip k duši èlovìka, je tématem, jež se po 
celém svìtì objevuje znovu a znovu, i když už nikdy tak 
pøekrásnì jako v milostném pøíbìhu tìchto dvou Božských 
bytostí, které kdysi nepochybnì vládly prehistorickému 
Egyptu. Jejich prastarý pøíbìh nám pomáhá osvìtlit vznik 
sloupového náboženství šamanského mysticismu, který 
vznikl ve støední Asii. Patøí k celosvìtovì nejstarší presa-
cerdotální* minulosti, kdy pøedchùdci knìží nosili zvíøecí 
masky a šamanské kožešiny, což dosvìdèují egyptské 
nástìnné malby. Náboženskou zkušenost pøedstavoval 
stav transu. Tato zkušenost byla úzce spjatá s královstvím 
pøírody a tehdejší duchovní vize byly daleko pronikavìjší 
než kdykoli pozdìji v lidských dìjinách.28 Pouze v této vizi-
onáøské epoše, pøed pøíchodem technologických civilizací, 
mohlo dojít k tomuto bezprostøednímu poznání svìtového 
stromu a k prostému, avšak hlubokému pochopení jeho 
tajemství.

* pøedknìžská – pozn. red.


