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2. Syropalestina jako křižovatka 
mocenských zájmů – vztahy Egypta 

a Chetitské říše v pozdní době bronzové

Je nesporné, že vztahy mezi oběma mocnostmi,217 tj. Egyptem na jihu 
a Chetitskou říší na severu, významně určovaly a spoluutvářely poli-
tický a společenský vývoj Syropalestiny v pozdní době bronzové, a to 
hlavně ve 14.–13. stol. př. Kr. Především egyptské písemné prameny 
však dokládají, že k nejstarším kontaktům mezi Egypťany a Chetity 
mohlo docházet již za vlády Thutmose III. (asi 1479–1424 př. Kr.).
 Série vojenských tažení Thutmose III. do Syropalestiny v polovině 
15. stol. př. Kr. neznamenala jen zásadní obrat v koncepci staroegypt-
ské zahraniční politiky, ale intenzivní zájem Egypťanů o tuto oblast 
se odrazil také ve vývoji tamní, zejména hmotné kultury. Tyto rysy 
ovšem vystupují do popředí až na konci pozdní doby bronzové, tedy 
v závěru 12. stol. př. Kr. Byly to právě vojenské aktivity Thutmose 
III., které otevřely Levantu, a to zejména její jižní oblasti, egyptské-
mu hospodářství a správě. Již v polovině 15. stol. př. Kr. zde můžeme 
zaznamenat hospodářskou a politickou praxi, která se s drobnými ob-
měnami – jak dokládají texty z amarnského archivu – udržela až do 
druhé poloviny 14. stol. př. Kr.218

217 Přehledně viz W. Helck, Die Beziehungen Ägyptens zu Vorderasien im 
3. und 2. Jahrtausend v. Ch., Wiesbaden 1962; H. Klengel, Hattusili und Ram-
ses: Hethiter und Ägypter – ihr langer Weg zum Frieden, Mainz am Rhein 
2002; F. A Breyer, Ägypten und Anatolien: politische, kulturelle und sprach-
liche Kontakte zwischen dem Niltal und Kleinasien im 2. Jahrtausend v. Chr., 
Wien 2010.

218 Srv. níže, kap. 3.2 Amarnská korespondence; viz též J. Mynářová, Kore-
spondence z Tell el-Amarny, in: J. Mynářová – J. Dušek – P. Čech – D. Antalík, 
Poskytni králi výmluvná slova. Korespondence starověké Levanty, Praha 2013, 
str. 103–136.
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 Z analýzy thutmosovských písemných pramenů, zvláště králov-
ských análů, vyplývá, že ve 33. roce Thutmosovy vlády jsou jako 
důsledek osmé vojenské výpravy namířené proti říši Mitanni zmiňo-
vány i dary, přinášené zástupci „Velkého Chatti“.219 Podobná delega-
ce je pak zmiňována o osm let později, tj. ve 41. roce Thutmosovy 
vlády.220 Poněkud problematické jsou záznamy ze 35. roku,221 resp. 
42. roku jeho vlády,222 kdy je také v poškozených pasážích obvykle 
rekonstruováno jméno chetitského království. Přinášení darů z Chatti 
je i téma, které se opakuje v soudobých nekrálovských hrobkách vy-
sokých státních úředníků.223 Thutmosova vojenská aktivita v severní 
Levantě však nebyla v této fázi obrácena proti zájmům Chetitské říše, 
ale proti jiné severosyrské říši, totiž Mitanni, která zejména díky své 
vazalské politice získávala v této oblasti značné ekonomické a politic-
ké zdroje. Pro egyptského panovníka znamenaly tyto aktivity ohrože-
ní jeho ekonomických zájmů nejen ve vnitrozemských oblastech, ale 
rovněž na pobřeží, kde ležela strategicky důležitá přístavní centra.
 Mezi státy, jež v polovině 15. stol. př. Kr. ohrožovaly zájmy Egyp-
ta, řadíme především Kadeš, která tehdy kontrolovala oblast mezi to-
kem Orontu a Jezreelským údolím a své, podle egyptské administra-
tivy problematické postavení si – až na několik výkyvů –udržela až 
do 13. stol. př. Kr. Stejnou roli pak sehrával i Tunip, jehož panovníci 
ovlivňovali i přístavy na libanonském pobřeží Středozemního moře. 
Nelze vyloučit, že politika obou zmíněných států se utvářela ve sho-
dě se zájmy mitannských panovníků, byť není zřejmé, zda již tehdy 
můžeme oba státy považovat za vazalské státy Mitannské říše.

219 Urk. IV, 701: 11–14.
220 Urk. IV, 727: 13–14. Motiv přinášení darů z Chatti, rekonstruovaný 

i v záznamech z 35. a 42., je poněkud problematický; srv. Urk. IV, 713: 13–16 
a Urk. IV, 732–733.

221 Urk. IV, 713: 13–16.
222 Urk. IV, 732–733.
223 Srv. především nápisy z hrobky Mencheperreseneba, Prvního velekněze 

boha Amona a vezíra Rechmire; viz D. Bělohoubková, kap. 3.1 Texty z nekrá-
lovských hrobek.
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 Jak dokládá například nápis Idrimiho, vládce z Alalachu,224 statut 
vazalského panovníka mitannského státu nijak zásadně neomezoval 
vojenské aktivity vazala, takže ho s mitannským králem pojily přede-
vším ekonomické závazky a politická loajalita. Idrimiho postavení po 
návratu z exilu mu nicméně umožňovalo uzavřít bilaterální smlouvu 
s Pillijou, vládcem Kizvatny. Tato smlouva ovšem vstoupila v platnost 
až poté, co složil věrnostní přísahu a stal se vazalem mitannského 
krále Paratarny či Baratarny. Vazalským státem Mitanni byla tehdy 
i Kizvatna, když nad ní získal kontrolu právě P/Baratarna.225 Právě 
popis událostí v severní Sýrii zachycený v Idrimiho nápisu badatelé 
často považují za přímý doklad vzrůstající moci Mitanni, stejně jako 
za doklad úpadku Chetiské říše, a to zvlášť ve srovnání s těmito ob-
lastmi. Jak už jsme řekli, hlavní překážkou pro politické, ekonomické, 
a tedy i bezpečnostní zájmy Egypta v severní Levantě byly zejména 
ekonomické a politické aktivity Kadeše a Tunipu.
 Thutmose III. reagoval na tuto politiku velmi rychle a brzy po 
smrti Hatšepsuty (ve 22. roce vlády) vypravil proti panovníkovi Ka-
deše, který se zatím i se svou aliancí přesunul ještě více na jih, první 
vojenskou výpravu. Centrem protiegyptské koalice se tak stalo Me-
giddo v Jezreelském údolí. Právě úspěšný zásah egyptského vojska 
u Megidda znamenal – alespoň podle egyptské královské propagan-
dy – předstupeň další expanze do Levanty.
 Během osmé vojenské výpravy ve 33. roce vlády Thutmose III. 
dospěla egyptská vojska až ke břehům Eufratu, kde zjevně došlo 
k první přímé konfrontaci s vojsky mitannského krále. Egyptské pí-
semné prameny tuto událost barvitě popisují jako nesporné egyptské 
vítězství, při němž byla mitannská vojska na hlavu poražena a musela 
se stáhnout, zatímco Egypťané vyplenili oblast jižně od Karchemiše. 
Thutmose III. pak po vzoru svého děda Thutmose I. vztyčil na bře-
zích Eufratu vítěznou stélu oslavující jeho vítězství a během návratu 
uspořádal v severní Sýrii (Niji) lov na slony.

224 Srv. J. Mynářová, Pseudoautobiografický nápis Idrimiho, vládce Ala-
lachu, in: J. Dušek – D. Antalík – P. Čech – J. Mynářová, Jako pták v kleci. 
Epigrafické památky starověké Levanty, Praha 2013, str. 46–53.

225 Nicméně viz paritní smlouvu mezi Zidantou z Chatti a Pillijou z Kizvatny 
(CTH 25).
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 Ale přesto se nejednalo o tak devastující úder, jak popisují králov-
ské anály, neboť v následujících letech, konkrétně až do 42. roku Thut-
mosovy vlády, bylo třeba podnikat další vojenské výpravy a upevňo-
vat jimi egyptské zájmy zejména v centrálních a západních částech 
Sýrie a Libanonu. Stabilitu v regionu značně ohrožovaly i zájmy mi-
tannského panovníka, jehož politika byla založena především na va-
zalských vztazích se severolevantskými městskými státy. O nestabilitě 
v severní Levantě, stejně jako o snaze egyptského dvora udržovat 
kontrolu nad tímto regionem, vypovídá i skutečnost, že dva ozbro-
jené výpady proti mitannskému státu podnikl rovněž Amenhotep II. 
(1427–1397 př. Kr.), a to krátce poté, co byl jmenován koregentem 
svého otce Thutmose III. I v tomto případě byl klíčovým spojencem 
mitannského krále právě panovník Kadeše.
Vojenské aktivity Thutmose III. a jeho nástupců radikálně ovlivni-
ly egyptskou politiku vůči Levantě. Jižněji položené oblasti, stejně 
jako obchodní centra na Středomořském pobřeží, začal kontrolovat 
egyptský stát, který postupně formalizoval kroky k jejich začlenění do 
egyptského administrativního aparátu a hospodářství. Egypťané zde 
krok za krokem budovali systém, v němž ekonomické zájmy – nepo-
chybně jedna z hlavních motivací egyptské vojenské aktivity v tom-
to regionu – postupně nahrazovaly vojenskou expanzi. Někdejší le-
vantský systém se tak v mnohém podobal jiným zájmovým oblastem 
Egypta, a to především Dolní Núbii. Přestože tamním panovníkům 
propůjčoval status vládců egyptský panovník, egyptská administra-
tiva v Levantě se obvykle opírala o struktury tradičních městských 
států.226 Tato praxe se udržovala i v pozdějších obdobích, ačkoli měla 
spíše formální charakter. Místní panovníci i se svým administrativním 
aparátem byli začleněni do fungujícího egyptského hospodářství a od-
povídali za výběr daní i za plnění dalších povinností vůči egyptskému 
králi. Egypťané kontrolovali toto území i vojensky, totiž prostřednic-
tvím jakýchsi vojenských patrol, pravidelně vysílaných do celé oblas-
ti, které plnily rovněž ekonomickou funkci.
 Nepříliš jasná zůstává tehdy role Chetitské říše a jejích panovníků. 
Politická nestabilita uvnitř Chetitské říše způsobila, že její panovníci 
se věnovali spíše vnitrostátní politice než expanzi do severní Sýrie, 

226 Srv. Urk. IV, 663: 2.
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kterou máme tak dobře doloženou ze starochetitského období, a jme-
novitě z doby vlády Chattušiliho I. a jeho vnuka Muršiliho I. Je zřej-
mé, že v době, kdy na severosyrské území – původně kontrolované 
chetitským státem – začaly pronikat jednotky Idrimiho z Alalachu, ne-
dokázal chetitský panovník adekvátně vojensky zareagovat. Dynastic-
ká nestabilita, jež chetitské panovníky provázela v 16. stol. př. Kr., je 
z chetitských písemných pramenů zřejmá ještě v polovině 15. stol. 
př. Kr. Platí to především o vládě Zidanty II., Chuzziji II., Muvatalliho 
I. a Tudchaliji II., zřejmě současníků Thutmose III. a Amenhotepa II., 
za jejichž vlády byly pravděpodobně navázány první kontakty mezi 
Egyptem a Chetitskou říší.
 Již dříve jsme upozornili na egyptské královské i nekrálovské nápi-
sy, které zmiňují dary, přinášené egyptskému panovníkovi mimo jiné 
i z Chetitské říše. Obvykle se jedná o standardizovaný výjev z nekrá-
lovských hrobek, na němž vyslanci cizích zemí přinášejí egyptskému 
králi produkty typické pro jejich zemi. Částečně reciproční povahu 
daru pak zmiňují doprovodné texty, které uvádějí, že vyslancům byl na 
oplátku poskytnut „dech života“.227 Tyto nápisy tedy svědčí o jistém 
vztahu mezi egyptským králem a představiteli ostatních panovníků 
Předního východu a v tomto smyslu rovněž o jeho vztahu k celým po-
litickým útvarům na tomto území. Téma královského přijímání darů se 
však v egyptském ikonografickém materiálu neomezuje pouze na dobu 
vlády Thutmose III., ačkoli – stejně jako u vojenské aktivity egypt-
ských jednotek v severní Levantě – i zde představuje jakýsi předobraz 
pro pozdější vládce. S dalším vyobrazením chetitské delegace přiná-
šející dary se tak můžeme setkat již za vlády Amenhotepa II. a stejně 
jako u Thutmose III. se tento akt odehrává v 9. roce Amenhotepovy 
vlády,228 tedy až po vojenském tažení do Syropalestiny. Na této scé-
ně je vyslanec chetitského panovníka zachycen společně s vyslanci 
Mitanni a Babylónie. I zde je jim nabídnut „dech života“, ale záro-
veň sami žádají, aby jim byl „poskytnut mír“.229 Tato jemná změna 

227 Srv. D. Lorton, The Juridical Terminology of International Relations in 
Egyptian Texts Through Dynasty XVIII, Baltimore – London 1974, str. 136–
144.

228 Urk. IV, 1309: 13–20; Urk. IV, 1326: 1–13.
229 D. Lorton, The Juridical Terminology of International Relations in Egyp-

tian Texts Through Dynasty XVIII, Baltimore – London 1974, str. 144–147.
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ve frazeologii svědčí zřejmě o vývoji a proměně vztahů mezi Egyp-
tem a jinými státy starověkého Předního východu, ačkoli repertoár 
i množství písemných pramenů k této problematice je bohužel velmi 
omezené. Situace se komplikuje i tím, že k nejstarším dějinám vztahů 
mezi Egyptem a Chetitskou říší máme k dispozici především egypt-
ské písemné prameny, zatímco chetitské texty zde nemůžeme využít. 
Egyptské texty v nekrálovských hrobkách ovšem dokládají, že již ve 
druhé polovině 15. stol. př. Kr. existovaly mezi Egyptem a Chetitskou 
říší vztahy, jež by se daly označit jako ekonomická diplomacie.
 Značnou výpovědní hodnotu pro nejstarší období má i pozdější, 
ramessovský text tzv. Stříbrné smlouvy.230 Právě historické zmínky 
v obou jejích verzích naznačují, že vzájemné smluvní vztahy mezi 
oběma velmocemi mají delší tradici a že podobné mírové smlouvy 
mezi panovníky obou zemí byly uzavírány již dříve. Nejstarším dosud 
známým dokumentem této povahy je tzv. Kuruštamská smlouva,231 
jejíž zlomky se našly v Chattuši.232 V textu jsou zmiňováni obyvatelé 
(„synové“) Kuruštamy, tedy města v chetitské provincii Arinna,233 jež 
chetitský král234 vyslal do Egypta uzavřít dohodu. O této události se 

230 Srv. níže, kap. 3.5 Stříbrná smlouva, str. 167 –183.
231 CTH 134, CTH 654; A: KBo 8.37 (246/m) (+) Bo 3508; B: KBo 53.250 

+ KUB 23.7 + KBo 22.15; C: KUB 40.28.
232 Zatímco zlomek KBo 8.37 pochází z prostoru Budovy A na Büyükkale 

a dnes je uložen ve sbírkách Předovýchodního muzea v Berlíně (Vorderasi-
atisches Museum), zlomky KBo 53.250, KUB 23.7 a KBo 22.15 pocházejí 
z Chrámu I. Text je velmi fragmentární, takže zatím neexistuje žádné souborné 
kritické vydání. Dosud nejúplnější edice viz I. Singer, The Kuruštama Treaty 
Revisited, in: D. Groddek – S. Rößle (vyd.), Šarnikzel. Hethitologische Studien 
zum Gedanken an Emil Orgetorix Forrer (19. 2. 1894 – 10. 1. 1986), Dresden 
2004, str. 591–607; srv. též D. Groddek, „Ägypten sei dem hethitischen Lande 
Bundesgenosse!“ Zur Textherstellung zweier Paragraphen des Kuruštama-
-Vertrages, in: Göttinger Miszellen, 218, 2008, str. 37–43; a D. Sürenhagen, 
Paritätische Staatsverträge aus hethitischer Sicht. Zu historischen Aussagen 
und literarischer Stellung des Textes 379, Pavia 1985, str. 29–39.

233 M. Forlanini, The Central Provinces of Hatti: An Updating, in: K. Stro-
bel (vyd.), New Perspectives on the Historical Geography and Topography of 
Anatolia in the II and I Millennium B.C., Firenze 2008, str. 145–188; A. Ünal, 
Kuruštama, in: RlA 6/3–4, str. 373–374.

234 Nejčastěji je v této souvislosti zmiňován Tutchalija I.
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zmiňují i pozdější chetitské prameny, zejména Anály Šuppiluliumy 
I. (CTH 40) a Morová modlitba Muršiliho II. (CTH 378). Přesná da-
tace uzavření Kuruštamské smlouvy je však stále nejistá a názory jed-
notlivých badatelů se v tomto ohledu značně liší.235 Zatímco nejstarší 
možné datum, tj. za vlády Thutmose I. (asi 1506–1493 př. Kr.), většina 
badatelů obvykle nepřijímá, téměř jistou dataci naopak představuje 
období mezi vládou Thutmose III. a Amenhotepa III., přičemž nej-
častěji je zmiňována vláda Thutmose III.,236 jeho syna Amenhotepa 
II.237 či Amenhotepa III.238 (asi 1388–1351 př. Kr.). Jestliže k uzavření 
smlouvy došlo za vlády Thutmose III., badatelé uvažují o dvou příle-
žitostech. Chronologicky starší možností je osmé tažení ve 33. roce 
vlády Thutmose III., po němž se v Egyptě poprvé objevili chetitští 
vyslanci.239 Další možností je tažení ze 42. roce jeho vlády, namířené 

235 Srv. A. R. Schulman, Aspects of Ramesside Diplomacy: The Treaty of 
Year 21, in: Journal of the Society for the Study of Egyptian Antiquities, 8, 
1977–1978, str. 112–113.

236 D. Sürenhagen, Paritätische Staatsverträge aus hethitischer Sicht. Zu 
historischen Aussagen und literarischer Stellung des Textes 379, Pavia 1985, 
str. 22–38; B. Bryan, The Reign of Thutmose IV, Baltimore 1991, str. 360, 
pozn. 32–33; T. Bryce, The Kingdom of the Hittites, New York 1999, pozn. 
129.

237 M. S. Drower, Syria c. 1550–1400 B.C., in: Cambridge Ancient His-
tory, II, 1980, str. 462–463; W. Murnane, The Road to Kadesh. A Historical 
Interpretation of the Battle Reliefs of King Sety I at Karnak, Chicago 19902, 
str. 33; B. Bryan, The Reign of Thutmose IV, Baltimore 1991, str. 337, pozn. 
32; nejnověji viz Zs. Simon, Zur Datierung des Kuruštama-Vertrages, in: 
K. Endreffy – A. Gulyás (vyd.), Proceedings of the Fourth Central European 
Conference of Young Egyptologists: 31 August – 2 September, 2006, Budapest, 
Budapest 2007, str. 381; A. Spalinger, Considerations on the Hittite Treaty Be-
tween Egypt and Hatti, in: Studien zur altägyptischen Kultur, 9, 1981, str. 358, 
pozn. 93.

238 K. A. Kitchen, Suppiluliuma and the Amarna Pharaohs. A Study in Re-
lative Chronology, Liverpool 1962, str. 22, pozn. 1; A. R. Schulman, Aspects 
of Ramesside Diplomacy: The Treaty of Year 21, in: Journal of the Society 
for the Study of Egyptian Antiquities, 8, 1977–1978, str. 112–130; E. H. Cline, 
Amenhotep III, the Aegean, and Anatolia, in: D. O’Connor – E. H. Cline (vyd.), 
Amenhotep III. Perspectives on His Reign, Ann Arbor 1998, str. 243–244.

239 Srv. např. E. Fowles Morris, The Architecture of Imperialism. Military 
Bases and the Evolution of Foreign Policy in Egypt’s New Kingdom, Leiden – 
Boston 2005, str. 125.
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proti mitannským vazalským státům v severní Sýrii.240 Jiná příležitost 
k uzavření dohody se však mohla naskytnout i při návštěvě chetit-
ských vyslanců v Egyptě v 9. roce vlády Amenhotepa II.241 Mnozí 
badatelé hledají původ Kuruštamské smlouvy také v období intenziv-
nějších kontaktů mezi oběma mocnostmi, tedy na samém počátku tzv. 
amarnského období v polovině 14. stol. př. Kr., jmenovitě za vlády 
Amenhotepa III.
 Ve druhé polovině 15. stol. př. Kr. začíná nové období teritoriální 
expanze chetitského státu. Tento proces a jeho jednotlivé kroky nejsou 
dosud jednoznačně objasněny. Významné postavení si udržel přede-
vším Tutchalija II., jehož původ není zcela znám a bývá považován 
za spojence Kantuziliho, jednoho z královrahů Muvatalliho I. Za jeho 
vlády došlo k sérii ozbrojených konfliktů s Mitanni, v jejichž důsledku 
se severosyrské Aleppo dostalo alespoň dočasně pod kontrolu chetit-
ského a aleppského panovníka. Pro další historický vývoj Chetitské 
říše jsou však důležité jeho aktivity na západě při podpoře Maduvatty 
z Arzavy, jak dokládá vazalská smlouva. Ještě za svého života jmeno-
val koregentem svého zetě Arnuvandu I., který posléze utrpěl značné 
teritoriální ztráty, a to především na severu, zatímco Aleppo bylo stále 
kontrolováno Chetity.
 Ale byl to zřejmě stále rostoucí vliv chetitských panovníků a je-
jich říše, co přivedlo dosud konkurenční velmoci – Egypt a Mitan-
ni – k uzavření mírové dohody, posléze stvrzené diplomatickým sňat-
kem Thutmose IV. s první mitannskou princeznou, dcerou Artatamy 
I. A právě rozvíjející se vztahy mezi Egyptem a Mitanni znamenaly 
přímé ohrožení chetitských politických zájmů v severní Levantě.
 Podobně jako u Chetitské říše, i zde jsou to egyptské písem-
né prameny, z nichž se dozvídáme o kontaktech mezi říší Mitanni 

240 D. Sürenhagen, Paritätische Staatsverträge aus hethitischer Sicht. Zu 
historischen Aussagen und literarischer Stellung des Textes 379, Pavia 1985, 
str. 22–38; B. Bryan, The Reign of Thutmose IV, Baltimore 1991, str. 360; 
T. Bryce, The Kingdom of the Hittites, New York 1999, str. 129.

241 M. S. Drower, Syria c. 1550–1400 B.C., in: Cambridge Ancient His-
tory, II, 1980, str. 462–463; W. Murnane, The Road to Kadesh. A Historical 
Interpretation of the Battle Reliefs of King Sety I at Karnak, Chicago 19902, 
str. 33; B. Bryan, The Reign of Thutmose IV, Baltimore 1991, str. 337, pozn. 
32; A. Spalinger, Considerations on the Hittite Treaty Between Egypt and 
Hatti, in: Studien zur altägyptischen Kultur, 9, 1981, str. 358, pozn. 93.
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a egyptským státem, a problematické je i sledovat jejich nejstarší vý-
voj. První příležitostí k otevřenému ozbrojenému konfliktu mezi obě-
ma mocnostmi bylo vojenské tažení Thutmose I. do Nahariny, tedy do 
oblasti, kde si mitannští králové již v první polovině 15. stol. př. Kr. 
začali budovat základy své říše, jež se později stala hlavním rivalem 
Egypta i Chetitské říše v severní Levantě. Asi v polovině 15. stol. 
př. Kr. se vazalským státem Mitanni stává i Asýrie,242 ale stejně jako 
u Chetitů, i zde se častější zmínky o tomto státním útvaru objevu-
jí v egyptských pramenech243 až za vlády Thutmose III. či Thut mo-
se IV.244 
 První polovina 14. stol. př. Kr. představuje v oblasti Sýrie novou 
teritoriální expanzi chetitského státu, která vyvrcholila za vlády Šup-
piluliumy I. Po definitivní konsolidaci vnitřní politické situace v Che-
titské říši,245 včetně odražení náporu Kašků ze severu,246 zahájil tento 
panovník sérii vojenských kroků247 k ovládnutí severních částí Levan-

242 Jak dokládá text tzv. Šattivazovy smlouvy (srv. J. Mynářová, 2.1.5 
Dvojice smlouv mezi Šuppiluliumou I. z Chatti a Šattivazou z Mitanni, in: 
P. Čech – J. Mynářová – D. Antalík – J. Dušek, Jak je psáno. Vědecké, právní, 
administrativní a školní texty starověké Levanty, Praha 2014, str. 92–114), 
dobýt Aššur se podařilo mitannskému králi Saštatarovi. Do Vaššukkani pak 
přinesl s sebou jako kořist zlaté a stříbrné dveře Aššurova chrámu. Zároveň je 
však třeba upozornit, že asyrské královské seznamy se o této události vůbec 
nezmiňují, takže epizoda zřejmě nevyvolala žádné změny v asyrské královské 
linii.

243 Zásadní problém při rekonstrukci politických dějin Mitanni předsta-
vuje hlavně nedostatečnost vlastních mitannských písemných pramenů. Dějiny 
Mitanni jsou proto obvykle rekonstruovány na základě zmínek v písemných 
pramenech z jiných oblastí, zvláště z Chetitské říše či Egypta a později také 
z Asýrie.

244 Viz především texty z thébské hrobky Nebamona, TT 90.
245 Nejnověji srv. B. Stavi, B., The Last Years of the Reign of Tutḫaliya III 

Reconsidered, in: S. de Martino – J. L. Miller (vyd.), New Results and New 
Questions on the Reign of Suppiluliuma I, Firenze 2013, str. 133–163.

246 Tedy ještě za vlády svého otce Tudchaliji II.
247 Srv. W. Murnane, The Road to Kadesh. A Historical Interpretation of 

the Battle Reliefs of King Sety I at Karnak, Chicago 19902, str. 5–7, 11, pozn. 
50; A. Altman, EA 59: 27–29 and the Efforts of Mukiš, Nuḫašše and Niya to 
Establish a Common Front against Šuppiluliuma I, in: Ugarit-Forschungen, 
33, 2001, str. 5–7; V. Parker, Zur Chronologie des Šuppiluliumaš I, in: Alto-
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ty. Krátce předtím však nastal zásadní zlom v chetitsko-mitannských 
vztazích a říše Mitanni si podrobila anatolskou Kizvatnu. Tato kont-
rola ovšem neměla dlouhého trvání a Chetité brzy (za vlády Šuppilu-
liumova otce Tutchaliji II.) opět získali převahu. Porážka a narušení 
mocenské integrity mitannského státu vedly k zániku mitannské říše 
jakožto jedné z mocností starověkého Předního východu. Vnitřní krize 
provázená UD-chimovou královraždou Artašumary a spory o nástup-
nictví později vyústily ve faktický rozpad Mitanni. Posledním vítěz-
stvím mitannských sil nad chetitskými vojsky byl ozbrojený konflikt, 
při němž se chetitská vojska pokusila využít nestability v Mitanni, ale 
místo na mitannském trůnu již tehdy bezpečně kontroloval Tušratta, 
jemuž se podařilo znovu ovládnout uzurpátora – svého regenta UD-
-chima. Právě Tušratta si připsal na vrub důležité vítězství zmiňované 
v textu EA 17, který popisuje porážku „nepřítele, jenž vyrazil proti 
(jeho) zemi“ a jehož s pomocí boha Tešuba porazil.
 V amarnském archivu se dochovalo celkem 13 dopisů248 z egypt-
sko-mitannské korespondence, v nichž jsou často zmiňovány vztahy 
mezi Egyptem a Mitanni a odráží se v nich i historický vývoj Che-
titské říše. Právě amarnský korpus z poloviny 14. stol. př. Kr. před-
stavuje nejstarší doklad o korespondenčních vztazích mezi Egyptem 
a Chetitskou říší. Tento nevelký soubor pouhých čtyř textů (EA 41–
44)249 však jednoznačně svědčí o vztazích obou velmocí, provázených 
výměnou darů mezi oběma panovníky (Šuppiluliumou I. a Amenhote- 
pem III. / IV.).
 Ovšem nejdůležitější pramen pro pochopení historického a poli-
tického vývoje v severní Levantě ve druhé polovině 14. stol. př. Kr., 
a to včetně zásadních problémů Mitanni v tomto období, představují 
dvě zmíněné smlovy mezi chetiským králem Šuppiluliumou a mitann-
ským Šattivazou (CTH 51 a CTH 52). V úvodní pasáži – standardně 

rientalische Forschungen, 29, 2002, str. 61–62; D. Gromova, Hittite Role in 
Political History of Syria in the Amarna Age Reconsidered, in: Ugarit-For-
schungen, 39, 2007, str. 279–280; D. Gromova, Syria in the Period before, 
during, and after the First Syrian War of Suppiluliuma I, in: S. de Martino – 
J. L. Miller (vyd.), New Results and New Questions on the Reign of Suppilu-
liuma I, Firenze 2013, str. 99–114.

248 EA 17–29.
249 Srv. níže, kap. 3.2 Amarnská korespondence, str. 99 –122.
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označované jako historický prolog – jsou detailně pojednány události 
od Artašumarovy vraždy, obnovení kontaktů mezi Mitanni a Egyptem 
za Tušrattovy samostatné vlády i dynastické napětí mezi Tušrattou 
a Artatamou II. v Mitannské říši. Právě vleklá dynastická krize, prová-
zená chetitskou a později asyrskou teritoriální expanzí, vedla k úplné-
mu rozpadu říše Mitanni. Šuppiluliuma se svými vojsky pronikl až do 
Vaššukkani, které vyplenil, a východní část země, dosud kontrolovaná 
Artatamou II., se stala součástí Asyrské říše. Po násilné smrti Tušratty 
se jeden z jeho synů (Šattivaza) uchýlil na chetitský dvůr, kde získal 
azyl, a po sňatku s jednou z Šuppiluliumových dcer byl znovu dosazen 
na mitannský královský trůn v západní, chetitské části říše. Šuppiluliu-
movi se tak podařilo vytvořit z Mitanni nárazníkové pásmo mezi Che-
titskou říší a expanzivními zájmy asyrských králů. Porážkou Mitanni 
získali Chetité vliv nejen v původně vazalských mitannských státech 
v Sýrii, ale i v celé západní části Mitannské říše. Chetitská kontrola 
původně mitannských vazalů však bezprostředně ohrozila primárně 
ekonomické zájmy Egypta v severní Levantě. Zásadní problém pak 
představovalo postavení Kadeše a jeho vliv na severosyrskou politi-
ku – ať už ve prospěch Chetitů nebo Egypťanů – či nestabilita v ob-
lasti Amurru. Otevřené nepřátelství mezi Egyptem a Chetitskou říší 
však zřejmě propuklo až poté, co byl na cestě do Egypta zavražděn 
jeden z Šuppiluliumových synů, vybraný jako nástupce egyptské krá-
lovny-vdovy (dachamunzu). Identifikace této ženy je stále předmětem 
intenzivní odborné diskuse.250 V závěrečné fázi Šuppiluliumovy vlády 
proběhlo vojenské tažení chetitských vojsk do syrské oblasti Amka, 
při němž byla zajata skupina egyptských vojáků. Historické prame-
ny spojují příchod těchto válečných zajatců do Chatti s propuknutím 
morové epidemie, jejíž obětí se stal i sám Šuppiluliuma, ale Morová 
modlitba Muršiliho II. (CTH 378.1) tuto skutečnost jednoznačně inter-
pretuje jako boží hněv, který na sebe Šuppiluliluma přivolal poté, co 
v boji o chetitský trůn nechal odstranit legitimního nástupce a svého 
bratra Tutchaliju mladšího.
 Na konci 14. a na začátku 13. stol. př. Kr. lze v egyptsko-chetit-
ských vztazích zaznamenat jen drobnější epizody, což je nepochybně 
důsledkem vnitřního politického pnutí v obou zemích. Problematickým 

250 Srv. níže, J. Mynářová – M. Rychtařík, kap. 3.6 Diplomatické sňatky, 
str. 184 –213.
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úsekem je hlavně začátek 7. roku vlády Muršiliho II., kdy opět vzniká 
nestabilita v severní Levantě. Zvláště panovníci Nuchašše a Kadeše 
mohli tehdy využít bezprostředního nezájmu chetitských panovníků 
o zmíněnou oblast a navázat užší spolupráci s Egyptem. K otevřené-
mu vojenskému konfliktu mezi Egyptem a Chetitskou říší však nedo-
šlo a je pravděpodobné, že panovníci obou zemí, tj. Muršili II. a Ha-
remheb, uzavřeli další mírovou smlouvu.251

 Poté, co se Muršiliho nástupci Muvatallimu II. podařilo zajistit 
západní a severní hranice své země, obrátil svou pozornost zpět do 
Sýrie, kde se začali stále více prosazovat egyptští panovníci rames-
sovské 19. dynastie, zejména Sethi I. a Ramesse II. V 5. roce Ra-
messovy vlády tak došlo k masivnímu vojenskému střetu, tzv. bitvě 
u Kadeše. V předchozích letech získali egyptští panovníci opět kont-
rolu nad některými libanonskými přístavy a jejich spojencem se teh-
dy stal i Bentešina, vládce strategicky položeného Amurru, což také 
zapříčinilo následný konflikt.252 Detailní popis průběhu bitvy bohužel 
známe jen z egyptských pramenů a ty celou událost interpretují jako 
nesporné vítězství egyptského krále. Navzdory propagandistickému 
líčení je zřejmé, že to byli právě Egypťané, kdo se vzdal svých nároků 
na Amurru a oblast Kadeše. Chetitským vojskům se posléze podařilo 
proniknout až k egyptské provincii Upi (chet. Apa), kde dosedl na 
trůn Muvatalliho bratr Chattušili. Další vojenská expanze Ramesse II. 
v 7. roce jeho vlády však zapříčinila, že Chattušili musel tuto oblast 
opustit. V 9. roce pak Ramessova vojska opět pronikla až do Amurru, 
ačkoli jeho územní zisky neměly dlouhého trvání, jak potvrzuje i další 
vojenské tažení do této oblasti, podniknuté již v 10. roce jeho vlády. 
Dílčí egyptské úspěchy v Sýrii nepochybně souvisely se slábnoucí 
mocí Muvatalliho II., jehož pozornost stále více upoutávaly vnitřní 
problémy, a to včetně těch dynastických, spojených s nástupem Urchi-
-Tešuba do pozice korunního prince a posléze i následníka chetitského 

251 Jak naznačuje textace pozdější, ramessovské Stříbrné smlouvy, jejímuž 
uzavření předcházely dvě smlouvy mezi Egyptem a Chatti. Zatímco existence 
Kuruštamské smlouvy je nepopiratelná, existence dalších smlouv se opírá pouze 
o zmínky v pozdějším dokumentu; srv. též W. Murnane, The Road to Kadesh. 
A Historical Interpretation of the Battle Reliefs of King Sety I at Karnak, Chi-
cago 19902, str. 34, pozn. 168. 

252 Srv. níže, kap. 3.4 Bitva u Kadeše, str. 133 –166. 
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trůnu. Tato nestabilní situace v chetitské královské rodině přerostla 
v konflikt mezi Muvatalliho bratrem Chattušilim a jeho synem Urchi-
-Tešubem (potomkem jedné z vedlejších manželek), vládnoucím pod 
jménem Muršili III. Urchi-Tešubův (Muršiliho) pokus omezit strýcův 
vliv byl neúspěšný a občanská válka mezi oběma stranami skončila ví-
tězstvím Chattušiliho. Urchi-Tešub (Muršili) byl poslán do vyhnanství 
v Nuchašše, odkud se uchýlil do exilu na egyptském území. Žádosti 
o jeho vydání adresované egyptskému králi Ramessovi II. tvoří jeden 
z hlavních souborů ramessovské egyptsko-chetitské korespondence,253 
dochované v archivech v Chattuši. Právě z této korespondence čer-
páme hlavní osu našeho poznání vzájemných vztahů obou mocností 
v období mezi bitvou u Kadeše a uzavřením tzv. Stříbrné smlouvy.254

 Podobně jako ve 14. stol. př. Kr., i zde vytváří tlak na mírové uspo-
řádání vztahů nejen složitá vnitrostátní situace na straně Chetitů, ale 
i hrozba masivního ozbrojeného konfliktu, který by v podobě expanze 
Asyrské říše mohl významně narušit syrské status quo. Uzavření Stří-
brné smlouvy tak oběma stranám nejen přináší zásadní ekonomické 
výhody, ale také usnadňuje konsolidaci nastálé bezpečnostní situace. 
„Bratrské“ vztahy obou panovníků jsou poté stvrzeny uzavřením dvou 
diplomatických sňatků, což dokládá nejen korespondence chetitské 
královny Puduchepy, ale i egyptské nápisy, které pojednávají jak 
o sňatku chetitské princezny pojmenované v Egyptě Maathorneferure 
ve 34. roce vlády, tak o pozdějším sňatku další nejmenované chetitské 
princezny.

253 Srv. níže, kap. 3.3 Ramessovská korespondence, str. 123 –132.
254 Srv. níže, kap. 3.5 Stříbrná smlouva, str. 167 –183.


