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Въведение
Книга на Портите е една от важните царски книги, изписани в
гробниците на царете от XIX и XX династии в Долината на царете1.
Първоначално в погребалните камери на царските гробници в Долината са били изписвани книгите Амдуат (на египетски „Записи от
Скритата зала“)2 и книгата известна под името Литанията на Ре3. Амдуат (или Това, което е в Дуат“) е била магическа план-карта на отвъдното – Дуат. Слънцето залязва на запад всяка вечер и се „успокоява“ в Дуат, за да достигне до извора на живота и да изгрее на другата
сутрин. Египетският владетел желае да стане част от тази мистерия
след смъртта си и да пътува заедно със слънцето в царството на мрака
до новото си раждане. За целта той е разпореждал в гробната камера
да се изрисува тази карта на отвъдното, така че самата гробна камера
да се превърне в Дуат. Ритуалът, свързан с изписването на Амдуат в
гробницата е изисквал определени часове на нощното пътешествие на
слънцето да се изписват на определени стени. Така например първите
часове е трябвало да бъдат изписани на западната стена на гробницата, защото западът е входът в Дуат. По този начин магическото изображение се е свързвало с физическата реалност (гробната камера,
изсечена в скалите, посоките на света и ориентацията спрямо тях).
Освен магическият план на Дуат, царят е разпореждал да се изпише
1

2

3

Общо за Долината на царете и царските гробници, вж. E.Hornung, Tal der
Koenige. Darmstadt, 1983. N. Reeves, R. Wilkinson, The Complete Valley of
the Kings, London, 1996. За свещените книги в тези гробници – Е.Hornung,
The Ancient Egyptian Books of the Afterlife, London, 1999; Т.Леков, Скритото
знание, София, 2004.
T. Леков, Амдуат. Записи от скритата зала: Превод, коментар и бележки,
София, 2006.
Т. Леков, Литанията на Ре. Превод, коментар и белeжки, София, 2004.
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и съкратена версия на книгата, в която да са записани основните имена на божества и демони, пазачи и места, през които той трябва да
премине. Тази кратка версия е наръчник, който е подсигурявал владетеля в неговото задгробно пътешествие. В близост до тази кратка на
версия на Амдуат се появява и книгата наречена Литанията на Ре. Тя
представлява сборник с магически заклинания и песнопения в чест на
Слънцето. Целта на тези текстове е да трансформират Ба (душата) на
владетеля в Ба на Слънцебога, така че царят да се слее със слънцето.
Тази трансформация е необходима за да може владетелят да предприеме пътешествието в Дуат заедно със слънцето и да премине успешно
пътя към новото раждане. Следователно двете царски и езотерични
книги – Амдуат и Литанията на Ре са изпълнявали изключително важна функция за постигането на безсмъртието на царя и трябва да се
разглеждат като цялостен комплекс от идеи и представи.
Практиката да се изписват тези две книги е прекратена в края на
XVIII династия, когато царската резиденция се мести в Ахетатен (Тел
ел-Амарна) и царят-еретик Ахенитен (Ехнатон) скъсва с традициите на Тиванските жреци. Когато столицата се мести обратно в Тива
и наследниците на Ахенитен издигат своите гробници в Долината на
царете, отделни части от Амдуат (началните) са отново изписани в погребалните камери – гробниците на Тутанхамун и Ейе. Управлението
на Ахенитен продължило 17 години, а това на наследниците му – Семенхкаре, Тутанхамун и Ейе може да се изчисли с общата продължителност от не повече от 22 години. Със смъртта на Ейе на власт идва
началникът на армията Хоремхеб. Той не е свързан с управляващата
династия, а родът е му произхожда от северен Египет. Това му помага
окончателно да заличи наследството на Амарнския период. По време
на неговото управление за първи път Книга на портите е изписана в
царската гробница. Там тя замества книгата Амдуат и е изписана частично в погребалните покои на владетеля.
Появата на новата книга на мястото на Амдуат в царската гробница се свързва от изследователите с възможната реакция след времето
на Амарнската реформа4. Предположението е, че Амдуат е била много
по-близо до идеите на царя-еретик, и че изразявала представата за ви-

димото слънце, докато Книга на портите подчертава невидимата природа на слънцебога. Предполага се, че изборът на тази книга, в която
Озирис присъства много по-осезателно от Амдуат, също отразява реакция срещу липсата на Озирис в учението на Ахенитен.
Този възглед обаче не отразява задълбочено проучване на текстовете и не е аргументиран с комплексен анализ на ситуацията. Ясно е,
че Хоремхеб избира Книга на портите за гробницата си вместо традиционната Амдуат и това може би е реакция срещу традицията, но това
не означава, че Амдуат трябва да се свързва с учението на Ахенитен и
слънцепоклонничеството на Амарнския период. Възможно е и друго
предположение – Книга на портите може би се свързва със северните
религиозни центрове – Хелиопол и Мемфис, докато Амдуат отразява дълга Тиванска традиция5. Хоремхеб произхожда от север и внася
тези местни особености при изграждането на своята царска гробница. Тази хипотеза също не може да се аргументира на този етап със
солидни доказателства, но поне показва, колко несигурни са нашите
знания, свързани с религиозните традиции на Древен Египет.
Неясна е и датировката на композицията. Според някои изследователи, като Х. Алтенмюлер например, книгата трябва да се датира във
времето преди Новото царство. Те смятат, че Амдуат е много древна книга, създадена е много преди Новото царство и дори и отнасят
към епохата на Старото царство. Тъй като Книга на Портите, която
по своя сюжет и композиция много прилича на Амдуат, би трябвало
също да се отнесе към тази по-ранна епоха. Други откриват редица
характерни черти в Книга на портите, които говорят, че книгата вероятно е създадена в периода на Амарна.
Според Е. Хорнунг6 сред разликите на Книгата на Портите и Амдуат личат белезите от времето на Ахенитен:
– космополитна мисъл – изображенията на „четирите човешки
раси“ и изброяването на сътворените животни в началото на
книгата.

4

A. Piankoff. „The Theology of the New Kingdom in Ancient Egypt.“– Antiquity
and Survival 1 (1956), Nr.6, 488–500.

5

6

9

Според п.Барге, Амдуат е с мемфиски произход, а Книга на Портите произхожда от Хелиопол – P. Barguet, Le Livre des Portes et la transmission du
povoir royal, RdE 27 (1975), 30–36.
E.Hornung. Aegyptische Unterweltsbuecher. (Die Bibliothek der alten Welt),
Zurich, 1972, 21.
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– иконографията на слънцето, като „лице“ на Слънчевия бог и
връзката на слънчевото тяло (труп) с Бенбен.
Това му дава основание да датира книгата не по-рано от края на
управлението на Аменхотеп III и първата половина на управлението
на Ахенитен.
Проблемът за датировката на Книга на Портите не може да се откъсне от общите тенденции на развитие в египетската религия. Книга
на Портите отделя специално място за царството на Озирис в Дуат и
изобразява сцената на наказанието на неговите врагове близка до иконографията на Глава 30b от Книга на мъртвите. Изтъкването на ролята
на Озирис – за разлика от Амдуат е съществена черта на книгата. Веднага след края на религиозната реформа на Ахенитен, изображението
на Озирис се появява в царските гробници на Тутанханхамон и Ейе
и то заема централно място в изображенията, а пък първите царе на
XIX династия разгръщат огромна строителна дейност в Абидос в чест
на Озирис. Тези факти са илюстрация от една страна на завръщащата
се стара религия, но от друга и на едно по-ново виждане на връзката
на учението за Озирис и царския култ. Вероятно в тези хронологични
рамки трябва да се търси и създаването на Книга на Портите.
Както вече бе отбелязано, Книга на портите се появява за първи
път в гробницата на Хоремхеб. След него тя е изписана и в гробницата на Рамзес I. Едва по времето на Сети I книгата Амдуат и Книга
на Портите се появяват заедно. Това може би свидетелства, че Амдуат
умишлено е пренебрегвана в началото на XIX дин. С управлението на
Сети се прави опит да се завърне традицията в нова форма, в царската
гробницата е изписана не само Книга на портите, но и предшестващите я Амдуат, Литанията на Ре, Книга на кравата. Той дори изписва
Амдуат в камерата със саркофага, докато Книга на Портите оставя за
колонните зали E и J. Тези версии на книгата в гробницата му са само
за първата половина от композицията. От гробницата му произхожда
и най-ранната пълна версия изписана върху алабастровия му саркофаг, който е открит от Джовани Белцони през 1817 г. и транспортиран в Англия.
След Сети I книгата се среща в гробницата на неговия приемник
Рамзес II на различни места из гробницата му – в колонните зали, в
погребалната камера и страничните зали. При Мернептах, синът на
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Рамзес Велики, Книга на Портите се появява и върху дясната стена на
кенотафа на дядо си Сети, а лявата страна е изписана с Книгата на пещерите. Книгата се разполага в погребалните камери и на следващите
царе до Рамзес IV. Едва при Рамзес VI Книгата на портите е изместена
към началната част на гробницата и изписана по стените на коридорите, а в погребалната камера е изобразена Книгата на Акер.
Рамзес VII изписва само част от книгата в гробницата си също върху стената на коридора и то само 1 и 2 час, а от времето на Рамзес IX
тази композиция не се среща в царските гробници.
Книгата продължава да се появява и върху царските саркофази
след времето на Сети, намерени са фрагменти от алабастров ковчег,
подобен на този на Сети в гробницата на Сиптах, който също като
саркофага на Сети е изписан от двете страни. Фрагментите се намират в Метрополитънския музей, но все още не са изучени подобаващо.
Рамзес III също изписва на своя саркофаг първия час на книгата. Въпреки тези случаи изписването на Книга на портите върху ковчега на
владетеля не става част от канона.
За разлика от Амдуат, която по-късно се използва широко извън
царската гробница и върху папирусите се смесва с Книга на мъртвите,
Книга на портите остава ограничена до царското погребение. Вероятно тя е по-свързана с царя и много по-малко известна извън неговото обкръжение. В края на Новото царство и тази книга и части от
нея се появяват сред частните погребални папируси, но много рядко.
В книга на мъртвите на жрицата Анхай (фиг.1) от XX-XXI дин., както
и на митологичния папирус на Хонсумес от XXI дин. се среща заключителното изображение на композицията. В късния Египет части от
книгата се срещат в гробницата на Мутирдис, в гробницата на Педеменопет в Тива и тази на Хорираа в Сакара. Върху каменните саркофази от късната епоха и персийското владичество от книгата се срещат
само някои отделни сцени7.
Известни са четири пълни версии на книгата – една на албастровия
саркофаг на Сети I, който се намира Лондон ( Joan Soane Museum)8,
7

8

Детайлно изследване на текстовете от тези саркофази и тяхната идентификация с текстовете на Книгите за отвъдното от царските гробници – Colleen
Manassa, The Late Egyptian Underworld Sarcophagi and Related Texts from
Nectanebid Period, Pt.1–2, Wiesbaden, 2007.
J.Bonomi, S.Sharp. The Alabaster Sarcophagus of Oimeneptah I. London,1864.
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на коридор към Озиреона в Абидос, в гробницата на Педеменопет от
XXVI дин. и на лявата стена на коридора в гробницата на Рамзес VI.
Освен тези пълни варианти части от нея се срещат в гробниците
на Хоремхеб, Рамзес I, Рамзес II, Мернептах, Сети II, Сетнахт, Рамзес
III, Рамзес IV, Размзес VII. Единствената нецарска гробница от епохата, която съдържа текста на тази книга, е гробницата на Чанефер (ТТ
158)9 от времето на Рамзес III.
Първото цялостно издание на текстовете на книгата от царските
гробници е осъществено от Мейстр и Пианков10 в поредица между
1939 и 1962 г. Ново сводно издание се появява през 1979 – 1980 и
е дело на Ерик Хорнунг11. По-късно Ю. Цайдлер подготвя издание с
транслитерация, превод и коментар, осъществено на базата на сводното издание на Хорнунг12.
Книгата е преведена цялостно за първи път в публикацията на
А.Пианков на гробницата на Рамзес VI13, a след това и от Я. Занде14
през 1969 г.. На немски е преведена за първи път от Е.Хорнунг15 през
1972 г. Последният превод на книгата на английски език, придружен
с йероглифен текст, транслитерация и цветни илюстрации, също е негово дело16.
Освен строго научните издания, в последните години се появиха
няколко издания, в които могат да бъдат видени качествени цветни
фотографии на сцени от Книгата17.

Книга на Портите няма египетско название – наречена е така от Г.
Масперо, заради главната отлика от Амдуат – наличието на врати между отделните часове18. И тя както Амдуат представлява изображение
на 12 часа на нощното пътешествие на Ра.
Разделянето на отделни части на книгата обаче е по-проблематично
отколкото в Амдуат. За разлика от Амдуат, където са изброени стотици божества и демони с техните индивидуални имена, в Книга на Портите съществата са групирани и назовавани с общи наименования. Затова издателите предпочитат да следват тези отделни групи същества
и около тях да групират текста на изданието в „сцени“, номерирани от
Хорнунг от 1 до 100. Книга на Портите композиционно се отличава
от Амдуат и с наличието на огромни порти и бастиони охранявани
от змии, бълващи огън (фиг.2). За разлика от Амдуат, където се говори за „часове“ от нощното пътешествие на слънцето, тук движението
на Слънцебога преминава през „порти“. По отношение на тези врати
или портали и връзката им с композиционната структура на книгата,
съществуват различни гледни точки. Според А. Пиянков, портите въвеждат във всеки час от пътешествието на слънцето, докато Е. Хорнунг смята, че те не са преддверие, а затварят пространството след
всеки час. Така според изданието на Пианков има „Начално изображение“ (Tableau initial) следвано от 12 часа, а в изданието на Хорнунг
– 12 часа следвани от „Заключително изображение“ (Schlussbild)19.
Двете книги се отличават и с редица иконографски белези. Изображенията на Амдуат от XVIII династия напомнят йератични знаци
с тяхната изчистеност и липса на детайл. В Книга на Портите изображенията се рисуват според каноните на художествената традиция, изпълнени с детайли и цвят.
Екипажът на слънчевата ладия е променен в сравнение с представянето му в Амдуат. Слънчевият бог и тук в образа на човешко същество с глава на овен е разположен в светилище (кабина на ладията си),
около което е разположен змеят Мехен, който го охранява (фиг.3АБ). Този змей представя границата между слънчевата природа, в която

9
10

11

12

13
14

15

16
17

K.Seele, The Tomb of Tjanefer at Thebes, Chicago, 1959.
A.Piankoff, Ch.Maystre. Le Livre des Portes. – MIFAO 74, 75, 90 (1939 – 1962),
също ASAE 55 (1958), ASAE 56 (1959).
Hornung, E, A.Brodbeck, E.Staehelin. Das Buch von den Pforten des Jenseits.
Bd. I-II, Aegyptiaca Helvetica 7–8, Geneva, 1979–1980.
J.Zeidler, Pfortenbuchstudien, Teil I-II, Kritische Edition des Prortenbuches
nach den Versionen des Neuen Reiches, Wiesbaden, 1999.
A. Piankoff, The Tomb of Ramesses VI, Bollingen Series XL, 1, New York, 1954.
J. Zandee, The Book of Gates – Liber amicorum, Studies in Honour of
Prof.C.J.Bleeker, Leiden, 1969.
E. Hornung. Aegyptische Unterweltsbuecher. (Die Bibliothek der alten Welt),.
Zurich, 1972, 195–308.
E. Hornung, The Egyptian Book of the Gates, Zurich, 2014.
Z.Hawass, The Royal Tombs of Egypt, London 2006. K.Weeks, The Treasures
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Според Zeidler, Pfbstudien, II, 10–13 титлата на книгата е съхранена в сцената
със съда на Озирис (Pfb. I 192) и трябва да се чете: „Книга на Тези от Дуат,
които защитават Озирис“.
Сравнение на финалните сцени в тези книги – E.Hornung. „Zu den
Schlussszenen der Unterweltsbuecher.“– MDAIK 37 (1981), 217–226.
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не може да се проникне и окръжаващия свят. Сред екипажа, които в
тази композиция е по-малък основна роля играят Сиа и Хека. Царят
също е изобразяван в ладията от времето на Мернептах и там той поднася фигурката на Маат в жертва на слънцето.
Мъртъвците и божествата са по-ясно групирани за разлика от Амдуат. Групирането на божествата показва, че тук се цели не толкова да
се даде знанието на конкретните имена на обителите на Дуат, както в
Амдуат, колкото един опит за систематизация. Числовата символика
на броя на божествата в тези групи се спазва, но на много места тя е
неясна. Книга на Портите има и по-богат речник от Амдуат, но за разлика от първата в нея отсъстват пояснителни текстове за употребата
ѝ. В Книга на портите се отбелязват вида и характера на жертвоприношенията, които трябва да се поднасят на отделните групи същества
в отвъдното, както и това какъв ефект може да има това, върху онзи,
който изпълнява тази практика на земята20. Така структурата на всяка отделна сцена в книгата е изградена по следния начин: 1) название
на изобразените същества (богове, духове, мъртъвци), както и кратко пояснение за това, което те вършат в Дуат; 2) Диалог, обръщение
на Ре към обитателите на Дуат и техния отговор (или обратното); 3)
Изброяване на жертвите на тези същества и резултатът, който следва
за онзи, който също им поднася тези жертви на земята. Най-отличителната черта на текста в сравнение с Амдуат е именно пространните
диалози между слънцето и обитателите на Дуат. След като слънцето
премине през съответния район на отвъдното вратата, която отделя
района се затръшва, а обитателите, лишени от светлината и гласа на
слънцето заплакват.
Структурата на отделните часове на книгата следва модела на Амдуат. И тук сцените на отделните части са разделени на три регистъра,
като слънчевата ладия плува в средния регистър. Ако следваме тълкуването на Хорнунг, след всяка част на отвъдното следва врата, която
затваря изминатото от слънчевия екипаж пространство и не допуска
обитателите на този регион да продължат след слънцето. Първата врата се отваря след като слънцето се е придвижвало през пустинята, а

нейния пазач е змей с името Сау-семет (Този, който пази пустинята).
Текстът при портала гласи:
Съществува той при тази врата
и отваря той за Ре.
Сиа (казва) на Пазещия пустинята:
Отвори вратата си за Ре,
разтвори портите си за Ахти!
Ето Скритата зала е в мрак
до появата на явлението на този бог.
И тогава е запечатана тази врата,
след като влезе този велик бог.
След което заплакаха тези, които са в пустинята си (тази порта),
когато чуха затръшването на тази врата21.
Във втория час обитателите са разделени на две категории, едните,
във горния регистър се следвали Маат и продължават да живеят чрез
нея, докато тези в долния регистър са наказвани за прегрешенията си.
В средата на слънчевото движение е изобразено залата на Озирис и
отсъждането на грешниците (фиг.4). Тук както и в централните части
на Амдуат е използвано криптографско писмо22. Сцената със залата на
Озирис заема пространството и на трите регистъра на книгата, като
изображението е разположено в петата врата, или непосредствено
преди съединяването на слънцето с неговия труп в шестата част на
книгата. От времето на Сети това изображение е преосмислено, вместо отсъждането на грешниците се появява изображението на царя
пред седналия на трон Озирис или по-късно изправен бог. Така идеята
водещата идея става тъждеството на царя и Озирис. При следващото
съединяване на слънцето с трупа му, слънчевото начало прониква в
трупа (Озирис = царя) и така го оживява. След сцената на съда, която
е уникална за книгите за отвъдното следва в шестия час съединяването на Ба на слънчевия бог с неговия труп. Този процес е паралелен с
изображенията в Книга на мъртвите, където сцената на съда пред Ози21

20

Подробно за тази представа, вж. Edward Wente, Mysticism in pharaonic Egypt?
– JNES 41 (1982), 161–179.
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Hornung, Pfb.I, 12–14 (Szene 4.).
Последното изследване на криптографския текст – C. Manassa. The
Judgement Hall of Osiris in the Book of Gates – RdE 57 (2006), 109–150.
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рис се изобразява в началото на папируса, докато главите, посветени
на сливането на Ба с трупа са разположени след това.
Ре се обръща към обитателите на Дуат, който теглят неговата „тайна“:
Вземете вие моя образ,
обгърнете за вас своето тайнство,
когато се успокоявате в Дома на Бенбенет
близо до мястото на моя Труп, сред което съм.
Тайната, сред която сте, е тайната на Дуат,
която ръцете ви покриват.“

главата. В така заграденото от тялото му пространство има надпис:
„Това е Озирис, който огражда Дуат.“ Следователно заграденият кръг
е Дуат. С това изображение основните елементи на космоса – Нут,
Дуат, Нун, слънцето са поместени в една сложна композиция.

И казаха те на Ре:
„Твоята Ба е за небето, Хенти-Ахет (Който си начело на Ахета)
твоята Сянка прекосява Шетатит,
твоят Труп е за земята, Ими-херет (Който си сред небето).
Дадохме ние на него (небето) Ре,
защото бе отделено от него, Ре.
Дишай ти, когато се успокояваш (в) своя Труп, който е сред Дуат.23
В седми час са изобразени наказанията на всички враждебни на
слънцето сили, а в следващите часове изображението на това как протича времето, изобразено като една безкрайна връв, която се размотава час след час. В деветият час срещаме изображението на удавниците,
които плуват във водите на Нун. Те всъщност оживяват и регенерират
в Нун, а дори за самия Ре е казано: „този, който е в Нун“. В десетия час
битката със змея Апоп е в разгара си, като змеят е заловен, свързан и
разсечен на части. Победата над Апоп ще осигури на слънцето свободното движение към изгрева.
Финалната сцена на книгата – раждането на слънцето също е доста различна от Амдуат. Там е изобразено как Нун повдига слънчевата
ладия на ръцете си. В ладията, Изида и Нефтида израждат слънцето,
показано като скарабей и слънчев диск. Слънчевият диск от горната
страна се подържа от Нут – небесната богиня, която е застанала на
главата на Озирис. Надписът за богинята гласи: „Това е Нут, която
хвана слънцето.“ Озирис е извил тялото си така, че краката му докосват
23

Hornung, Pfb.I, 226–228.
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За разлика от Амдуат, разположението на Книга на Портите в царските гробници не показва строго фиксирано предписание за нейното
местоположение. От приписките в Амдуат знаем, че отделните часове
трябва да изписват на съответните стени и в съответствие с посоките
на света. Също така Амдуат в началото на XVIII дин. се изписва като
много точно копие на папирусовия оригинал с неговите пояснения и
бележки. Книгата на Портите не показва такава зависимост от своя
предполагаем модел при появата си в царските гробници. Ако книгата
Амдуат налага нова традиция за оформлението на царската гробница
в началото на Новото царство, то Книга на Портите само се вписва
във вече утвърдената от близо два века традиция. Затова и разположението ѝ не е толкова строго обвързано със спецификата на пространството в гробницата. Най-общо казано, Книга на Портите се разполага в погребалната камера, на мястото на Амдуат от XVIII дин. до
момента, в който е изместена от по-новите композиции и се появява
по коридорите на гробницата. Любопитно че, че новата концепция на
Рамесидската царска гробници, която става поредица от прави коридори по една централна ос, завършващи с гробна камера, е подходяща
за разположението на книги, изобразяващи слънчевото пътешествие
в отвъдното, именно по коридорите на гробницата. От времето на
Тутмос III в царските гробници се появяват и дървени врати, които
от времето на Рамзес II са вече задължителна част на архитектурата
на гробницата. Така наличието на отделни коридори, пасажи и врати
между тях, допълнително подчертава възможната символика между
изобразените в книгата порти и реалната система от врати коридори
в гробницата24.
24

За вратите в царските гробници, вж. Catharine Roehrig, „Gates to the
Underworld. The Appearance of Wooden Doors in the Royal Tombs in the Valley
of the Kings“ – „Valley of the Sun Kings: New Explorations in the Tombs of the
Pharaohs,“ ed. Richard H. Wilkinson. University of Arizona Egyptian Expedition,
Tucson, Arizona, 1995, 82–107.
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Портите и вратите са централен образ, използван още от времето
на Текстове на пирамидите, за изразяване на идеята за прекосяване
на пространственото ограничение между земния и отвъдния свят. В
Книга на мъртвите25 – Глави 144–149, мъртвият трябва да премине
през седем врати, охранявани от по трима пазачи (Гл.147) и през десет
порти също охранявани от свои пазач (Гл.146). За да премине в своето
задгробно пътуване през различните врати, мъртвият трябва да знае
имената на пазачите, а когато е успял да премине покрай тях, той може
да отдъхне в залите (arjt). Тези текстове ни показват една от трайните
египетски представи, че преминаването през различни измерения на
пространството, представлява преминаването през добре охранявани
врати. По същия начин различните фази на движение на слънчевия
бог през подземното царство и трансформациите по възраждането на
слънцето са представени в Книга на Портите като преминаване през
порти пазени от огромни змии, бълващи огън. От разположението на
тези глави от Книга на мъртвите може да се заключи, че в нецарските
гробници, като тези на цариците и царските синове, съответните заклинания на Книга на мъртвите са служели като заместител на Книга
Портите от царските гробници. Добър пример за това е гробницата
на Таусерт – царица от края на XIX дин., която е узурпирала престола и е издигнала своята гробница в Долината на царете. При входа в
гробницата ѝ са разположени заклинанията от Книга на мъртвите за
вратите, докато в погребалната камера белезите на царската власт –
Книгата на портите по стените на камерата на гробницата и астрономическите книги по тавана ѝ.
Появата на Книга на Портите в гробниците на владетелите в Долината на царете бележи нов етап в развитието на царските книги за
отвъдното и идеите за безсмъртието на владетеля. Тя е важно свидетелство сред данните, с които разполагаме, за религиозния живот в
епохата на Рамесидите и затова изисква много по-задълбочено и внимателно изучаване в бъдеще. Настоящият превод и коментар е малка
стъпка в тази посока. Той е част от поредицата преводи на свещената
традиция в Древен Египет, включващи книгите: Книга на мъртвите,
Литанията на Ре, Амдуат, Книга на пещерите, Книга на земята, Книга
на кравата, Книга на Двата пътя и др.
25

19

Книга на Портите

Т. Леков, Книга на мъртвите, София, 2013.

Фиг.1. Заключителната сцена от Книга на портите
в папируса на жрицата Анхай.

Фиг. 2. Четвъртата Порта, охранявана от змей и змии, плюещи
огън. Книга на Портите от гробницата на Сети I (KV 17).

