
P O S E L S T V Í  M I N U L O S T I
E g y p t s k é  d o p i s y  S t a r é  a S t fi e d n í  fi í ‰ e

Renata  Landg rá fová

Chceme-li se pfiiblíÏit star˘m EgypÈanÛm,pfiedstavují dopisy jeden z na‰ich

nejdÛleÏitûj‰ích pramenÛ. Jedná se o dokumenty soukromého charakteru,

na rozdíl od literárních textÛ obsahovû nepfiíli‰ svázané pravidly Ïánru.

V dopisech (pfiesnûji fieãeno v jejich neformulaické ãásti) nacházíme to,co

EgypÈané povaÏovali za dÛleÏité, to, co je pfiimûlo vzít svitek papyru ãi os-

trakon a psát. Dopisy pfiedstavují také jedny z mála textÛ, u kter˘ch s jisto-

tou víme, k˘m a komu byly urãeny – pokud se dopis dochoval cel ,̆ obsa-

huje jméno a tituly autora i adresáta. Pfiedev‰ím tituly nám umoÏÀují urãit

spoleãenské postavení obou osob.

Nejvíce dnes dochovan˘ch egyptsk˘ch dopisÛ pochází z Nové fií‰e, ty

byly téÏ nejlépe zpracovány.1 Z doby Stfiední fií‰e známe pfiibliÏnû 50 dopi-

sÛ. Korpus dopisÛ Staré fií‰e je oproti tomu velmi omezen .̆Vzhledem k to-

mu, Ïe nás od doby stavitelÛ pyramid dûlí témûfi 5000 let, je pochopitelné,

Ïe se nám dochovalo jen nûkolik málo papyrÛ ãi ostrak2 s dopisy.

Dopisy  S ta ré  fi í ‰e  (3 .– 8.  dynas t ie )

Vzhledem ke skuteãnosti, Ïe první egyptsk˘ papyrus vÛbec (nepopsan˘)

pochází z hrobky velmoÏe Hesirea ze 3. dynastie, není pfiekvapivé, Ïe je 

nejstar‰í dochovan˘ dopis datován aÏ do 5. dynastie, pfiesnûji do doby

DÏedkarea Isesiho. Zajímavé je, Ïe z doby téhoÏ panovníka pocházejí také

první kopie královsk˘ch dopisÛ na stûnách mastab vysok˘ch úfiedníkÛ. Je

to pouhá shoda náhod, nebo byl tento panovník zvlá‰tû naklonûn umûní

pera? 

Celkem známe sedm dopisÛ Staré fií‰e, z nichÏ vût‰ina (ãtyfii) pochází

z doby 6. dynastie. Dopisy byly psány hieratick˘m (kurzívním) písmem

na papyrus, kter˘ byl následnû sloÏen a na vrchní stranu takovéto „obál-

ky“ byly napsány jméno a tituly adresáta (a ãasto i autora), které se tak

po rozevfiení dopisu nacházejí na versu (rubu) listu papyru.V dÛsledku

dfiívûj‰ího zvyku restaurátorÛ nalepit rozloÏen˘ papyrus na siln˘ karton

zÛstává dnes u dfiíve objeven˘ch papyrÛ tato „adresa“ nepfiístupná.
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1 Napfi. Sweeney (2001).
2 Ostrakon – úlomek vápence ãi stfiep nádoby slouÏící jako materiál pro psaní.



P. Berlin 113013 (5. dynastie, doba DÏedkarea Isesiho)

Zlomek hieratického papyru byl spolu s dal‰ím dopisem souãástí chrámo-

vého archivu krále Neferirkarea.Tato skuteãnost ov‰em nemusí nutnû zna-

menat, Ïe dopis byl pÛvodnû adresován do chrámu pfied odesláním jaké-

hokoli dopisu z chrámu byla pravdûpodobnû vyhotovena jeho kopie pro

chrámov˘ archiv. P. Berlin 11301 je s nejvût‰í pravdûpodobností právû ta-

kovou kopií. Interpretace textu je znaãnû znesnadnûna ãetn˘mi mezerami.
… NechÈ je tvá povûst dobrá pfied Ptahem, jenÏ je jiÏnû od své zdi, Chenti-tenenetem,

DÏed-‰epesem a v‰emi bohy.NechÈ tû zachovají pfii Ïivotû a dávají ti dennû v‰echny dobré vû-

ci a v‰e, co si tento sluÏebník pfieje. … 

…, které jsi dal dopravit na místo mého pobytu, kdyÏ do‰lo k velké ‰kodû. Uspokojil jsem

tû, kdyÏ jsem ti dodal potraviny; mnû nikdy dodány nebyly. … 

.. v knize soudcÛ. Nevrátil jsem se snad kvÛli úfiedníkÛm brány soudní sínû? Nevrátil jsem

se snad [pro] radu soudcÛ – jako si Re a Hathor pfiejí, aby Isesi Ïil na vûky vûkÛ! Ohlednû pfii-

jetí poplatku za pfiepravu … pfiijal jsem je díky Neferanchnebefovi. Nedovol … 

… MladíkÛm, ktefií byli urãeni stát se mlad˘mi kadety chrámu, se dafií dobfie.Velitel knûÏí

Ipi si pfieje … z lomÛ v Tufie. Právû tvÛj písafi by si mûl bude pamatovat …

P. BM 107354 (5. dynastie, doba DÏedkarea Isesiho) 

Fragment hieratického papyru byl spolu s dal‰ím dopisem souãástí chrá-

mového archivu krále Neferirkarea (viz text k P. Berlin 11301). Papyrus je

popsán po obou stranách, vût‰í ãást textu v‰ak chybí a dochovaná ãást je

nesrozumitelná. Pravdûpodobn˘m autorem textu je písafi pracovní skupi-

ny lodû Heremsai. Jedná se o dodávky, a v textu versa je moÏno rozeznat

pfiísahu „jako si Re a Hathor pfiejí, aby Isesi [Ïil]…“.

P. Káhira CG 58043/P. Boulaq 85 (6. dynastie, doba Pepiho I.) 

Hieratick˘ papyrus byl objeven pravdûpodobnû v Sakkáfie v blízkosti

StupÀovité pyramidy.6 Jedná se o zaopatfiení nejmenované „sluÏebnice“ –

o níÏ se má starat Mehi – a omluvu a obhajobu dvou osob – Irenachtiho

a zmiÀované „sluÏebnice,“ ktefií byli dle v‰eho potrestáni za jakési opomi-

nutí a trpí nedostatkem.
… Proã zÛstává‰ doma? Mehi pfii‰el na místo, kde je tento sluÏebník. Má snad tohoto slu-

Ïebníka a sluÏebnici potkat ne‰tûstí? Pfiísahám pfii oãích Mereriho,mého pána, Ïe se srdce je-

ho sluÏebnice raduje, kdyÏ spatfií zástupce svého pána. Mehi navíc zapsal svou povinnost sta-

rat se o ni do dopisu, kter˘ jsem jej pfiimûl mi pfiinést.

Pfiíbuzní mého pfiítele, asistenta paláce Irenachtiho, potfiebují ovoce i‰ed a trochu medu.

Zmínil jsem jeho záleÏitost tvému zástupci, aby byl jmenován písafiem svatynû Meret krále

Nefersahora.Byl vylouãen pro nesplnûní pfiíkazÛ tvého zástupce.Zajisté je,Mereri,mÛj pane,

paní sluÏebnice zádu‰ního statku pfiíjemné sly‰et mou fieã ve prospûch jiného sluÏebníka.

Pfiijì ke mnû, pfiijì ke mnû, tak rychle, jak mÛÏe‰!
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3 Publikace: Posener-Kriéger – de Cenival (1968: 453–465);Wente (1990: 55–56).
4 Publikace: Posener-Kriéger – de Cenival (1968: pl. LXXXA, B). Pfieklad: Posener-Kriéger

(1976: 465–472).
5 Publikace: Goedicke (1967: s. 1–8, tab. 1). Pfieklad: Baer (1966: 1–9); Goedicke (1967: 1–8).
6 Podle A. Marietta „v písku severnû od StupÀovité pyramidy“. Cit. v Goedicke (1967: s. 1).



P. Turín 540027 (6. dynastie, doba Pepiho II.) 

PÛvod neznám ,̆ papyrus byl datován A. Roccatim podle paleografick˘ch

a frazeologick˘ch kritérií. Jedná se o zemûdûlské záleÏitosti, autor varuje

adresáta, Ïe jeho ãiny nezÛstanou bez pov‰imnutí a trestu.
… fiekl mi, Ïe jsi nechal zasít 10 hekat8 p‰enice na herakleopolské pÛdû, jiÏ obdûlává ten-

to Memi vedle spoleãníka a velitele knûÏí v Imiotru pod dohledem jediného pfiítele (panov-

níka) ·emaje, poté, co jedin˘ pfiítel (panovníka) Senku pfii‰el do kraje … na této pÛdû, a osel

suchou zem trvanlivou p‰enicí z pfiídûlu jediného muÏe, a jeho hornoegyptsk˘m jeãmenem.

TvÛj poÏadavek je neoprávnûn˘ … soudit pfiesnû … Dorazí posel,aby tû informoval o tom,

jak zlé jsou pfiestupky tûch, ktefií vzná‰ejí neoprávnûné poÏadavky. Pokud tû úfiedníci budou

nadále chránit, budu já jednat proti tobû.

P. Káhira JE 520018 (6. dynastie, doba Merenrea nebo Pepiho II.) 

Velmi ‰patnû ãiteln˘ fragment hieratického papyru objeven˘ v Sakkáfie.9

Zdá se, Ïe se jedná o zprávu o prÛbûhu prací na stavbû Merenreova pyrami-

dového komplexu.Adresátem je pravdûpodobnû knûz-pfiedãitatel Pepianch.
recto

… Zádu‰ní komplex „Merenreova krása záfií“ byl postaven v˘teãnû … z kamene. Strávil

jsem rok v zádu‰ním komplexu „Merenreova krása záfií“, kter˘ skuteãnû vzkvétá, v souladu

s pfiíkazem, jenÏ mi byl dán…

verso – adresa?

Vedoucí správcÛ s˘pky, velitel s˘pky (královské) rezidence, knûz-pfiedãitatel Pepianch.

P. Káhira JE 4962310 (6. dynastie) 

Témûfi zcela dochovan˘ hieratick˘ papyrus objeven˘ uvnitfi ohradní zdi

StupÀovité pyramidy v Sakkáfie jiÏnû od velkého dvora.11 Jedná se o stíÏ-

nost ohlednû ‰patné organizace vybavení pracovní skupiny a nebezpeãí

následného zdrÏení prací.

Autor: pfiedstaven˘ pracovních skupin XY
Pfiedstaven˘ pracovních skupin fiíká:

Tomuto sluÏebníku byl pfiinesen dopis vrchního soudce a vezíra,(s pfiíkazem) pfiivést k nû-

mu do Západního paláce (?) pracovní skupinu z Tury, aby mohli b˘t odûni.Tento sluÏebník

v‰ak namítá proti tomuto nesmyslnému pfiání, jelikoÏ ty mÛÏe‰ pfiijet do Tury lodí, tento slu-

Ïebník by v‰ak musel s pracovní skupinou strávit v rezidenci ‰est dní, neÏ dostanou obleãe-

ní, coÏ by vedlo ke zdrÏení práce, za kterou je tento sluÏebník zodpovûdn .̆ Pfiitom staãí jedi-

n˘ den, aby mohla b˘t tato pracovní skupina odûna.

Tento sluÏebník pí‰e, aby tû informoval.
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7 Publikace: Roccati (1967: 14–22, pl. IV).

Pfieklad: Roccati (1967: s. 15–16);Wente (1990: 57). Egyptská dutá míra (mm) 4,8 l.
8 Publikace: Posener-Kriéger (1980: 83–84, pl. 6).

Pfieklad: Posener-Kriéger (1980: 84);Wente (1990: 57).
9 Bez bliÏ‰ího udání místa nálezu. Posener-Kriéger (1980: 1 a násl., obr. 1 a pfiíl. 6).

10 Publikace: Gunn (1925: 242–255).

Pfieklad: Gunn (1925: 242–255); Gardiner (1927: 75–78);Wente (1990: 42).
11 Spoleãnû s nûkolika dal‰ími fragmenty papyrÛ, Gunn (1925: 242).



P. Berlin 886912 (8. dynastie). 

Hieratick˘ papyrus pocházející pravdûpodobnû z archivu na Elefantinû.13

Odpovûì na stíÏnost ohlednû zloãinÛ vysoce postaveného úfiedníka Sab-

niho a v˘zva k spoleãnému postupu proti nûmu. Není bez zajímavosti, Ïe

známe hrobku nomarchy Sabniho. Ta se nachází v Asuánu,pfiesnûji fieãeno

na pohfiebi‰ti nomarchÛ na Kubbit el-Hawû, a v Sabniho autobiografickém

nápise (v nûmÏ se Sabni py‰ní zejména tím, Ïe z Núbie dopravil zpût do

Egypta mrtvé tûlo svého otce) je dokonce zmínûn jak˘si Iru – tedy s nej-

vût‰í pravdûpodobností adresát tohoto dopisu,kter˘ tedy musel b˘t Sabni-

mu blízk .̆
Adresa: Nomarcha, nositel peãeti krále Dolního Egypta, jedin˘ pfiítel (panovníka), nositel

boÏí peãeti Iru

Odesílatel: Generál Merirenacht, syn Kahotepa, syn jediného pfiítele (panovníka), a knûze-

pfiedãitatele Sebekhetepa.

TvÛj bratr obrátil svou pozornost na hlá‰ení, které poslal tvÛj písafi jedinému pfiíteli (pa-

novníka), pfiedstavenému domu Hotepovi, aby tvÛj bratr neuãinil nic, co tvÛj písafi nenávidí.

Pokud tvÛj písafi pí‰e tvému bratru, aby tvÛj písafi odhalil zloãin, kter˘ byl spáchán proti tvé-

mu bratru, pak je v‰e v pofiádku.

Pokud tak v‰ak tvÛj písafi uãinil, aby ukonãil boj, protoÏe tvÛj písafi vidûl obû cizí zemû …

pak tvÛj bratr pozná, zda tvÛj písafi miluje nomarchu, nositele peãeti krále Dolního Egypta,

jediného pfiítele (panovníka) a veleknûze Sabniho více neÏ tvého bratra.

Je totiÏ lep‰í touÏit po spravedlnosti, neÏ nechat nepravost pokraãovat … Toto je tedy pfií-

leÏitost k nápravû v‰ech nepravostí spáchan˘ch tímto nomarchou, jelikoÏ on není z tûch,kdo

Ïijí ze svého vlastního majetku.

TvÛj písafi v‰ak navrhl tomuto tvému bratru v Horovû soudní síni, aby se tvÛj písafi a tvÛj

bratr navzájem podpofiili, aby tento nomarcha nemohl nadále skr˘vat své zloãiny. Jedin˘ pfií-

tel (panovníka), pfiedstaven˘ domu Hotep pfiece vidûl, Ïe tento tvÛj bratr neodporuje vojsku

Núbie, aby tento tvÛj bratr neuãinil nic, co tvÛj písafi nenávidí.

Adresa: Nomarcha, jedin˘ pfiítel (panovníka), pfiedstaven˘ knûÏí Rea, Iru.

V tomto dopise je velmi zajímav˘ zpÛsob, jak˘m se sám autor dopisu

oznaãuje. Oslovování adresáta „tvÛj písafi“ se zdá b˘t pomûrnû obvykl˘m

rysem staroegyptsk˘ch dopisÛ, neznáme v‰ak jedin˘ jin˘ dopis, kde by se

autor sám naz˘val „tvÛj bratr“. Obvykle byl uÏíván termín „tento sluÏeb-

ník“, v pfiípadû, Ïe byl autor stejného ãi vy‰‰ího postavení neÏ adresát,

prostû „já“. Autor se pravdûpodobnû naz˘vá „bratrem“ adresáta, aby tak

apeloval na pfiátelsk˘ vztah mezi nimi a dále tak podpofiil svou Ïádost

o spojenectví.

PfiestoÏe není vÏdy snadné tûmto textÛm porozumût, jelikoÏ se nám ãas-

to dochovala pouze odpovûì na nám neznám˘ dopis ãi vÛbec jen nepatr-

ná ãást pravdûpodobnû rozsáhlej‰í korespondence, bliÏ‰í pohled na dopi-

sy Staré fií‰e prozrazuje, Ïe vût‰ina z nich se t˘ká zloãinÛ ãi bezpráví, aÈ uÏ

je oznamuje, Ïádá jejich fie‰ení, ãi varuje adresáta, Ïe jeho zloãiny budou
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12 Publikace: Smither (1945: 16–19).

Pfieklad: Smither (1945: 16);Wente (1990: 58).
13 Smither (1945: 16).



odhaleny, pokud ihned nezjedná nápravu. Z celkem sedmi (‰esti srozumi-

teln˘ch) dopisÛ Staré fií‰e se zloãinÛ a bezpráví pfiímo ãi nepfiímo t˘ká pût:

P. Berlin 11301 hovofií mj. o jakési ‰kodû a následné konzultaci se soudci.

P. Káhira CG 58043 Ïádá, aby byly pfiíteli (?) autora odpu‰tûny jeho chyby,

a upozorÀuje na právní závazek posla Mehiho starat se o nejmenovanou

Ïenu.

P.Turín 54002 varuje adresáta pfied vzná‰ením neoprávnûn˘ch poÏadavkÛ

a snahou nalézt ochránce mezi (vysok˘mi) úfiedníky.

P.Káhira JE 49623 pfiedstavuje s ponûkud jízlivou slu‰ností formulovan˘ pro-

test proti nelogickému pfiíkazu cestovat s celou pracovní skupinou na místo

pfievzetí odûvu a Ïádost, aby byly odûvy dopraveny k pracovní skupinû.

P. Berlín 8869 je pfiímo odpovûdí na oznámení o zloãinech nomarchy Sab-

niho (jenÏ „neÏije ze svého majetku“, tedy páchá podvody ãi pfiímo kráde-

Ïe) a v˘zvu ke spoleãnému postupu proti nûmu.

Je tedy patrné, Ïe EgypÈana Staré fií‰e pfiimûla k tomu, aby se chopil pa-

pyru a jal se psát dopis, pouze v˘jimeãná situace a silná potfieba. Motivem

autorÛ tûchto dopisÛ byla snaha ochránit sebe ãi své pfiátele, zamezit zlo-

ãinÛm, ãi vyhnout se provedení zbyteãnû komplikovaného pfiíkazu.

Tyto dopisy obsahují jen velmi málo formulaick˘ch v˘razÛ. JiÏ v nejstar-

‰ím dochovaném dopise se sice setkáváme s fragmentem úvodní formule

… NechÈ je tvá povûst dobrá pfied Ptahem, jenÏ je jiÏnû od své zdi, Chen-

ti-tenenetem, DÏed-‰epesem a v‰emi bohy. NechÈ tû zachovají pfii Ïivotû

a dávají ti dennû v‰echny dobré vûci a v‰e, co si tento sluÏebník pfieje …,

rovnûÏ v tomto dopise se autor oznaãuje pozdûji tak typickou frází „tento

sluÏebník“, v ostatních dopisech, a to i tûch jednoznaãnû identifikovatel-

n˘ch jako adresovan˘ch osobû vy‰‰ího postavení neÏ je autor, tyto formu-

le chybí.

Dopisy  S t fiedn í  fi í ‰e

Díky nálezu ‰esti papyrov˘ch archivÛ známe relativnû velk˘ poãet dopisÛ

z doby Stfiední fií‰e.Vzhledem k jejich poãtu zde není moÏné uvést kom-

pletní v˘ãet, soustfiedíme se na obecnou charakteristiku tûchto dokumen-

tÛ a jednotlivû zmíníme pouze ty, které se obecnému rámci vymykají, pro

snaz‰í orientaci v‰ak uvádím seznam archivÛ,kde byly tyto dopisy nalezeny.

Káhúnské papyry14

Tzv. Káhúnsk˘ archiv objevil W. M. Petrie v pyramidovém mûstû poblíÏ

pyramidy Senusreta II. v Illáhúnu. Jeho v˘kopová zpráva15 nespecifikuje
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14 Griffith (1898); Collier – Quirke (2002).
15 Petrie (1890: 30).
16 Luft (1998: 1–41).



místo nálezu, U. Luft16 v‰ak pfiesvûdãivû dokázal, Ïe archiv pÛvodnû patfiil

sídelnímu mûstu nomarchy, které neslo jméno „Senusret je spokojen˘“.

Archiv se skládá z velkého mnoÏství papyrÛ znaãnû nesourodého obsahu

– vedle literárních papyrÛ, gynekologického a veterinárního papyru, které

v‰ak nemusely nutnû b˘t souãástí téhoÏ archivu, jsou zde matematické

a právní dokumenty, úãty a velké mnoÏství dopisÛ zejména právního cha-

rakteru.

Láhúnské papyry17

RovnûÏ tzv. Láhúnské papyry jsou souãástí jednoho archivu. Byly nalezeny

v Illáhúnu v odpadní vrstvû poblíÏ zádu‰ního chrámu Senusreta II.na okra-

ji jeho pyramidového mûsta.18 Jedná se jednoznaãnû o jin˘ archiv neÏ

v pfiípadû tzv. Káhúnského archivu.Aãkoliv by blízkost místa nálezu k zá-

du‰nímu chrámu mohla naznaãovat, Ïe se jedná o chrámov˘ archiv, obsah

dopisÛ v nûm obsaÏen˘ch hovofií proti tomu. S nejvût‰í pravdûpodobností

jde o archiv pyramidového mûsta pfiímo spojen˘ s administrativou chrá-

mu.Tato ãást mûsta se naz˘vala „Senusret je mocn˘“.19 I zde byly vedle do-

pisÛ nalezeny texty jiného charakteru – chrámov˘ deník, seznamy svátkÛ,

seznamy knûÏí, úãetní dokumenty.

Hekanachtovy dokumenty20

HekanachtÛv archiv se skládá z 8 dokumentÛ, objeven˘ch v jedné z cho-

deb v hrobce Meseha, sluÏebníka Ipiho, vezíra Mentuhotepa II. Zdá se, Ïe

Hekanacht byl zádu‰ním knûzem vezíra Ipiho. Archiv se skládá z úãtÛ a do-

pisÛ, adresovan˘ch Hekanachtovû rodinû a vûnovan˘ch zejména zemûdûl-

sk˘m problémÛm. HekanachtÛv archiv byl publikován spolu s dal‰ími

papyry blízkého data,Harhotepov˘m archivem obsahujícím úãty,magicko-

náboÏensk˘ text a vzorov˘ dopis, a Meketreov˘m archivem obsahujícím

úãty a vzorov˘ dopis.Ve stejné publikaci se nacházejí je‰tû tfii dal‰í dopisy

neznámé provenience a dvû dfievûné tabulky (James 1962).

Tzv. Hlá‰ení ze Semny

Soubor nûkolika krátk˘ch informativních zpráv zasílan˘ch z egyptské hra-

niãní pevnosti Semna jin˘m pevnostem, t˘kajících se zejména pohybu

NúbijcÛ v okolí, jejich pfiíchodu do Semny za úãelem obchodu. Papyry je

moÏno datovat do doby Amenemheta III. Hlá‰ení jsou zapsána na rectu

papyru, jehoÏ verso bylo následnû popsáno magick˘mi texty. Papyry byly

objeveny v hrobce kouzelníka poblíÏ Ramessea v Západních Thébách.
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P. Reisner II21

Jedná se o druh˘ ze ãtyfi svitkÛ nalezen˘ch v hrobce 408 v Naga ed-Dér.

Tyto papyry, spojené se jménem vezíra Antefikera,obsahují pfiedev‰ím úãty.

P. Brooklyn22

Papyrus pocházející z Théb.Soubor textÛ dokazujících dûdická práva Ïeny

jménem Senebtisi.

Formální anal˘za struktury dopisÛ

Dopisy Stfiední fií‰e jsou doslova plné rozliãn˘ch formulí a ustálen˘ch frá-

zí. Písafii se je pravdûpodobnû uãili opisováním vzorov˘ch dopisÛ, jejichÏ

pfiíklady se dochovaly dodnes. Tzv. kniha Kemit byla pravdûpodobnû se-

psána v dobû 11. dynastie, dochovala se v‰ak v opisu na mnoha ostrakách

Nové fií‰e, objeven˘ch v Dér el-Medínû. Kromû nûkolika vzorov˘ch dopisÛ

s formulemi obsahuje rovnûÏ vzorové vyprávûní a nûkolik frází z tzv.„ideál-

ní biografie“. Pfiímo z doby Stfiední fií‰e pochází soubor 10 vzorov˘ch tex-

tÛ na papyru Kahun III.2, kde nalezneme vût‰inu tehdy bûÏn˘ch epistolár-

ních formulí.
„SluÏebník zádu‰ního statku DÏa‰ fiíká Rensenebovi, ÎPZ22: buì chválen Sokarem v Tep-

sedÏemu, jak si pfieje tento sluÏebník.Toto je sdûlení pánu ohlednû zaslání ovoce tomuto slu-

Ïebníku. NechÈ je sluch pána, ÎPZ, dobr˘!“

„SluÏebník zádu‰ního statku Uehemmesut fiíká Hekaibovi, ÎPZ:Toto je sdûlení pánu, ÎPZ,

Ïe v‰echny záleÏitosti pána,ÎPZ, jsou v pofiádku,aÈ jsou kdekoli, takÏe není nic,ãím by se pán

musel zab˘vat, jen b˘t Ïiv a zdráv. Buì chválen Anupem, jak si pfieje tento sluÏebník.Toto je

sdûlení pánu, ÎPZ, o zaslání lodí naloÏen˘ch dolnoegyptsk˘m jeãmenem pro tohoto sluÏeb-

níka. NechÈ je sluch pána, ÎPZ, dobr˘!“

[P. Kahun III.2] 

Tyto formule tvofiily jakousi „kostru“, která je rozpoznatelná v kaÏdém

dopise, aãkoli ne vÏdy jsou pfiítomny v‰echny její prvky. Struktura dopisÛ

se znaãnû li‰í podle vzájemného postavení autora a adresáta dopisu. Cel-

kem se dá v dopisech vysledovat ‰est rÛzn˘ch typÛ frází. Zde je uvádím

s pfiíklady pro rÛzné typy dopisÛ. Citace uvádí místo, kde se tato formule

objevuje pfiesnû v citovaném znûní, pro kaÏdou se v‰ak dá najít velké

mnoÏství pfiíkladÛ.

I. Úvod (jméno a tituly autora dopisu, jméno a tituly adresáta)

I.i. dopis podfiízeného nadfiízenému:

SluÏebník zádu‰ního statku Iry-ib pí‰e pfiedstavenému domu Seheteibovi, ÎPZ… 

[P. Kahun VI.6, 1]

SluÏebník zádu‰ního statku Haremsaf pí‰e … [P. Berlin P 10023 B]

I.ii. dopis nadfiízeného podfiízenému:
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·lechtic a pfiedstaven˘ chrámu Senusret pí‰e pfiedstavenému domu Haremsafovi [P. Berlin

P 10036]

Sdûlení, jeÏ proná‰í zádu‰ní knûz Hekanacht k Merisuovi [Hekanacht I, 1]

I.iii. dopis osobû stejného postavení:

Slova sdûlovaná generálem Nehesehem Kajovi [P. BM 10549]

SluÏebník zádu‰ního statku, písafi Nacht, pí‰e písafii Aauovi [P. Káhira 91061]

I.iv. autorem a/ãi adresátem dopisu je Ïena

Sdûlení Pepu pro paní domu Sebekhetep, ÎPZ… [P. Kahun XV.1/UC 32200]

Syn hovofií ke své matce, Hkekanacht ke své matce Ipi a k Hetepet … [Hekanacht II, 1]

Dcera hovofií ke své matce, Satbensechut hovofií k Satbensechut [Hekanacht IV]

II. Zdvofiilostní formule

II.i dopis podfiízeného nadfiízenému:

Toto je sdûlení pánu, ÎPZ, Ïe v‰echny záleÏitosti pána, ÎPZ, jsou v pofiádku [P. Berlin

P 10025]

Toto je sdûlení pánu, ÎPZ, Ïe v‰echny záleÏitosti pána, ÎPZ, jsou v pofiádku na v‰ech mís-

tech, díky pfiízni Atuma, pána Herakleopole, a jeho Devatera, Re-Harachteje a Sopdua, pá-

na v˘chodu, a jeho devatera, a boha tvého mûsta, kter˘ tû miluje kaÏd˘ den dodnes

a v‰ech bohÛ, dle pfiání tvého sluÏebníka. [P. Kahun I.7]

II.ii dopis nadfiízeného podfiízenému:

–

II.iii dopis osobû stejného postavení:

–

II.iv. autorem a/ãi adresátem dopisu je Ïena

Tisíc pozdravÛ v nD xrt=T ve zdraví [Hekanacht IV] 

Tisíc pozdravÛ v nD xrt (v úctû) za pfiíznû Hathory, paní Atfíhu [P. Kahun XV.1/UC 32200]

III. dotaz ohlednû zdraví adresáta

III.i. dopis podfiízeného nadfiízenému:

Toto je sdûlení pánu, ÎPZ, ve vûci zaslání zprávy tvému sluÏebníku ohlednû Ïivota, pro-

sperity a zdraví pána, ÎPZ, neboÈ srdce tvého sluÏebníka se raduje, kdyÏ sly‰í, Ïe pán,

ÎPZ, je Ïiv, … a zdráv. [P. Kahun IV.4]

Toto je sdûlení pánu, ÎPZ, ve vûci zaslání zprávy tvému sluÏebníku ohlednû Ïivota, pro-

sperity a zdraví pána, ÎPZ. [P. Kahun III.4/UC 32205]

V jednom v˘jimeãném pfiípadû (spojení II a III): TvÛj stav je stavem Ïijícího, milionkrát.

NechÈ tû Ptah, JenÏ je jiÏnû od své zdi, potû‰í Ïivotem, nechÈ je tvá povûst dobrá […] Sobek,

Hor, Hathor […a v‰ichni bohové], ktefií jsou na obloze a na zemi nechÈ obdafií pána, ÎPZ,

milionem let, poãínaje dne‰kem, dle pfiání tvého sluÏebníka. [P. BM 10567]

III.ii dopis nadfiízeného podfiízenému:

–

III.iii. dopis osobû stejného postavení

Jak se má‰, jak se má‰, ohlednû tvého Ïivota, prosperity a zdraví? TvÛj stav je stavem Ïi-

jícího, milionkrát! NechÈ Montu, pán Uasetu, a v‰ichni bohové, jednají v tvÛj prospûch,

nechÈ pro tebe pfiipraví milion let v Ïivotû, prosperitû a zdraví. [P. BM 10549]

III.iv adresátem dopisu je Ïena

Jak se ti dafií? Jsi zdráva a v pfiízni Montua, pána Uasetu? [Hekanacht II]

IV. vlastní obsah dopisu (zde uvádím standardní úvod této ãásti)

IV.i. dopis podfiízeného nadfiízenému:

Toto je sdûlení (swDA-jb pw n nb) pánu, ÎPZ, ohlednû …

Ve v‰ech dochovan˘ch dopisech.
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IV.ii. dopis nadfiízeného podfiízenému:

Sdûlení, (a rx=k) [Hekanacht IV]

IV.iii. dopis osobû stejného postavení:

Co tento sluÏebník pí‰e, má b˘t pfiedáno tvému písafii, ÎPZ [Hekanacht III]

Vût‰inou bez standardizovaného úvodu

IV.iv. adresátem dopisu je Ïena

–

V. závûreãné pozdravy

V.i. dopis podfiízeného nadfiízenému:

A pozdravuj pfiedstaveného chrámu […] ve zdraví, a pfiedstaveného domu Kanachta,

ÎPZ, a celou na‰i domácnost [P. Kahun VI.5/UC 32213]

A pozdravuj dûti a v‰echny v domû! [P. Kahun I.7]

A pozdravuj paní domu Sattepihu ve zdraví, a pfiedstaveného domu Chemua, a paní do-

mu Bebu, a pfiedstaveného pradlákÛ SadÏehutiho, a paní domu Senebi [P. Kahun IV.4]

V.ii dopis nadfiízeného podfiízenému:

Pozdravuj mou matku Ipi tisíc a milionkrát, pozdravuj Hetpetu a celou domácnost, a Ne-

fretu! [Hekanacht I – jedná se o dopis, kter˘ Hekanacht posílá domÛ]

V.iii. dopis osobû stejného postavení:

–

V.iv. adresátem dopisu je Ïena:

–

VI. závûreãná formule

VI.i. dopis podfiízeného nadfiízenému:

„NechÈ je sluch pána, ÎPZ, dobr˘“ (nfr sDm nb a.w.s.)
Toto je sdûlení ohlednû tohoto, sdûlení pánu, ÎPZ.NechÈ je sluch pána, ÎPZ, dobr .̆ [P. Ber-

lin P 10023 B]

VI.ii dopis nadfiízeného podfiízenému:

Dávej pozor, dávej pozor, nebuì lín˘ [Hekanacht I]

U ostatních dopisÛ tohoto typu se bohuÏel nedochovala závûreãná ãást.V dobû Nové fií‰e je

podobn˘ závûr dopisu, pokud jsou jeho obsahem instrukce, pomûrnû bûÏn ,̆ nûkdy je navíc

doprovázen jízlivou poznámkou jako „vím, Ïe jsi lín˘ a nejrad‰i jí‰ vleÏe“

VI.iii. dopis osobû stejného postavení:

–

VI.iv. adresátem dopisu je Ïena:

Dávejte pozor, dávejte pozor, buìte silní [Hekanacht IV]

Obsah dopisÛ

Vzhledem k rozsáhlosti korpusu dopisÛ Stfiední fií‰e je nutno omezit se na pfie-

hled jejich obsahu a v celé ‰ífii citovat pouze ty, které se bûÏnému rámci vy-

mykají.Dopisy se i obsahovû li‰í podle vzájemného vztahu autora a adresáta.

Nejvíce dopisÛ pí‰e podfiízen˘ nadfiízenému. âast˘m tématem tûchto

dopisÛ jsou zprávy o autorovû ãinnosti, o prÛbûhu jemu svûfien˘ch prací,

o dodávkách, které k nûmu dorazily.
Toto je zpráva pánu, ÎPZ, Ïe sluÏebník zde uãinil v‰e, co pán pfiikázal. [P.Kahun I.7]

… Nomarcha pfiikázal tomuto sluÏebníku dostavit se do Girzy, aby zde zapsal dûlníky.

Obrátil se na tohoto sluÏebníka se slovy: „Ohlednû nedostatku, kter˘ jsi zjistil, obraÈ se na

pfiedstaveného domu Haremsafa.“ Tento sluÏebník dal tedy seznam nedostatkÛ pfiinést

Senusretovi… [P. Perlin P 10073]
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… Toto je zpráva pánu, ÎPZ, Ïe jsem pátého dne ãtvrtého mûsíce doby záplavy dorazil do

Hutnebes … Poté jsem ti poslal velitele Henata s dopravní lodí, jiÏ jsem nalezl v pfiístavu,a dal

jsem ji naloÏit a pfiivézt k tobû. Baketa vyslala tu loì plnou, tûzko jsem ti mohl poslat je‰tû

víc… [P. Kahun VI.4 / UC 32201]

Dopis P.Kahun IV.4 prozrazuje, jak˘ motiv stál za tûmito zprávami.Autor

zde vedle bûÏné zprávy o vykonání pfiíkazu pfiipomíná svému nadfiízené-

mu, Ïe mu byla slíbena odmûna, a nyní se jí doÏaduje:
…SluÏebník zde pí‰e zprávu,aby mohl b˘t odmûnûn kusem fritu.Pán,ÎPZ, fiekl: „Já sám se

postarám o to,abys byl odmûnûn poté,co budou látky utkány.“ … Hle,nepfiinesl jsem to,pro-

toÏe stále nemám ten frit… 

Celkov˘ tón tohoto dopisu je velmi zajímav ,̆ jelikoÏ aãkoli je text pfiímo

pfieplnûn zdvofiilostními formulemi,autor ve vlastním obsahu zprávy jasnû

dává najevo, Ïe dokud mu nebude dodána slíbená odmûna, dal‰í pfiíkazy

nesplní.

Typická jsou rovnûÏ rÛzná oznámení problému (EgypÈanÛm nebylo cizí

ani „doná‰ení“) a Ïádosti o zakoãení a fie‰ení tûchto problémÛ ze strany ad-

resáta.
… Toto je zpráva pánu, ÎPZ, abys obrátil svou pozornost k rodinû Waha, v souladu s tím,

jak jsem tû informoval, protoÏe právû ty mÛÏe‰ uãinit v‰e potfiebné… [P. Kahun II.2]

… Toto je zpráva pánu, ÎPZ, Ïe chybí pfiebytek 25. dne ãtvrtého mûsíce doby puãení.

NechÈ mi dá pán pfiinést koneãn˘ úãet! Toto je zpráva o tom, Ïe tento sluÏebník si nechává

pfiivádût lidi z nedostatku mnoha pracovníkÛ.Toto je vhodná pfiíleÏitost vypudit odtud zlo…

[P. Berlin P 10038 C]

Koneãnû témûfi jako reakci na podobná „oznámení“ mÛÏeme vysvûtlit

dopisy, v nichÏ se autor omlouvá ãi snaÏí vysvûtlit, Ïe se jemu pfiipisova-

n˘ch chyb buì vÛbec nedopustil, nebo Ïe k nim mûl dÛvod.
… Pfiem˘‰lí snad pán, ÎPZ, co uãinit proti tomuto sluÏebníku? … Jsem v nemilosti, mÛj

pane? Jsem tvÛj sluÏebník. Co hodlá‰ uãinit proti tomuto sluÏebníku? Tomuto sluÏebníku ne-

bylo umoÏnûno sly‰et, co uãinil. Nehovofi zle o tomto sluÏebníku. … Já nejsem tím sluÏební-

kem pána, ÎPZ, kter˘ selhal. Úfiedník fiekne „On to uãinil“ a já pak naleznu dopis podobn˘

hadu.Pokud mi pak bude úfiedník milostiv, tento sluÏebník zmnoÏí obûtiny pro tvé svátky.Ne-

bude‰ pfieci bojovat proti tomuto sluÏebníku? … Dej mi doruãit odpovûì na tento dopis! …

[P. Berlin P 10025]

Nevíme bohuÏel,zda „pán“ Imbuovi,kter˘ je autorem tohoto dopisu,od-

povûdûl a co v odpovûdi stálo, ani z ãeho pfiesnû byl Imbu obvinûn. Z tex-

tu je v‰ak patrn˘ strach, aÏ panika, v níÏ Imbu pí‰e svou apologetiku.

V dopisech pocházejících od nadfiízeného podfiízenému pfievaÏují nej-

rÛznûj‰í instrukce a pfiíkazy. Nejvíce dopisÛ tohoto typu se dochovalo me-

zi tzv. Hekanachtov˘mi dokumenty. Hekanacht, jehoÏ (pravdûpodobnû)

sluÏební povinnosti zavedly na del‰í dobu mimo domov, pí‰e ãlenÛm své

domácnosti (tj. své rodinû, ale i nejrÛznûj‰ímu sluÏebnictvu a dal‰ímu per-

sonálu).
… Ohlednû ve‰keré zavlaÏované pÛdy na na‰ich polích, jsi to ty,kdo ji bude obdûlávat.Po-

kud si kdokoli z tûch, kdo jsou s tebou, bude stûÏovat, jsi za to zodpovûdn .̆ Buì siln˘ pfii ob-

dûlávání, dávej pozor! OchraÀuj mé ovoce! Dávej pozor na ve‰ker˘ mÛj majetek! … A jak to,

Ïe jste nechali Sathathor pfiijet ke mnû s star˘m, odmítnut˘m jeãmenem z doby nedostatku

ve mûstû DÏedisut? Nebylo mi dodáno 10 pytlÛ jeãmene v kvalitním novém jeãmeni. Není
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dobré, kdyÏ vy jíte kvalitní jeãmen, zatímco já strádám! … A pokud je tomu skuteãnû tak, Ïe

jste poslali star˘ jeãmen, abyste sami hromadili nov ,̆ pokud jedin˘ hekat jeãmene, kter˘ mi

dodáte, nebude v novém jeãmeni, pak já vám uÏ nikdy nedám nic!

Ohlednû mého oznámení „Snofru je nemocen“, starejte se o nûj! Dávejte mu potraviny

a zdravte jej …

… Dal jsi jiÏ vyhnat sluÏebnou Senenu z mého domu? Dávej pozor! … Hle, pokud stráví

je‰tû jeden den v domû … bude to tvá vina,Ïe bude ãinit zlo proti mé manÏelce! [Hekanacht,

dopis 1]

Nûkdy se z dopisÛ dozvídáme i historické události ãi situaci doby, v níÏ

byly psány. JiÏ citovan˘ první HekanachtÛv dopis naznaãuje dobu nedo-

statku v Egyptû, v jeho druhém dopise je tento nedostatek popsán mno-

hem Ïivûji:
… Nedûlejte si o mnû starosti, hle, jsem Ïiv a zdráv. Hle, jste jako ten, kdo jí dosyta a hla-

doví, aÏ mu lezou oãi z dÛlkÛ. Hle, celá zem umírá, ale vy nehladovíte … Hle, celá má domác-

nost je jako mé dûti, ale nemám v‰echno.¤íká se: „PÛl Ïivota je lep‰í neÏ okamÏitá smrt.“ Hle,

tady zaãínají jíst lidi! Hle, nikde jinde nikdo nedostává takové pfiídûly! Seberte se, buìte silní,

dokud nepfiijedu … pokud kdokoliv z vás nesouhlasí s tûmito pfiídûly,aÈ pfiijede sem za mnou,

a Ïije tak, jako já. …

Hekanacht s nejvût‰í pravdûpodobností pfiehání ve snaze zdÛraznit, Ïe

pfiídûly, které urãil pro ãleny své rodiny, jsou z ohledem na celkovou situa-

ci zemû je‰tû vysoké – vûtu „Zaãínají zde jíst lidi“ nelze interpretovat do-

slovnû – jeho dopis pfiesto dává tu‰it existenci nedostatku.

Jeden z dobov˘ch dopisÛ se ostatním zcela vymyká. Strukturou sice od-

povídá ostatním dopisÛm Stfiední fií‰e,obsahuje dokonce bûÏné formule té

doby, obsah je v‰ak více neÏ pfiekvapující:
Toto je zpráva, Ïe tomuto sluÏebníku byl zaslán (dopis,) Ïe pán, ÎPZ, dorazil do Anch-Se-

nusret desátého dne ãtvrtého mûsíce doby záplavy. Jaká ‰koda, Ïe jsi dorazil Ïiv a zdráv! 

¤íká‰ samé zlo.V pfiízni Sobka, pána Ra-sehwej, kter˘ tû uvrhne do kotle, v pfiízni jeho du-

cha. Duch pfiedstaveného chrámu Hekety Pepi jednal proti tobû, aby pfietrval navûky. NechÈ

je tvé sly‰ení ‰patné! Mor na tebe! Pfiijì, aÈ tû vidím. Hle, budeme se bít! 

[P. Kahun VI.8 / UC 32204]

Srovnáme-li celkovou podobu dopisÛ Staré fií‰e s dopisy Stfiední fií‰e,na-

lezneme jeden velmi zfieteln˘ rozdíl. Zatímco dopisy Stfiední fií‰e jsou do-

slova plné nejrÛznûj‰ích formulí, v dopisech Staré fií‰e jsou tyto formule

znaãnû omezeny nebo zcela chybí.Zajímavé je,Ïe obdobnû je tomu i v pfií-

padû biografick˘ch nápisÛ – i zde je v dobû Staré fií‰e mnohem ménû pro-

storu pro formulaické fráze a mnohem více individuality, zatímco texty

Stfiední fií‰e jsou z vût‰í ãásti zcela pfiedvídateln˘mi soubory formulí. Snad

je tomu tak proto, Ïe ve Staré fií‰i se synové ãasto uãili od sv˘ch otcÛ – pfií-

kladem mÛÏe b˘t rozhovor panovníka a Ptahhotepa na zaãátku tzv. Ptah-

hotepova nauãení, kdy Ptahhotep Ïádá o svolení odejít na odpoãinek

a pfiedat svÛj úfiad svému synovi, a panovník souhlasí pod podmínkou, Ïe

Ptahhotep svého syna nauãí v‰e, co sám umí. Z doby Stfiední fií‰e máme

oproti tomu jednoznaãné doklady existence centralizovan˘ch písafisk˘ch

‰kol, kde se mladí EgypÈané uãili umûní písma pfiedev‰ím opisováním tex-

tÛ. Právû podoba tûchto uãebních textÛ mohla vést k zv˘‰ené formulaiza-
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ci dopisÛ a biografick˘ch nápisÛ. Dochované vzorové dopisy obsahují prá-

vû takové formule, a ve ‰kolním textu par excellence, knize Kemit, se kro-

mû tûchto vzorov˘ch dopisÛ nachází navíc vzor pro formulaickou ãást bio-

grafického nápisu.To samozfiejmû neznamená, Ïe by v˘sledné texty byly

zcela stejné, li‰ily se pravdûpodobnû jak pfiíslu‰ností písafiÛ k jednotliv˘m

‰kolám, tak i úrovní dosaÏenou tím kter˘m písafiem.

Dopisy nám umoÏÀují pohlédnout do soukromí star˘ch EgypÈanÛ, b˘t

pfiím˘mi svûdky jejich kaÏdodenních starostí a obav. ZároveÀ jsou v‰ak

i zdrojem dÛleÏit˘ch historick˘ch informací a v neposlední fiadû také in-

formací spoleãensko-kulturních, jelikoÏ otevfienû hovofií o tûch aspektech

egyptské reality – bezpráví, podvody, nedostatek –, které jinak ãasto zÛstá-

vají skryty.
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