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V˘zdobn˘ program nekrálovsk˘ch hrobek Staré fií‰e byl pomûrnû
standardizovan .̆ Zobrazované motivy se v hrobkách bûhem celé
Staré fií‰e ãasto opakovaly, pfiiãemÏ zde platí pfiímá úmûra – s po-
stupem ãasu se roz‰ífiil repertoár scén a narÛstala i plocha uÏívaná
pro v˘zdobu. V nejstar‰ích hrobkách byla v˘zdoba soustfiedûna
pouze v omezeném prostoru kaple, od poloviny 5. dynastie byly za-
plnûny celé stûny kaplí (pfiípadnû i dal‰ích místností) propracovan˘-
mi kompozicemi. Vrcholu v umûní reliéfní v˘zdoby bylo dosaÏeno
na poãátku 6. dynastie (Harpur 1987: 175).

TfiebaÏe existují klasifikace jednotliv˘ch scén v˘zdobného progra-
mu podle typu zobrazení (napfi. v˘jevy s tematikou zemûdûlské a fie-
meslné ãinnosti, lovu ryb, trhu, pohfiebních obfiadÛ, chovu dobytka
atd.), na nichÏ se odborníci víceménû shodnou (Harpur 1987; Walsem
2005 a 2007), jejich v˘klad jiÏ tak jednoznaãn˘ není. Na pfiíkladu z Ce-
jovy mastaby mÛÏeme prezentovat, jak nelehká je mnohdy interpreta-
ce ikonografické reliéfní v˘zdoby nekrálovsk˘ch hrobek Staré fií‰e.

Cej, vysoce postaven˘ muÏ Ïijící v polovinû 5. dynastie, jenÏ se
honosil tituly „pfiedstaven˘ pyramid panovníkÛ Neferirkarea a Niu-

Obr. 1 V˘jev brodûní dobytka z Cejovy mastaby (podle Walsem1998b: 1472)

Ikonografická v˘zdoba hrobek vysok˘ch
hodnostáfiÛ Staré fií‰e – v˘jevy z kaÏdodenního
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Nav‰tívíme-li dnes nûkterou z nekrálovsk˘ch hrobek Staré fií‰e (cca 2700–2180 pfi. Kr.), jsme fasci-
nováni nádherou a jemn˘m provedením jejich reliéfní v˘zdoby. Ikonografická a textová v˘zdoba
hrobky spoleãnû s její polohou,1 architektonickou podobou a pohfiební v˘bavou reflektovala po-
stavení jedince ve spoleãnosti. Bohatû zdobené stûny sv˘ch „pfiíbytkÛ vûãnosti“ si mohly dovolit
pouze vysoce postavené osoby zastávající v˘znamné funkce ve správû egyptského státu. Tito lidé si
v první polovinû Staré fií‰e stavûli své hrobky v˘hradnû na memfidské nekropoli, tedy v blízkosti
hlavního mûsta a svého vládce. Od druhé poloviny byli vysocí hodnostáfii pohfibíváni téÏ na pro-
vinãních pohfiebi‰tích podél celého nilského údolí.
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serrea“ a „pfiedstaven˘ sluneãních chrámÛ panovníkÛ Sahurea, Ne-
ferirkarea, Raneferefa a Niuserrea“, si nechal postavit hrobku v se-
verní Sakkáfie nedaleko StupÀovité (DÏoserovy) pyramidy. Tato
hrobka, která je otevfiena moderním náv‰tûvníkÛm, je jednou z nej-
krásnûj‰ích a nejlépe dochovan˘ch mastab Staré fií‰e,  vyznaãující
se pestrostí v˘jevÛ v˘zdobného programu a vysokou kvalitou jejich
provedení. Jedním z ãetn˘ch v˘jevÛ s tematikou zemûdûlsk˘ch pra-
cí a chovu dobytka na severní stûnû kaple Cejovy mastaby je brodû-
ní dobytka (obr. 1). Zemûdûlci s kravami se brodí skrze vodní kanál
ãi potok, pfiiãemÏ první z muÏÛ nese na ramenou tele. Interpretace
tohoto v˘jevu lze rozdûlit do dvou skupin. Badatelé z první skupiny
jsou toho názoru, Ïe obsah vyobrazení odpovídá tomu, co znázor-
Àuje; tedy Ïe se jedná pouze o vizuální zobrazení s doslovn˘m v˘-
znamem (prost˘m/pfiesn˘m v˘znamem toho, co zobrazuje), tzv.
Sehbild. Podle druhé skupiny obsah vyobrazení odkazuje k nûãemu
jinému, neÏ je znázornûno, a jedná se tedy o mentální zobrazení
mající metaforick˘ nebo alegorick˘ v˘znam, tzv. Sinnbild (Walsem
2005: 71). Díváme-li se na scénu brodûní dobytka pod zorn˘m
úhlem badatelÛ spadajících do druhé skupiny, pfiipomíná muÏ ne-
soucí tele v˘jev z ranû kfiesÈanské ikonografie, mladého past˘fie ne-
soucího na sv˘ch bedrech ovci nebo jehÀátko, tedy symboliku Kris-
ta jako ochránce kfiesÈanÛ.2 V pfieneseném v˘znamu jsou pak
nûkter˘mi egyptology aktivity past˘fie z Cejovy hrobky metaforic-
ky pfiirovnávány k „dobrému past˘fii“ – bohu, králi ãi vysokému
hodnostáfii ochraÀujícímu egyptsk˘ lid. O tom, Ïe vyobrazení past˘-
fie bylo starofií‰skou spoleãností chápáno jinak neÏ ranû kfiesÈan-
skou, svûdãí anal˘zy v‰ech dostupn˘ch vyobrazení tohoto typu ve
starofií‰sk˘ch hrobkách provedené René van Walsemem (1998b:
1470–1477), které prokázaly, Ïe znázornûní past˘fie nesoucího na
sv˘ch ramenou tele nemohlo v tomto období b˘t symbolem „dob-
rého past˘fie“, tj. pojetí, jeÏ vychází z biblické tradice.

Jak je moÏné, Ïe mÛÏe b˘t v˘jev z v˘zdobného programu staro-
fií‰ské hrobky badateli interpretován velmi rozdílnû, ba dokonce
protichÛdnû? Uvûdomíme-li si, Ïe dobu, v níÏ Ïijeme, dûlí od doby
Staré fií‰e asi 4500 let a Ïe v˘zdobn˘ program hrobek vznikl v jiném
my‰lenkovém a kulturním prostfiedí, velmi odli‰ném od  na‰í zá-

padní kultury, je pochopitelné, Ïe na‰e kulturní pfiedpojatost a hod-
noty pak ovlivÀují ná‰ pohled na staroegyptsk˘ svût. Na‰e nazírání
na kulturu star˘ch EgypÈanÛ mÛÏeme oznaãit jako etick˘ pfiístup
(„pohled zvenãí“), tedy nazírání ze zorného úhlu jiné kultury neÏ
egyptské. Naproti tomu emick˘ pfiístup („vnitfiní pohled“) pfiedsta-
vuje popis skuteãnosti z hlediska jejích aktérÛ.

R. van Walsem vyjádfiil vztah mezi obûma pfiístupy a procesy,
které zde nastávají, schématem (obr. 2), z nûhoÏ vypl˘vá následují-
cí. V˘zdobn˘ program hrobky vysokého hodnostáfie nás konfrontu-
je s realitou (pfiíp. její ãástí), kterou star˘ EgypÈan proÏil („vstup“)
a vyjádfiil ji obrazov˘mi znázornûními a texty („v˘stup“). V˘zdoba
kaÏdé hrobky vykazuje selektivní charakter vycházející od majitele
hrobky. Aã se vyobrazená témata ãasto v hrobkách opakují, Ïádné
dvû starofií‰ské hrobky nemají totoÏn˘ v˘zdobn˘ program. Je zjev-
né, Ïe pouze majitel hrobky mohl vnímat, ãíst a interpretovat v‰ech-
ny informace a zprávy, které byly zakotveny v jeho hrobce. Navíc
kaÏd˘ majitel hrobky mohl ke v‰eobecnû pfiijíman˘m a srozumitel-
n˘m informacím pfiidat nûjakou informaci, která mohla b˘t rozpo-
znatelná pouze pro nûj samého a jeho pfiíbuzné (Walsem 2005: 51).
Z hlediska pozorovatele, kter˘ není obeznámen s tím, jak systém
mezi vstupem a v˘stupem fungoval, je  tento proces jako „ãerná
skfiíÀka“. âím vût‰í je tedy sociální a kulturní vzdálenost mezi pÛ-
vodcem hrobky a pozorovatelem, tím vût‰í je moÏnost pro neporo-
zumûní a ‰patn˘ v˘klad moÏn˘ch úrovní v˘znamu „zprávy“ obsa-
Ïené ve vyobrazení ãi textu (Walsem 2007: 281), napfiíklad
projektování atributÛ zaloÏen˘ch na biblické tradici tam, kde ve sta-
rém Egyptû nebyly. Walsem (1998a: 1211; 2007: 277) egyptologic-
k˘ pfiístup definuje jako „vûdeckou“ hru zaloÏenou na (klasické)
západní logice.

Pfii interpretaci v˘znamu jednotliv˘ch reliéfních scén je nutné si
uvûdomit, Ïe je tato otázka souãástí ‰ir‰í problematiky, a je tedy
nutné fie‰it úãel a funkci v˘zdobného programu ve spojitosti s funk-
cí hrobky samotné (Vischak 2007: 267).

Hlavní funkcí hrobky bylo chránit tûlo jejího majitele, souãasnû
v‰ak byla „památníkem“, kter˘ prezentoval jedince a jeho postave-
ní pfied smrtí.3 Máme tedy chápat v˘jevy na zdech starofií‰sk˘ch
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Obr. 2 Schéma: Selekãní a interakãní procesy star˘ch EgypÈanÛ a egyptologÛ (podle Walsem 2005: 64)
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hrobek jako kopie pozemské existence, které umoÏÀují nahlédnout
do kaÏdodenního Ïivota star˘ch EgypÈanÛ, nebo jako scény zobra-
zující pokraãování Ïivota na onom svûtû? âi tyto scény pfiedstavo-
valy prostfiedek, kter˘ umoÏÀoval pfiechod ze svûta Ïiv˘ch do zá-
svûtí – prostfiedí, v nûmÏ mûl zesnul˘ trávit vûãnost (Baines 1999:
37; Allen 2006: 10)? JelikoÏ je majitel hrobky ve v˘zdobném pro-
gramu vÏdy prezentován jako Ïiv˘ a ani texty doprovázející v˘zdo-
bu neodkazují k zásvûtí, je pravdûpodobné, Ïe dÛleÏitou ãástí moti-
vace pro v˘zdobu hrobek vysok˘ch hodnostáfiÛ bylo vyjádfiit jejich
prostfiednictvím osobní úspûch a vysoké postavení, aby si tak zajis-
tili „dobrou vzpomínku“ u potomstva (Walsem 2007: 305). Je v‰ak
také moÏné, Ïe v pozdûj‰ím období Staré fií‰e byly plán v˘zdobné-
ho programu starofií‰sk˘ch hrobek vysok˘ch hodnostáfiÛ a rozmís-
tûní jednotliv˘ch scén inspirovány kosmologick˘m modelem, kter˘
ovlivÀoval i dispoziãní plán TextÛ pyramid v královsk˘ch hrobkách
(Vischak 2003).4

Rozlu‰tûní hieroglyfického písma Jeanem Françoisem Champol-
lionem v roce 1822 umoÏnilo ãtení jiÏ mrtvého jazyka pouÏívaného
zaniklou staroegyptskou kulturou. Tento geniální badatel tak nalezl
klíã k pochopení mnoha aspektÛ faraonské zemû na Nilu. Samotné
písmo ani hmotné relikty v‰ak nestaãí k tomu, abychom dnes s od-
li‰n˘m my‰lením a hodnotov˘m systémem vze‰l˘m ze „západní
kultury“ porozumûli v‰emu, co je s egyptskou kulturou spojené.
My‰lenkov˘ svût starovûk˘ch EgypÈanÛ je pro nás témûfi neviditel-
n ,̆ nevystupuje z materiálních pozÛstatkÛ pfiímo, ale je v nich za-
kódován. Stejnû jako proces hledání klíãe k egyptskému písmu byl
zdlouhav˘ a pokou‰elo se o nûj mnoho badatelÛ s rozliãn˘mi pfií-
stupy a metodami, je dekódování v˘zdobného programu hrobek vy-
sok˘ch hodnostáfiÛ Staré fií‰e obdobnû obtíÏn˘m procesem, kter˘
stále probíhá. V souãasné dobû se egyptologové intenzivnû vûnují
studiu v˘zdoby hrobek,5 je tedy moÏné, Ïe se v brzké budoucnosti
podafií osvûtlit ambivalentní ikonografické v˘jevy, o jejichÏ v˘zna-
mu lze zatím jen spekulovat.

Poznámky:
1 Hrobky vysok˘ch hodnostáfiÛ ve Staré fií‰i nebyly stavûny izolovanû, ale

byly souãástí nekropolí, jejichÏ prostorová organizace se do urãité míry

shodovala s administrativní a sociální strukturou na královském dvofie to-

hoto období. Stfied pfiedstavovala králova hrobka a kolem ní byly rozmís-

tûny hrobky jeho úfiedníkÛ. Tento pfiedpoklad testovala Ann Macy Rotho-

vá (1988: 201–214) na pfiíkladu sakkárského pohfiebi‰tû.
2 V ranû kfiesÈanském prostfiedí se vyobrazení dobrého past˘fie nejãastûji na-

cházejí v místech posledního odpoãinku zemfiel˘ch, v mauzoleích, kata-

kombách, na sarkofázích (Royt 2006: 129).
3 Více k nekrálovsk˘m hrobkám v období stavitelÛ pyramid viz Bárta 2009.
4 Deborah Vischaková (2003) provedla anal˘zu nûkolika hrobek vysok˘ch

hodnostáfiÛ 6. dynastie a poukázala na to, Ïe existuje paralela mezi dispo-

ziãním rozvrÏením místností kaple tûchto hrobek a královskou pohfiební

komorou a taktéÏ Ïe koncepce jejich v˘zdobného programu vykazuje

spojitost s Texty pyramid v královsk˘ch hrobkách.
5 Nejvût‰ím poãinem na tomto poli je Leiden Mastaba Project. Jedná se

o projekt leidenské univerzity, kter˘ mapuje v˘zdobu více neÏ 330 nekrá-

lovsk˘ch starofií‰sk˘ch hrobek na memfidské nekropoli. Jeho souãástí je

i anal˘za a interpretace obrazové v˘zdoby tûchto hrobek (Walsem 2005). 
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