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Tisícileté dûjiny starého Egypta jsou plné paradoxÛ. Bílá místa se objevují

i tam,kde bychom je na první pohled vÛbec neãekali. Jedním z nich je i do-

ba kolem poloviny 1. tisíciletí pfi. Kr., kdy Egypt dobyly armády perského

velkokrále Kamb˘se,pozdûj‰ími fieck˘mi autory ponûkud nadsazenû ozna-

ãeného za krutého a bezboÏného tyrana.Aãkoli ‰lo o událost v dûjinách ze-

mû pfievratnou – Egypt se poprvé dlouhodobû dostal do moci dobyvatelÛ,

ktefií mûli svou vlastní vyspûlou kulturu a navíc byli tradiãnû povaÏováni za

vûãné nepfiátele Egypta a tím i fiádu svûta – zachovalo se v údolí Nilu jen

velmi málo pÛvodních pramenÛ pro poznání této doby. Dosud nejdel‰ím

a zfiejmû i nejv˘znamnûj‰ím ryze egyptsk˘m pramenem tohoto druhu je

biografick˘ nápis, kter˘ témûfi zcela pokr˘vá sochu vojenského velitele,

úfiedníka a knûze VedÏahorresneta. Socha stojícího hodnostáfie, drÏícího

v rukou naos jako dar bohu Usirovi, je od konce 18. století uloÏena ve vati-

kánsk˘ch sbírkách (nyní Museo Gregoriano Egizio, inv. ãíslo 22 690). Pfied-

chozí osudy této sochy nejsou pfiesnû známé, ale zdá se, Ïe se do ¤íma do-

stala uÏ ve starovûku,kdy byla mimo jiné souãástí sbírky císafie Hadriana ve

Ville Tivoli. So‰e, dnes vysoké necel˘ jeden metr, chybí hlava, a proto byla

zpoãátku omylem pokládána za znázornûní Ïenské postavy a podle toho

i doplnûna. V souãasné dobû jsou v‰echny pozdûj‰í opravy a doplÀky

z 18. a 19. století opût odstranûny.

Nápis na so‰e je vytesán pomûrnû dobfie ãiteln˘mi a pûknû tvarovan˘mi

hieroglyfy. Je psán klasickou egypt‰tinou, tedy v˘vojovou fází staroegypt-

ského jazyka, kterou se sice ve VedÏahorresnetovû dobû uÏ více neÏ tisíc

let nemluvilo, ale nadále zÛstávala jazykem monumentálních nápisÛ v‰eho

druhu.Socha je pomûrnû sloÏitû tvarovaná,proto je nápis rozãlenûn do nû-

kolika oddûlen˘ch souãástí, jejichÏ pfiesné pofiadí není vÏdy zfiejmé.VedÏa-

horresnet zde kromû jiného vypoãítává své tituly a uvádí svÛj pÛvod. Jeho

rodiãi byli knûz Pefcauemauineit, jak se zdá nijak zvlá‰È v˘znamn˘ knûz bo-

hynû Neity, hlavního boÏstva sídelního mûsta panovníkÛ 26. dynastie Sají

(dnes Sá el-Hagar, zhruba v poloviãní vzdálenosti mezi Káhirou a Alexand-

rií), a blíÏe neznámá dáma Atemirdis.

Podle sv˘ch vlastních slov slouÏil VedÏahorresnet celkem ãtyfiem farao-

nÛm, poãínaje pfiedposledním panovníkem egyptské 26. dynastie Ahmo-

sem II. (fiecky zvan˘m Amasis), kter˘ vládl v letech 569–526 pfi. Kr. Za nûj

a za jeho jen krátce vládnoucího syna Psammetika III. nasbíral VedÏahor-
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resnet úctyhodnou kolekci pomûrnû v˘znamn˘ch administrativních a vo-

jensk˘ch titulÛ a nevyh˘bal se ani knûÏsk˘m funkcím. S jeho jménem se

pojila i úplná fiada tehdy uÏívan˘ch ãestn˘ch titulÛ „dûdiãn˘ ‰lechtic“,„kní-

Ïe“, „jedin˘ pfiítel králÛv“, „správce paláce“.Tyto tituly v dané dobû uÏ ne-

oznaãovaly skuteãnou funkci, ale spoleãenské postavení, takÏe bychom je

velmi volnû mohli pfiirovnat k pozdûj‰ím ‰lechtick˘m titulÛm.

Asi nejdÛleÏitûj‰ím úfiadem, kter˘ zastával, byla funkce velitele králov-

sk˘ch lodí (zvan˘ch) kebenut.Tento titul se tradiãnû pfiekládá jako „admi-

rál“, i kdyÏ podle nejnovûj‰ích v˘zkumÛ slovo kebenut jen oznaãuje lodû

spojené s v˘znamn˘m fénick˘m pfiístavem Byblem (staroegyptsky Kebnej

nebo Kepnej, dne‰ní DÏubail v jiÏním Libanonu). ·lo tedy zfiejmû o jakéko-

li lodû schopné plout po mofii, aÈ uÏ byly váleãné, obchodní nebo prÛ-

zkumné.Asi se nelze divit tomu,Ïe dal‰í v˘znamn˘ vojensk˘ titul, jehoÏ byl

VedÏahorresnet drÏitelem, se na jeho so‰e neobjevuje. Jde o hodnost veli-

tele ÏoldnéfiÛ z oblasti egyptsky zvané Hau-nebu (pravdûpodobnû dne‰ní

západní Anatolie a egejsk˘ch ostrovÛ), ktefií byli spolu s vojáky z pevnin-

ského ¤ecka jádrem tehdej‰í egyptské armády a nejvût‰ím protivníkem

persk˘ch vojsk.Tato hodnost, kterou VedÏahorresnet jistû nechtûl nov˘m

vládcÛm Egypta pfiíli‰ pfiipomínat, se proto objevuje jen na jeho vnitfiním

kamenném sarkofágu, dobfie ukrytém hluboko uvnitfi jeho hrobky.

Po dobytí Egypta Per‰any si VedÏahorresnet podrÏel pouze titul správce

(královského) paláce, coÏ v jeho dobû byla zfiejmû uÏ pouze formální hod-

nost bez jak˘chkoli pravomocí. Z dÛvodÛ, které nám zÛstávají skryté, byl

ale tehdy jmenován i vrchním lékafiem Horního a Dolního Egypta. Egypto-

logové dodnes vedou spory o to, zda VedÏahorresnet mohl mít (nebo mûl)

alespoÀ nûjaké lékafiské znalosti uÏ pfiedtím,neÏ tuto funkci získal, ale Ïád-

n˘ z tûchto názorÛ nelze prozatím nijak doloÏit. Egyptsk˘ badatel P. Gha-

lioungui se toto dilema pokusil vyfie‰it návrhem, Ïe tato funkce mûla nûja-

k˘m blíÏe neznám˘m zpÛsobem souviset i se státními financemi, zejména

s vybíráním daní; jeho názor zÛstal ale ojedinûl .̆ Je docela dobfie moÏné,Ïe

tento titul se vlastnû vztahoval jen k VedÏahorresnetovu zvlá‰tnímu posta-

vení jako jednomu z favoritÛ perského panovníka – prof. M.Verner nedáv-

no navrhl, Ïe tento titul pfiedstavuje jak˘si ekvivalent hodnosti kancléfie.AÈ

uÏ tomu tak bylo nebo ne, skuteãností zÛstává, Ïe osobní lékafii byli obvy-

kle sv˘m vládcÛm velmi blízcí.

Je vcelku pochopitelné, Ïe VedÏahorresnet se o své kariéfie za sajsk˘ch

vládcÛ zmiÀuje jen velmi struãnû a ob‰írnûji se vûnuje aÏ své ãinnosti po

pfiíchodu Per‰anÛ. Podle sv˘ch vlastních slov seznámil Kamb˘se s dÛleÏi-

tostí Sají, odkud pocházeli králové 26. dynastie, a s v˘znamem Neity, která

byla hlavní bohyní tohoto mûsta. Kromû toho pr˘ dosáhl od Kamb˘se to-

ho, Ïe z Neitina chrámu byli vyhnáni v‰ichni cizinci, ktefií se tam neopráv-

nûnû usadili.Pfiesvûdãil rovnûÏ panovníka,Ïe je zapotfiebí obnovit v‰echny

obfiady a obûtování v tomto chrámu, a chlubí se i tím, Ïe na jeho popud se
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Kamb˘sés poklonil bohyni Neitû tak, Ïe se aÏ ãelem dotkl zemû.Takové

chování perského vládce je samozfiejmû natolik nepfiedstavitelné, Ïe tento

v˘rok lze oznaãit za souãást královské propagandy – vÏdyÈ VedÏahorresne-

tova socha byla podle v‰eho umístûna v nûkterém z egyptsk˘ch chrámÛ

(moÏná právû v Sajích),a byla tedy volnû pfiístupná pfiinejmen‰ím ‰piãkám

tehdej‰í egyptské spoleãnosti,kter˘m byla tato slova urãena.Stojí zato zmí-

nit, Ïe per‰tí vládci (vãetnû Kamb˘se se v‰í jeho ‰patnou povûstí) v zásadû

nemûli dÛvod vyh˘bat se uznání místních náboÏensk˘ch kultÛ, samozfiej-

mû jen pokud se podmanûné zemû neboufiily. Respekt, kter˘ per‰tí vel-

kokrálové prokazovali bohÛm ostatních zemí, napfiíklad Ïidovskému Jah-

vemu nebo babylonskému Mardukovi, je v‰eobecnû znám .̆

Ve snaze pfiiblíÏit sv˘m krajanÛm perského panovníka, tradiãnû poklá-

daného za úhlavního nepfiítele Egypta, vytvofiil dokonce VedÏahorresnet

pro nûj i pro jeho nástupce Dareia I. hieroglyficky psaná egyptská jména.

Jak˘koli vládce s tradiãním egyptsk˘m jménem byl pro EgypÈany pfiijatel-

n ,̆ protoÏe faraon byl konec koncÛ stfiedem celého jejich svûta a zárukou

jeho existence a neru‰eného chodu.

Podle VedÏahorresnetov˘ch slov se o urãitou formu dohody s egypt-

sk˘m obyvatelstvem snaÏil i Dareios I.Ten nechal VedÏahorresneta poslat

z Elamu (dne‰ní jihozápadní Írán), kde tenkrát z blíÏe neznám˘ch dÛvodÛ

pob˘val, zpátky do Egypta, aby tu obnovil instituci zvanou DÛm Ïivota.Ta

pfiedstavovala podle v‰eho nejen chrámovou knihovnu, kde se uchovávaly

a opisovaly dávné texty, ale i jakousi ‰kolu, v níÏ se mladí adepti seznamo-

vali s ve‰kerou moudrostí, nashromáÏdûnou a uchovávanou v Egyptû po

nûkolik tisíciletí. Oznaãení této instituce mÛÏe b˘t odvozeno i od toho, Ïe

schopnost léãit nemocné (a udrÏovat je tak pfii Ïivotû) byla stejnû dÛleÏi-

tou souãástí v˘chovy jako znalost náboÏensk˘ch obfiadÛ, v˘znamu obûtin,

pofiadí svátkÛ, a podobnû.

VedÏahorresnet znaãnû hrdû prohla‰uje také to, Ïe zachránil obyvatele

svého (zfiejmû rodného) mûsta Sají pfied nejvût‰í pohromou, jaká kdy zasá-

hla jeho zemi. Jeho slova o ochranû chudákÛ pfied zvÛlí mocn˘ch, nebo

o záchranû tûch, kdo Ïili ve strachu, znûjí ponûkud pfiíli‰ formálnû a obje-

vují se pfiíli‰ ãasto na sochách a v hrobkách egyptsk˘ch hodnostáfiÛ, poãí-

naje Starou fií‰í o dva tisíce let dfiíve, neÏ abychom je mohli brát váÏnû. Na-

proti tomu zmínky o tom,Ïe ãleny své rodiny dosadil do knûÏsk˘ch funkcí,

vûnoval jim v˘nosná pole, nechal pro nû vytvofiit honosné rakve, atd., nám

mohou pfiipadat vcelku pfiijatelné, i kdyÏ jde moÏná jen o stejnû stereotyp-

ní formule, které nijak nesouvisí s realitou.

Îivotopisn˘ nápis na VedÏahorresnetovû so‰e, která je dnes obvykle da-

tována do 3.–4. roku vlády Dareia I. (asi 520–519 pfi. Kr.), právem vzbudil

znaãnou pozornost vûdcÛ uÏ v 19. století. Struãnost a nejednoznaãnost je-

ho vyjádfiení jsou vcelku typické pro egyptské prameny, kde se ãasto opa-

kují stereotypní formulace.Názory na VedÏahorresnetovu roli v boufiliv˘ch
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událostech, které zaznamenává, se proto u jednotliv˘ch badatelÛ ãasto li‰í

a mohou b˘t i zcela protikladné.

Podle star‰ích názorÛ se VedÏahorresnet dopustil zcela vûdomé zrady

egyptského panovníka, k níÏ ho mûly vést ryze osobní dÛvody, jako napfií-

klad ztráta v˘znamn˘ch a hlavnû v˘nosn˘ch úfiadÛ, které údajnû zastávali

jeho pfiedkové. Tyto názory ale nemají sebemen‰í oporu v pramenech

a zcela právem je ostfie kritizoval uÏ francouzsk˘ egyptolog G. Posener ve

30. letech 20. století. âasto opakované tvrzení, Ïe VedÏahorresnet jako je-

den z velitelÛ egyptského vojska pfiebûhl na samém poãátku rozhodujícího

stfietnutí v bitvû u Pelúsia na perskou stranu a údajnû dokonce bez boje vy-

dal útoãníkÛm egyptské loìstvo, je rovnûÏ naprosto nepodloÏené, i kdyÏ se

dostalo i do nûkter˘ch souborn˘ch dûjin starého Pfiedního V˘chodu, zejmé-

na pokud je nepsali egyptologové.Britsk˘ egyptolog A.B.Lloyd dokonce ne-

dávno oznaãil biografick˘ nápis na VedÏahorresnetovû so‰e za „kolaboran-

tovu závûÈ“, kterou se tento hodnostáfi snaÏil pfied dal‰ími generacemi

oãistit své jméno.

Socha ve vatikánském muzeu na‰tûstí není jedinou památkou dodnes

uchovávající VedÏahorresnetovo jméno; do souãasné doby se jich objevilo

hned nûkolik. První z nich, která ale mÛÏe b˘t s tímto hodnostáfiem spojo-

vána jen velmi pfiibliÏnû, je socha,kterou v Káhifie v letech 1828 nebo 1829

vidûl zakladatel italské egyptologie Ippolito Rosellini. Texty, které opsal

z této dnes nezvûstné památky, jsou témûfi identické s nûkter˘mi pasáÏemi

na VedÏahorresnetovû so‰e ve Vatikánu, i kdyÏ jeho jméno tu nikde není

uvedeno. Nic bliÏ‰ího se tedy o nûm z této sochy nedozvíme.

Nûkdy kolem roku 1940 byl údajnû v oblasti dávné Memfidy objeven

mal˘ zlomek dal‰í sochy s VedÏahorresnetov˘m jménem. Dva fiádky, kte-

ré se z textu dochovaly, ho uvádûjí s titulem vrchní lékafi, takÏe je témûfi

jisté, Ïe jde o „na‰eho“ VedÏahorresneta – toto jméno (v pfiekladu „KéÏ

prospívá Hor z JiÏní svatynû“) je jinak pomûrnû bûÏné. Nápis kromû to-

ho obsahuje v˘zvu ke kolemjdoucím, aby ve VedÏahorresnetovû zájmu

pronesli pfiíslu‰nou náboÏenskou formuli, která mu mûla zajistit blaÏe-

nost na onom svûtû. Podobné v˘zvy se na sochách objevují pomûrnû

ãasto, zejména pokud byly nebo alespoÀ mûly b˘t vystaveny v nûkterém

z chrámÛ.

Mnohem více informací se dozvídáme z dal‰í sochy, vytesané rovnûÏ ze

Ïuly,kterou v roce 1955 objevila expedice Pennsylvánské univerzity pfii v˘-

zkumech v Mitrahínû, v místû b˘valé egyptské metropole Mennoferu (fiec-

ky Memfidy). ·patnû ãiteln˘ nápis, kter˘ se na této znaãnû po‰kozené pa-

mátce zachoval, obsahuje zmínku o tom, Ïe byla vytvofiena 177 let po

VedÏahorresnetovi, kdy jist˘ blíÏe neznám˘ knûz Minirdis obnovil jeho so-

chu. Zcela urãitû pfiitom ‰lo o na‰eho hodnostáfie, proslulého díky (nebo

navzdory?) své spolupráci s Per‰any. Podle místa nálezu lze soudit, Ïe tato

socha pÛvodnû stála v nûkteré z mal˘ch svatyní sousedících s rozsáhl˘m
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chrámov˘m komplexem hlavního místního boha Ptaha. Ponûkud nejasná

zmínka o 177 letech, která se objevuje v textu, vedla v˘kopce k domnûn-

ce, Ïe zmínûná socha pochází z krátkého období druhé perské okupace

Egypta (343–332 pfi.Kr.).Podle jejich názoru,byÈ explicitnû neuvedeného,

totiÏ socha hodnostáfie, kter˘ tak otevfienû spolupracoval s vûãn˘mi ne-

pfiáteli své vlasti, nemohla vzniknout jindy. Podobnou domnûnku ale nic

nepotvrzuje.

Nápis na so‰e zcela mlãí o tom, zda pfiedpokládaná pÛvodní VedÏahor-

resnetova socha byla zniãena úmyslnû, nebo zda pouze podlehla ãasu. Ne-

ní pfiíli‰ pravdûpodobné, Ïe by mohla b˘t vûdomû rozbita je‰tû pfied per-

sk˘m útokem, tedy pfied rokem 343 pfi. Kr. K nûãemu podobnému mohlo

dojít spí‰e v následující nepokojné dobû, kdy per‰tí dobyvatelé zcela zá-

mûrnû niãili star‰í egyptské památky,mezi nimi napfiíklad proslul˘ zádu‰ní

chrám královny Hat‰epsuty v dne‰ním Dér el-Bahrí. Dal‰ím okamÏikem,

kdy mohla b˘t VedÏahorresnetova socha zniãena, je doba krátkodechého

posledního protiperského vzepûtí vedeného témûfi neznám˘m králem

Chababa‰em nûkdy mezi lety 340 a 335 pfi. Kr.

Pokud je nûkter˘ z tûchto pfiedpokladÛ správn ,̆mohla b˘t VedÏahorres-

netova socha obnovena aÏ po pfiíchodu Alexandra Makedonského do

Egypta, tedy kolem roku 330 pfi.Kr.,nebo i pozdûji.Za pov‰imnutí jistû sto-

jí, Ïe právû v této dobû sám Alexandr, ale pozdûji i nûktefií jeho nástupci,

vraceli zpût do Egypta památky odvezené odtud za druhé perské nadvlády

a obnovovali egyptské tradice a obfiady. V tom pfiípadû, samozfiejmû za

pfiedpokladu, Ïe „177 let po VedÏahorresnetovi“ znamená 177 let po jeho

smrti, by okamÏik jeho úmrtí mohl spadat aÏ do doby po roce 509 pfi. Kr.,

tedy do doby podstatnû mlad‰í,neÏ se zatím soudilo.Skuteãnost,Ïe 177 let

po VedÏahorresnetovû smrti mohla b˘t obnovena jeho socha, vedla nûkte-

ré vûdce k závûru,Ïe tento EgypÈan snad byl mezi sv˘mi krajany uctíván ja-

ko jeden z velk˘ch mudrcÛ dávné minulosti,podobnû jako v sousedním Iz-

raeli proroci Ezra nebo Nehemijá‰. Skuteãností je, Ïe podobné pfiípady

obnovování soch dávno zesnul˘ch osob jsou sice v Egyptû doloÏeny, ale

rozhodnû jen velmi ojedinûle.

Zcela nedávno byl objeven dal‰í, velmi pfiekvapiv˘ doklad VedÏahorres-

netovy existence – jeho hrobka, kterou odkryla expedice âeského (dfiíve

âeskoslovenského) egyptologického ústavu Univerzity Karlovy v Abúsíru,

asi 25 km jihozápadnû od Káhiry. Hrobka, leÏící na nízkém pahorku na ji-

hozápadním okraji ãeské archeologické koncese, byla prozkoumána mezi

lety 1980 a 1993 a pfiedstavuje zfiejmû nejstar‰í památku v této ãásti po-

hfiebi‰tû, kde se rozkládají stavby zhruba z poloviny 1. tisíciletí pfi.Kr. (Kro-

mû VedÏahorresnetovy hrobky zde byla prozatím odkryta jen hrobka knû-

ze jménem Iufaa, kterou proslavil objev neporu‰ené a nevyloupené

pohfiební komory v roce 1996; IufaÛv sarkofág byl otevfien o dva roky po-

zdûji.) VedÏahorresnet byl tedy podle v‰eho zakladatelem samostatného

85

V E D Î A H O R R E S N E T  –  T R A D I C I O NA L I S TA , P R AG M AT I K  N E B O  Z R Á D C E ?



pohfiebi‰tû s hroby z Pozdní doby – to by mohlo podporovat pfiedpoklad

o tom, Ïe mu byla prokazována zvlá‰tní úcta. Kromû pûti nebo ‰esti vel-

k˘ch hrobek tu lze na základû povrchového prÛzkumu oãekávat je‰tû exi-

stenci nejménû 10–15 stfiedních a men‰ích staveb tohoto druhu, jde tedy

o pomûrnû rozsáhl˘ a v˘znamn˘ soubor.

VedÏahorresnetÛv pohfiební komplex patfií k charakteristickému typu

hrobek, které jsou nûkdy oznaãovány jako „sajsko-perské“, s pohfiební ko-

morou uloÏenou hluboko na dnû obrovské ‰achty, jejíÏ ústí je na povrchu

lemováno masivní ohradní zdí.Staveb tohoto typu je z Egypta známo zatím

jen kolem dvaceti. Z tohoto poãtu jich asi polovina zÛstala nevyloupena,

i kdyÏ zlodûji se pfiinejmen‰ím ve dvou dal‰ích pfiípadech (vãetnû Iufaovy

hrobky) neúspû‰nû pokou‰eli do pohfiební komory proniknout.Tento typ

hrobek tak pfiedstavuje vyvrcholení nûkolikatisíciletého v˘voje egyptské

hrobové architektury, pokud jde o bezpeãnost pohfibu.To bohuÏel neplatí

o VedÏahorresnetovû komplexu, do jehoÏ pohfiební komory se zlodûji do-

stali pfiinejmen‰ím dvakrát,v pozdní antice a v rané islámské dobû, tedy asi

v 5. a 9. století po Kr.

Navzdory tomu, Ïe VedÏahorresnetova hrobka byla vyloupena, zachova-

la se zde fiada nálezÛ vztahujících se k jeho Ïivotu a ãinnosti. Na nádhernû

zdobeném bazaltovém vnitfiním sarkofágu, kter˘ zlodûji pouze po‰kodili,

se dochovala fiada jeho titulÛ.Asi nejzajímavûj‰í z nich je hodnost velitele

ÏoldnéfiÛ z oblasti zvané Hau-nebu, o které uÏ jsme se zmínili. Na stûnách

pohfiební komory a na nûkolika dochovan˘ch ve‰ebtech (nevelk˘ch so‰-

kách sluÏebníkÛ, ktefií mûli za zemfielého pracovat na onom svûtû) se nej-

ãastûji objevuje titul vrchního lékafie Horního a Dolního Egypta, kter˘

VedÏahorresnet získal teprve za persk˘ch vládcÛ. Skuteãnost, Ïe VedÏahor-

resnetova hrobka nebyla dokonãena, prázdn˘ (byÈ lupiãi otevfien˘) sarko-

fág, malé mnoÏství pfiedmûtÛ z pÛvodní pohfiební v˘bavy, které zde bylo

nalezeno, a nûkolik dal‰ích spí‰e nepfiím˘ch indicií vedly prof. M.Vernera

k domnûnce, Ïe tento hodnostáfi zde nebyl pohfiben, resp. nebyl uloÏen

v dosud odkryté pohfiební komofie, a Ïe tedy jeho stavba pfiedstavuje pou-

ze jak˘si kenotaf.V‰echny tyto skuteãnosti a indicie lze ale bez vût‰ích pro-

blémÛ vysvûtlit i jinak, takÏe VedÏahorresnet byl zfiejmû ve své hrobce sku-

teãnû pohfiben, i kdyÏ se zde nena‰ly Ïádné kosterní pozÛstatky, které by

mu bylo moÏné jednoznaãnû pfiipsat.

Pfii zkoumání VedÏahorresnetova Ïivota a ãinnosti nám pfiíli‰ nepomá-

hají pomûrnû bûÏné náboÏenské formule,dochované na stûnách jeho po-

hfiební komory a na dvojitém sarkofágu. Podstatnû uÏiteãnûj‰í jsou z to-

hoto hlediska zakládací depozity, tvofiené drobn˘mi nádobkami z pálené

hlíny a modely stavebních blokÛ z rÛzn˘ch materiálÛ, které byly objeveny

pod tfiemi nároÏími ohradní zdi a v nichÏ je uvedeno jméno Ahmose II. Se

stavbou VedÏahorresnetovy hrobky se tak zcela nepochybnû zaãalo uÏ za

vlády tohoto panovníka.To potvrzují i démoticky psaná graffita, zbûÏnû
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naãrtnutá ãernou nebo ãervenou barvou na bloky v ohradní zdi.V tûch-

to obvykle pomûrnû krátk˘ch nápisech je nûkolikrát uveden rok vlády

blíÏe neurãeného panovníka. Nejãastûji jde o 41. a 42. rok, a tak vysoká

ãísla mohla náleÏet právû jen Ahmosovi II., kter˘ vládl cel˘ch 45 let.Ve-

dÏahorresnet tedy zaãal stavût svou hrobku na samém konci vlády toho-

to panovníka, pravdûpodobnû v dobû, kdy byl pov˘‰en do nejvy‰‰ích

hodností, které za 26. (sajské) dynastie zastával. Skuteãností zÛstává, Ïe

oba jeho nejdÛleÏitûj‰í úfiady, jak velitel královsk˘ch lodí kebenut, tak ve-

litel ÏoldnéfiÛ z oblasti Hau-nebu, byly místnû spojeny s Mennoferem

(fiec. Memfidou), kde se tehdy nacházela hlavní vojenská i námofiní zá-

kladna Egypta.

Ani VedÏahorresnetova hrobka ale nepfiinesla rozhodující odpovûì na

klíãovou otázku, kdy a jak˘m zpÛsobem se tento hodnostáfi dostal do nej-

bliÏ‰ího okolí vládcÛ, ktefií se zmocnili jeho vlasti. Dochované doklady ne-

obsahují ani sebemen‰í zmínku o tom, jak sm˘‰lel ani jak se choval v roz-

hodující dobû tûsnû pfied persk˘m útokem na Egypt a v jeho prÛbûhu.

Jeho jméno ani jeho ãiny se neobjevují ani u Hérodota, kter˘ se jinak ob-

sáhle zmiÀuje o perském taÏení proti Egyptu a uvádí i fiadu detailÛ z roz-

hodující bitvy u Pelúsia (dne‰ní Tell el-Faramá v severní ãásti Suezské ‰íje).

VedÏahorresnet tak jen stûÏí mÛÏe b˘t bez dal‰ího oznaãován za zrádce.Na

druhé stranû ov‰em nelze pochybovat o tom,Ïe s nov˘mi vládci Egypta od

jisté doby aktivnû spolupracoval.

O vysvûtlení dÛvodÛ a motivÛ VedÏahorresnetovy spolupráce s doby-

vateli jeho vlasti se v minulosti pokusila fiada vûdcÛ. Kromû nijak nedo-

loÏené osobní nenávisti vÛãi panovníkÛm 26.dynastie byly hledány i jiné

dÛvody. Nûmeck˘ egyptolog W. Helck napfiíklad navrhoval, Ïe motivem-

VedÏahorresnetova chování mohla b˘t snaha omezit moc knûÏstva, jeÏ

v˘raznû vzrostla za sajsk˘ch vládcÛ a kterou Kamb˘sés znaãnû umen‰il

tím, Ïe jejich pfiíjmy ráznû omezil pfiibliÏnû na polovinu. Pro takové tvr-

zení ale nemáme sebemen‰í doklad, nemluvû o tom, Ïe VedÏahorresnet

sám zastával i knûÏské úfiady a svou zásluhu o obnovení kultu bohynû

Neity v Sajích povaÏoval za natolik dÛleÏitou, aby ji navÏdy pfiipomínal

nápis na jeho so‰e.

VedÏahorresnetova spolupráce s nov˘mi vládci je nûkdy odvozována od

jeho pfiedpokládan˘ch kontaktÛ s persk˘m panovníkem je‰tû v dobû pfied

dobytím Egypta.Tato domnûnka je zaloÏena na Hérodotovû zprávû o pfií-

tomnosti nejmenovaného egyptského specialisty na oãní choroby na Kam-

b˘sovû dvofie, ale opût ji nelze nijak prokázat. Egypt‰tí lékafii byli sice pro-

slulí sv˘mi schopnostmi po celém Pfiedním V˘chodû, ale nic nedokazuje,

Ïe by sám VedÏahorresnet mûl nûjaké lékafiské znalosti, a pokud ano, Ïe by

byl se zmínûn˘m oãním specialistou totoÏn .̆

Zcela nedávno se britsk˘ egyptolog A. B. Lloyd pokusil podat jiné vy-

svûtlení spí‰e psychologického rázu.Podle nûj byla zmûna ve VedÏahorres-
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netovû chování (od poãáteãního odporu typického pro EgypÈany v dobû

26.dynastie aÏ po jednoznaãné pfiijetí a podporu) zpÛsobena Kamb˘sovou

ochotou pfiijmout roli ideálního egyptského panovníka se v‰emi jeho atri-

buty, a stát se tak základním prostfiedkem pro zachování kontinuity svûto-

vého fiádu v tradiãním egyptském pohledu. Jak E. Otto zcela pfiípadnû po-

znamenal uÏ pfied zhruba 50 lety, pro tradiãní egyptskou ideologii byla

nakonec pfiijatelnûj‰í vláda cizince neÏ bezvládí.Tato ochota byla formálnû

vyjádfiena tím, Ïe Kamb˘sés (a po nûm i Dareios I.) pfiijali dlouhou tradicí

posvûcené titulatury egyptsk˘ch panovníkÛ, které pro nû VedÏahorresnet

sestavil. Podle tohoto vysvûtlení, které lze bezpochyby pfiijmout, tak

VedÏahorresnetÛv postoj pfiedstavoval pouze snahu zachovat alespoÀ zdá-

ní zvlá‰tního postavení Egypta vÛãi cizí nadvládû. Za zmínku stojí i to, Ïe

VedÏahorresnetova spolupráce s dobyvateli nebyla pro jeho krajany tak v˘-

jimeãná, jak by se na první pohled zdálo.Zejména z prvních desetiletí per-

ské nadvlády v Egyptû (za Dareia I. a Xerxa) známe nûkolik vysok˘ch

egyptsk˘ch hodnostáfiÛ, ktefií zastávali pomûrnû vysoké funkce v místní

správû. Pro perské vládce bylo ostatnû typické, Ïe podle moÏnosti pfiejí-

mali místní administrativu, jin˘mi slovy ponechávali niÏ‰í úfiedníky v pod-

manûn˘ch zemích v jejich úfiadech, samozfiejmû jen za pfiedpokladu, Ïe se

obyvatelé podroben˘ch zemí neboufiili a fiádnû platili danû.Víceménû stej-

n˘ model správy pak pfievzali i dal‰í cizinci vládnoucí Egyptu – Ptolemai-

ovci a fiím‰tí císafiové.

Posouzení VedÏahorresnetovy ãinosti se opírá jen o údaje, které on sám

uvádí, a je tedy bezesporu znaãnû subjektivní. Podle toho, co o nûm víme,

slouÏila jeho spolupráce s nov˘mi pány zemû pfiedev‰ím egyptsk˘m ná-

rodním zájmÛm, aÈ uÏ ‰lo o pfiizpÛsobení persk˘ch vládcÛ do role tradiã-

ních egyptsk˘ch panovníkÛ, vyhnání neÏádoucích cizincÛ z Neitina chrá-

mu v Sajích,zaji‰tûní hmotné podpory pro tento chrám od nov˘ch vládcÛ,

a pfiedev‰ím snad uspofiádání osobní Kamb˘sovy náv‰tûvy v tomto chrá-

mu, pfii níÏ mûl tento panovník prokázat bohyni nejvy‰‰í poctu. Podobn˘

charakter bezpochyby mûlo i obnovení ãinnosti „Domu Ïivota“, instituce,

která mûla mimofiádn ,̆ ne-li pfiímo klíãov˘ v˘znam pro v˘chovu nov˘ch

generací egyptsk˘ch knûÏí. Kromû VedÏahorresnetov˘ch slov sice nemá-

me Ïádn˘ dÛkaz o tom, Ïe k tomu skuteãnû do‰lo, ale jeho socha byla zfiej-

mû vystavena v chrámu, takÏe by jen stûÏí mohla zmiÀovat události, které

se vÛbec nestaly, byÈ jde o líãení upravené a velmi pravdûpodobnû i pfii-

krá‰lené.

Z tohoto pohledu lze tedy VedÏahorresnetovu ãinnost oznaãit spí‰e za

pragmatické a realistické chování toho, kdo se smífiil s nastalou situací

a v rámci moÏného se snaÏil získat nûco nejen pro sebe, ale i pro své nej-

bliÏ‰í a v ‰ir‰ím smyslu i pro svou zemi a její lid. Pro podobné chování lze

ostatnû nalézt dostatek dokladÛ i v pozdûj‰ích dûjinách, vãetnû ãesk˘ch;

hodnocení aÈ si uãiní kaÏd˘ ãtenáfi sám.
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