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U severozápadního rohu Velké Chufuovy pyramidy v Gíze se nachází ro-

dinn˘ hfibitov, jenÏ koncem období 5. dynastie vyrostl kolem mastaby

vezíra SenedÏemiba Intiho. âlenové této rodiny byli hlavními architekty

a fiediteli královsk˘ch staveb bûhem vlády posledních dvou panovníkÛ

5. dynastie DÏedkarea a Venise. Úfiady, které zastávali, byly velmi dÛleÏité

a oni v rámci sv˘ch pravomocí spolurozhodovali o podobû tûch nejv˘-

znamûj‰ích staveb tehdej‰ího Egypta, staveb, které byly stavûny na vûã-

nost – královsk˘ch pyramid a chrámÛ bohÛ –, ale i o podobû a prÛbûhu

staveb inÏen˘rského charakteru. Zprostfiedkovanû tak ovlivÀovali podo-

bu kaÏdodenního Ïivota pomûrnû velké ãásti obyvatel egyptského státu

své doby.

Komplex mastab, kter˘ se rozvinul kolem SenedÏemibovy hrobky, byl

postupnû zkoumán v prÛbûhu cel˘ch 150 let. Poãátky v˘zkumu spadají

do poloviny 40. let 19. století, kdy zde první dokumentaãní práce prová-

dûla pruská v˘prava vedená Karlem Richardem Lepsiem.V˘prava byla do

Egypta vyslána pod ochranou pruského krále Fridricha Viléma IV. a mûla

za úkol zdokumentovat památky na rozsáhlém území táhnoucím se od

nilské delty na severu aÏ po Horní Núbii v dne‰ním Súdánu.V˘sledkem

je monumentální dílo Památky z Egypta a Etiopie, v nûmÏ byl poprvé

publikován pÛdorys SenedÏemibovy hrobky a také ãást její v˘zdoby1.

V roce 1850 pfiekresloval reliéfní v˘zdobu hrobky duchovní Johann R.

Th. Lieder (dokumentace se nyní nachází v Griffithovû ústavu v Oxfor-

du). Do studia hrobového komplexu SenedÏemibovy rodiny zasáhl také

jeden z nejv˘znamnûj‰ích egyptologÛ a nejv˘raznûj‰í postava tehdej‰í

egyptské archeologie,August Mariette, kter˘ ve stejném roce pofiídil plá-

ny SenedÏemibovy hrobky.V následujícím období v této ãásti nekrálov-

ského pohfiebi‰tû bohuÏel intenzivnû pÛsobili vykradaãi hrobek z vesnic

leÏících v okolí gízské nekropole. Hlavní období v˘zkumu SenedÏemibo-

va hfibitova spadá aÏ do let 1912 aÏ 1913, kdy jej prozkoumal v˘znamn˘

americk˘ archeolog a egyptolog George Andrew Reisner2.Zjistil, Ïe hrob-

ky SenedÏemiba Intiho a SenedÏemiba Mehiho stojí na okraji velkého

dláÏdûného dvora, kolem nûjÏ pozdûji vznikly dal‰í hrobky ãlenÛ této ro-
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diny.V nedávné dobû byl publikován první díl vûdecké monografie ame-

rického egyptologa Edwarda Browarskiho3, která se tohoto rodinného

hfibitova t˘ká.

Nejstar‰í stavbou je hrobka samotného zakladatele celé dynastie králov-

sk˘ch úfiedníkÛ, SenedÏemiba Intiho (nyní oznaãovaná buì LG 26, nebo

G 2370), po ní následovala hrobka Mehiho, která stojí u severního okraje

dvora. (V tomto prostoru je‰tû stojí star‰í hrobka Achetmehua, jenÏ v‰ak

ãlenem SenedÏemibovy rodiny nebyl.) Chnumentiho hrobka (G 2374) by-

la postavena mezi severní stranu G 2370 a jiÏní stûnu Achetmehuovy a Me-

hiho hrobky.Platforma byla roz‰ífiena dále na sever a na tomto roz‰ífiení by-

la postavena dal‰í mastaba – G 2385. Její majitel není znám, snad mohlo jít

o Mehiho syna,kter˘ mûl také jméno Mehi.Pozdûji,v dobû vlády Pepiho I.,

si na jiÏním okraji dvora postavil Intiho pravdûpodobn˘ vnuk Nechebu

hrobku oznaãovanou nyní jako G 2381.Kolem rodinného komplexu vznik-

lo pohfiebi‰tû knûÏí, ktefií se starali o udrÏování kultu aÏ do rozpadu egypt-

ského státu na konci vlády Pepiho II., tedy na sklonku Staré fií‰e.
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3 Browarski (2002)

Obr. 1 Plán SenedÏemibova komplexu. Podle Browarski (2002)



Arch i tek tu ra  a v˘zdoba SenedÏemibova komplexu

Od doby panovníka Neferirkarea se v rámci egyptské archeologie a archi-

tektury setkáváme se vzrÛstajícím poãtem rozlehl˘ch hrobek s mnoha kul-

tovními prostorami, které patfiily vysok˘m úfiedníkÛm té doby. ZmiÀme tu

napfiíklad Rauerovu hrobku z Gízy, Cejovu hrobku ze Sakkáry nebo Ptah-

‰epsesovu hrobku z Abúsíru4. Do této skupiny hrobek patfií i rozsáhlej‰í

hrobky, kolem nichÏ zaãaly vznikat rodinné hfibitovy; standardním pfiíkla-

dem je PtahhotepÛv komplex v Sakkáfie a totéÏ mÛÏeme fiíci rovnûÏ o kom-

plexu SenedÏemiba Intiho v Gíze. Stejnû jako jinde na pyramidov˘ch po-

lích, i zde slouÏil dvÛr bûhem zádu‰ních rituálÛ i dal‰ím hrobkám,

postaven˘m kolem nûj.To dokazuje obûtní bazének, umístûn˘ v dláÏdûní

dvora. Nedaleko od nûj byl nalezen kotvící kámen, kter˘ slouÏil pro pfiivá-

zání zvífiat pfii rituální poráÏce.Vstup do SenedÏemibovy hrobky se nachází

ve v˘chodní stûnû této témûfi ãtvercové stavby (17,50 3 19,60). Strop ve

vstupu podpíraly dva sloupy a stûny vchodu jsou pokryty reliéfními scéna-

mi a také hieroglyfick˘mi texty, které pfiiná‰ejí dÛleÏité informace o Sene-

dÏemibovû Ïivotû a kariéfie. Za vlastním vstupem následuje mal˘ vestibul,

z nûjÏ bylo moÏno vejít jednak do obûtní kaple, jeÏ pfiedstavovala nejdÛleÏi-

tûj‰í ãást hrobky, tj. hlavní kultovní místnost, a jednak do pilífiové sínû, (ob-

dobnou pilífiovou místnost najdeme napfi.v Ptahhotepovû hrobce). Jak bylo

ve starém Egyptû obvyklé, stûny hrobky jsou pokryty v˘zdobou znázorÀují-

cí zemfielého v prÛbûhu rÛzn˘ch ãinností a také v kruhu jeho rodiny.

SenedÏemibova rod ina

SenedÏemibÛv komplex pfiiná‰í jedineãnou pfiíleÏitost k rekonstrukci

kariér ãtyfi generací jedné rodiny královsk˘ch vezírÛ a architektÛ, ktefií

Ïili v období vlády panovníkÛ DÏedkarea aÏ Pepiho II., tj. od konce 5. dy-

nastie aÏ do sklonku období Staré fií‰e. Nejv˘znamnûj‰ím z nich je za-

kladatel této rodinné dynastie – SenedÏemib Inti, jenÏ obdrÏel tfii po-

chvalné dopisy od samotného panovníka. Jejich text si nechal vytesat

v reliéfní v˘zdobû na stûnách prostoru vstupu do své hrobky. BohuÏel,

pfiesné datum, kdy byly tyto dopisy napsány, není moÏné urãit, protoÏe

nûkteré jejich ãásti jsou po‰kozeny. Zdá se, Ïe Inti svÛj úfiad vezíra – nej-

vy‰‰ího úfiedníka v zemi – zastával v druhé polovinû DÏedkareovy vlády

a podle nûkter˘ch autorÛ zemfiel buì pfied jejím koncem, nebo moÏná

aÏ za vlády jeho nástupce, panovníka Venise. Je v‰ak velmi pravdûpo-

dobné, Ïe Inti byl posledním DÏedkareov˘m vezírem. Otázkou je, zda

hrál nûjakou úlohu pfii pfiípravû administrativních reforem, které DÏed-

kare bûhem své vlády provedl. I z Intiho oficiálních titulÛ,které mÛÏeme
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nalézt na rÛzn˘ch místech v˘zdoby jeho hrobky, vypl˘vá, Ïe jako ostatní

vezífii, i on fiídil hlavní úfiady zemû. Jako „pfiedstaven˘ písafiÛ královsk˘ch

záznamÛ“ vedl královskou kanceláfi a fiídil práci písafiÛ, ktefií psali, peãe-

tili a spravovali královské v˘nosy a vedli komunikaci s ostatními cent-

rálními úfiady státní správy. Inti byl jako „pfiedstaven˘ ‰esti dvorÛ“ zod-

povûdn˘ za fiádné projednávání právních problémÛ a mohl téÏ pÛsobit

jako apelaãní soudce. Dal‰í neménû dÛleÏitou funkcí byla funkce „pfied-

staveného v‰ech královsk˘ch prací“, pfii níÏ kontroloval a fiídil vefiejné

práce, jako byly stavební projekty (královské pyramidové komplexy), za-

vodÀovací stavby, ale také organizoval práce lamaãÛ kamene v lomech,

zedníkÛ a fiemeslníkÛ, ale i zemûdûlsk˘ch dûlníkÛ,ktefií se na tûchto pra-

cích také podíleli. Jako „pfiedstaven˘ s˘pek“ byl odpovûdn˘ za správu

s˘pek a distribuci pfiídûlÛ obilí, coÏ v sobû zahrnovalo i jeho rozdûlová-

ní jako formu platu fiemeslníkÛm, zedníkÛm, stejnû jako formu obûtin

zaslouÏil˘m úfiedníkÛm pro jejich zádu‰ní kult. Vedl také správu „dvou

pokladnic“, takÏe se zab˘val i „finanãní“ stránkou fiízení egyptského stá-

tu, v neposlední fiadû i královsk˘ch stavebních projektÛ. Stejnû jako

v pfiípadû s˘pek, i tento úfiad státní správy dodával do hrobek ãást po-

hfiební v˘bavy a obûtin, napfi. lnûné látky. Inti byl je‰tû i „pfiedstaven˘m

dvou komor pro královské klenoty“; v této souvislosti fiídil dílny, ve kte-

r˘ch byly souãásti pohfiební v˘bavy (spolu s nimi v‰ak i vonné oleje

a masti) vyrábûny.

SenedÏemib Inti byl podle obsahu dopisÛ na stûnách prÛãelí své hrobky

velmi oblíben˘m DÏedkareov˘m úfiedníkem. Dokazuje to napfiíklad první

z dochovan˘ch textÛ.V nûm se Inti zmiÀuje o tom, jak byl za své znameni-

té sluÏby ocenûn v samotné pfiítomnosti panovníka:

„…Roku pátého, ãtvrtého mûsíce a tfietího dne za vlády panovníka Isesiho, bûhem níÏ jsem

byl Isesim cenûn více neÏ jak˘koliv jin˘ souãasník jako mistr tajemník Jeho Veliãenstva a jeho

oblíbenec Jeho Veliãenstva ve v‰em co Jeho Veliãenstvo chtûlo udûlat a bûhem tohoto ãasu

Jeho Veliãenstvo mû chválilo za v‰echny práce, jeÏ Jeho Veliãenstvo nafiídilo udûlat, protoÏe

jsem je udûlal tak, jak si Jeho Veliãenstvo pfiálo. Isesi mi daroval náhrdelník z malachitu, kdyÏ

Jeho Veliãenstvo bylo v oddûlení záznamÛ a já jsem byl pfiítomen v paláci.Jeho Veliãenstvo mi

jej pfiipnulo kolem krku, Jeho Veliãenstvo mû nechalo pomazat vonnou mastí a vyãistit pleÈ

dohlíÏitelem kadefiníkÛ paláce za pfiítomnosti Jeho Veliãenstva. Nikdy pfied tím nebylo niko-

mu v pfiítomnosti udûláno nûco podobného, protoÏe jsem byl chválen, dÛvûryhodn˘ a milo-

ván Isesim více neÏ kdokoliv jin .̆ Isesi napsal pro mû dekret sám sv˘mi dvûma prsty, aby mû

velebil pro v‰echno,co jsem udûlal dobfie a podle pfiání Jeho Veliãenstva.“

Inti kromû jiného postavil pro krále Hathofiinu kapli v areálu okrsku krá-

lovského paláce, za kterou ho v dopise-dekretu panovník DÏedkare Isesi

pochválil:

„Královsk˘ dekret pro vrchního soudce a vezíra, pfiedstaveného písafiÛ královsk˘ch do-

kumentÛ, pfiedstaveného v‰ech královsk˘ch prací, SenedÏemiba. Moje Veliãenstvo vidû-

lo tento TvÛj dopis, kter˘ jsi napsal, abys informoval Moje Veliãenstvo o tom, co jsi v‰e
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udûlal, kdyÏ jsi vedl práce na v˘zdobû Isesiho Hathofiiny kaple, jeÏ stojí v okrsku paláce.

…Mluva pfiedstaveného v‰ech královsk˘ch prací je mi milá. Informuje Isesiho velmi

správnû. Pokud bys mohl pfiijít ke mnû, protoÏe dûlá‰ tuto vûc nejlep‰ím zpÛsobem.

Pfiedvedl jsi skvûlé skutky tak v˘bornû,Ïe Moje Veliãenstvo tû musí mít rádo aTy jistû ví‰,

Ïe Tû mám v oblibû.“ 

Vrchol Intiho kariéry v‰ak pfii‰el ke konci DÏedkareovy vlády, kdy na-

plánoval, zapoãal a velmi pravdûpodobnû i fiídil stavbu panovníkova cere-

moniálního paláce urãeného pro oslavu králova jubilea.Tento palác patrnû

stál poblíÏ DÏedkareova pyramidového komplexu v jiÏní Sakkáfie. Za své

sluÏby byl SenedÏemib Inti také pov˘‰en:

„Královsk˘ dekret pro vrchního soudce a vezíra, pfiedstaveného v‰ech královsk˘ch prací,

pfiedstaveného písafiÛ královsk˘ch dokumentÛ,SenedÏemiba Star‰ího.Moje Veliãenstvo vi-

dûlo tento plán pro okrsek ‚‰irokého dvora‘ v Isesiho paláci králova v˘roãního svátku,kte-

r˘ jsi mi poslal, abych jej posoudil ve dvorní radû.K tomu, ty fiíká‰ Mému Veliãenstvu,Ïe jsi

jej udûlal 1 000 loktÛ do délky a 440 loktÛ do ‰ífiky podle pfiíkazÛ, které jsi dostal v dvorní

radû. Jak dobfie umí‰ fiíci co Isesi chce! Je to v souladu s pfiáním Isesiho srdce, Ïe bÛh Tû

stvofiil. Moje Veliãenstvo ví, Ïe jsi zruãnûj‰í neÏ v‰ichni pfiedstavení prací, ktefií se kdy v té-

to celé zemi narodili… Pracoval jsi mnohokrát jako ‚fieditel‘ a od nynûj‰ka bude‰ pracovat

jako ‚pfiedstaven˘ v‰ech královsk˘ch prací‘…“

Dva ze tfií DÏedkareov˘ch dopisÛ, které jsou vytesány na stûnû vchodu

do Intiho hrobky, se o tomto projektu zmiÀují a kromû jiného tím dokazu-

jí, jakou dÛleÏitost mu majitel hrobky i jeho panovník pfiipisovali. Oslava

svátku naz˘vaného sed mûla z kultovního hlediska zásadní v˘znam pro ce-

lou zemi,protoÏe jeho cílem, jak se zdá,bylo magicky obnovit fyzické i du-

‰evní síly panovníka.

Inti si postavil hrobku v Gíze a ne v Sakkáfie, kde stála panovníkova py-

ramida, nebo v Abúsíru, kde se v té dobû rozvíjel hfibitov ãásti ãlenÛ DÏed-

kareovy rodiny5. Intiho rozhodnutí bylo usnadnûno i tím, Ïe panovník

DÏedkare nezaloÏil oproti tehdy panujícím zvyklostem Ïádné oficiální po-

hfiebi‰tû pro tehdej‰í elitu egyptského státu – ãleny své rodiny a nejvy‰‰í

úfiedníky – u svého pyramidového komplexu v jiÏní Sakkáfie. Pfiesto jeho

v˘bûr Gízy jako místa pro stavbu hrobky poukazuje na hlub‰í propojení,

které mohla Intiho rodina ke Gíze, jeÏ se v té dobû jiÏ nacházela ve stínu

sakkárské nekropole, mít.

ManÏelkou SenedÏemiba Intiho se stala paní Cefi, jeÏ se v jeho hrobce,

jak bylo obvyklé, s Intim nûkolikrát objevuje ve v˘zdobû kultovních pro-

stor.SenedÏemib Inti a Cefi mûli tfii syny. Jméno jednoho z nich patrnû znû-

lo Fetekti. Dal‰í se jmenoval Nianchmin a staral se o Intiho zádu‰ní statky.

Dal‰ímu synovi, SenedÏemibu Mehiovi, patfiilo ve v˘zdobû Intiho hrobky

v˘znaãné místo. To svûdãí o tom, Ïe právû Mehi mûl pro Intiho nejvût‰í

v˘znam. Na prÛãelí Intiho hrobky Mehi fiíká:
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„Poté jsem poÏádal svého pána (tj. panovníka), aby byl [pro nûj] pfiivezen z Tury sarkofág

do jeho hrobky, kterou jsem pro nûj vytvofiil za jeden rok a tfii mûsíce, kdyÏ jsem byl v bal-

zamovací dílnû na jeho statku, která je [na pohfiebi‰ti] pyramidy ‚Isesi je krásn˘‘ “.

Z tûchto slov vypl˘vá, Ïe Mehi mûl za povinnost postarat se o pohfieb

svého otce. Zdá se v‰ak, Ïe údaj o tom, Ïe Intiho hrobku postavil bûhem

15 mûsícÛ, neodpovídá pravdû, protoÏe tato stavba je pomûrnû rozsáhlá.

MÛÏeme spí‰e pfiedpokládat, Ïe se údaj t˘ká doby, za níÏ byla hrobka po

smrti jeho otce dokonãena,zatímco Intiho tûlo bylo balzamováno.Mehiho

hlavní zásluhou pravdûpodobnû bylo dokonãení v˘zdoby obûtní kaple.

Zdá se, Ïe i Mehi pokraãoval v dobré tradici: také s ním byl DÏedkare

spokojen, jak dokládají texty nápisÛ, které se – bohuÏel jen fragmentárnû

– dochovaly na stûnách Mehiho hrobky. Stejnû jako jeho otec, i on se stal

vezírem. PÛsobení Mehiho na královském dvofie mÛÏeme zafiadit do obdo-

bí vlády posledního panovníka 5. dynastie Venise. Zdá se, Ïe svoji funkci

zastával asi v polovinû Venisovy vlády, spoleãnû s dal‰ími dvûma vezíry. Ze

znaãnû po‰kozen˘ch nápisÛ v Mehiho hrobce vypl˘vá, Ïe i Venis byl s Me-

him velmi spokojen. Proã tomu tak bylo a jaká byla pfiedpokládaná odmû-

na, se v‰ak jiÏ bohuÏel asi nedozvíme. Na sv˘ch neprav˘ch dvefiích Mehi

uvádí i pfiídomek –„ten, kdo je poctûn Isesim, ten, kdo je kvÛli tomu vzpo-

mínán“.Zdá se, Ïe Venis vzal do úvahy Mehiho zásluhy za DÏedkareovy vlá-

dy.Ty asi také byly dÛvodem pro to, Ïe je‰tû za Intiho Ïivota se Mehi oÏenil

s panovníkovou dcerou jménem Chentkaus.Tento postup nebyl v˘jimeã-

n ,̆ obdobn˘ pfiíklad známe pfiibliÏnû z poloviny 5. dynastie, kdy si králov-

skou princeznu jménem Chamerernebtej vzal za manÏelku jin˘ vezír,Ptah-

‰epses, jehoÏ rozsáhlá hrobka stojí v Abúsíru. Mehiho hrobka, vykazuje

obdobné rysy jako hrobka Intiho a také jejich v˘zdoba je podobná, proto

lze pfiedpokládat,a to i vzhledem k funkcím a titulÛm,které se v rodinû ob-

jevovaly, Ïe obû hrobky postavila a vyzdobila stejná stavební huÈ a fiemesl-

nická dílna.

Mehiho syn, jenÏ nesl jméno SenedÏemib, mûl kromû jin˘ch titul „krá-

lovsk˘ komofií v obou domech (Horním a Dolním Egyptû)“ a „královsk˘

stavitel“ (zatímco v otcovû hrobce se objevuje jako „králÛv komofií“ a „krá-

lovsk˘ stavitel v Obou zemích“). Jeho hrobka G 2384 patrnû vznikla po-

zdûji neÏ hrobka Mehiho mlad‰ího bratra Chnumentiho.

Chnumentiho známe i z v˘zdoby hrobky jejich otce SenedÏemiba Inti-

ho, v jejímÏ vestibulu je vyobrazen ve scénû z papyrusové hou‰tiny. Kartu-

‰e se jmény panovníka Venise a prvního panovníka 6.dynastie Tetiho se na-

cházejí ve jménech zádu‰ních statkÛ zobrazen˘ch v hrobce – z toho

vypl˘vá,Ïe Chnumenti byl vezírem za vlády tûchto dvou panovníkÛ.Z frag-

mentu nápisu na jednom z blokÛ nalezen˘ch pfii v˘zkumu Chnumentiho

hrobky vypl˘vá, Ïe Chnumenti mûl nejvy‰‰í moÏn˘ knûÏsk˘ titul v Tetiho

pyramidovém komplexu v Sakkáfie – „dohlíÏitel knûÏí“, a tak se zdá, Ïe

vrcholu své kariéry dosáhl právû za Tetiho vlády.Pfies své vysoké úfiady mûl
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Chnumenti pomûrnû malou hrobku. Na rozdíl od Intiho a Mehiho, ktefií

byli pohfibeni v kamenn˘ch sarkofázích, bylo Chnumentiho tûlo uloÏeno

v prosté dfievûné rakvi, umístûné v jednoduché pravoúhlé jámû, vytesané

v podlaze pohfiební komory. Na rozdíl od pfiedchozích dvou hrobek v‰ak

byl v jeho hrobce pro obloÏení stûn s reliéfy v mnohem vût‰ím rozsahu

pouÏit kvalitní bíl˘ vápenec.Chnumentiho manÏelka není na dochovan˘ch

reliéfech zobrazena,zdá se v‰ak (jak vypl˘vá z v˘zdoby hrobky),Ïe s ní mûl

nejménû jednoho potomka.

Dal‰ímu v˘znamnému ãlenovi SenedÏemibovy rodiny – Nechebuovi –

patfií rozsáhle poniãená hrobka, která neumoÏÀuje NechebuÛv vztah k Se-

nedÏemibovû hrobce pfiesnû zjistit. Z nûkter˘ch nepfiím˘ch dÛkazÛ v‰ak

vypl˘vá, Ïe Nechebu mohl b˘t Chnumentiho synem. Právû Nechebuova

autobiografie6 je dÛleÏit˘m pramenem k poznání titulÛ spojen˘ch s oblas-

tí staroegyptského stavebnictví. Dokládá, jak Nechebu postupoval po kari-

érním Ïebfiíãku v prÛbûhu vlády panovníka Merirea Pepiho I. Jméno toho-

to krále se také objevuje v Nechebuovû dal‰ím jménu Merptahanch-Merire

(„BÛh Ptah chce,aby král Merire Ïil“).Nechebu zmiÀuje,Ïe Pepi I.ho na‰el

jako „obyãejného zedníka“, po krátké dobû se v‰ak Nechebu stal „dohlíÏi-

telem zedníkÛ“, „pfiedstaven˘m zedníkÛ“, „vrchním správcem pracovní

skupiny“ (na ty se dûlily skupiny dûlníkÛ napfi. na stavbû pyramidov˘ch

komplexÛ). Posléze se stal „královsk˘m stavitelem“. Nakonec obdrÏel titul

„jedin˘ pfiítel a královsk˘ stavitel v obou domech“, tj. v Horním a Dolním

Egyptû.Vrcholem pak bylo získání titulu „pfiedstaven˘ v‰ech královsk˘ pra-

cí“. Byl také vyslán, aby postavil „pyramidové stavby“ v Héliopoli (eg. Iu-

nu), nejdÛleÏitûj‰ím kultovním centru sluneãního boha. Pfiedtím v‰ak Ne-

chebu pracoval jako uãedník u svého star‰ího bratra, jehoÏ jméno bohuÏel

neznáme, z textu v‰ak vypl˘vá, Ïe jeho kariéra stoupala ve stejn˘ch stup-

ních jako Nechebuova. Na poãátku bratrovy kariéry u nûj Nechebu praco-

val jako jeho osobní písafi nebo sekretáfi. KdyÏ byl NechebuÛv bratr jme-

nován dohlíÏitelem zedníkÛ, Nechebu mu nosil mûfiicí tyã. KdyÏ byl

jmenován pfiedstaven˘m zedníkÛ,Nechebu byl jeho „pravou rukou“.KdyÏ

se bratr stal „královsk˘m stavitelem“ a pak „jedin˘m pfiítelem“ a „králov-

sk˘m stavitelem v obou domech“, zaãal Nechebu fiídit jeho statky,pfiiãemÏ

se mu podafiilo zvût‰it jeho majetek. Nakonec, kdyÏ se bratr stal „pfiedsta-

ven˘m prací“, Nechebu slouÏil jako jeho zástupce. Nechebu ve svém Ïivo-

topisu fiíká, Ïe svému bratrovi v tûchto rÛzn˘ch funkcích slouÏil po dvacet

let.Autobiografie je zároveÀ dokladem, Ïe v této dobû bylo moÏné získat

nûkteré tituly ne dûdiãnû, ale vlastním pfiiãinûním a díky sv˘m schopnos-

tem. NechebuÛv Ïivotopis také zmiÀuje tfii expedice, které Nechebu pod-

nikl za panovníka 6. dynastie Pepiho I. První expedice zahrnovala stavbu

nûkolika kaplí pro panovníkovu du‰i ka od Achbitu v Dolním Egyptû, kte-
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r˘ leÏel u náboÏenského centra Bútó v severozápadní ãásti nilské delty, aÏ

po oblast Memfidy (eg. Menneferu) a také stavbu zádu‰ního chrámu králo-

va pyramidového komplexu. Druhá expedice se t˘kala prokopání kanálu

v samotném Achbitu.Tfietí v˘prava, tentokrát do Horního Egypta, se t˘kala

stavby dal‰ího kanálu v oblasti dne‰ního Kúsu.Tfii nápisy ve Wádí Hammá-

mát pfiipomínají dal‰í projekt, kter˘ Nechebu fiídil ke konci vlády panovní-

ka Pepiho I. Expedice se do lomÛ na kámen bechen vydala v 19. roce pa-

novníkovy vlády v souvislosti s pfiípravami jeho svátku sed.

I dal‰í generace potomkÛ SenedÏemiba Intiho pÛsobily v oblasti staro-

egyptského stavebnictví. Nechebu mûl spolu se svou Ïenou Chatkau dva,

moÏná i tfii syny. Jeden z nich se patrnû jmenoval Cemat a byl královsk˘m

stavitelem.Dal‰í syn,Sabuptah,byl „knûzem pfiedãitatelem“ a „písafiem do-

mu boÏsk˘ch knih“.

Do stejné generace jako Nechebu patfií i dal‰í dva Intiho potomci – Mer-

ptahanchmerire Ptah‰epses Impi a Sabuptah Ibebi –, jejichÏ neporu‰enou

hrobku nalezl G. Reisner v˘chodnû od SenedÏemibova komplexu.V pohfieb-

ní komofie hrobky,oznaãované jako G 2381,nalezl bûhem v˘zkumu dfievûnou

rakev.Je velmi pravdûpodobné,Ïe oba bratfii byli Nechebuov˘mi sourozenci.

Oba byli „pfiedstaven˘mi v‰ech královsk˘ch prací, královsk˘mi staviteli

v obou domech, pfiedstaven˘mi dvou dílen“. Impi k tomu byl „knûzem sem,

dohlíÏitelem v‰ech suknic, vrchním knûzem pfiedãitatelem“, zatímco Sabu-

ptah Ibebi byl „jedin˘m pfiítelem a knûzem pfiedãitatelem“.Ze skalních nápi-

sÛ ve Wádí Hammámát ve V˘chodní pou‰ti vypl˘vá,Ïe Impi doprovázel svého

otce pfii v˘pravû pro kámen bechen, kter˘ se tûÏil v této oblasti. Zatímco se

zdá,Ïe Nechebu titulu vezíra nikdy nedosáhl, je pravdûpodobné,Ïe jak Impi,

tak Ibebi této nejvy‰‰í mety egyptsk˘ch úfiedníkÛ dosáhli. Ale nevelké rozmû-

29

S E N E D Î E M I B OVA  RO D I N A  Z  G Í Z Y

Obr.2 Pohled do dvora SenedÏemibova komplexu,hrobky Intiho (vlevo) a Mehiova (foto autor)



ry dochovan˘ch ãástí jejich hrobky dokládají pokles v˘znamu i tûch nejvy‰-

‰ích úfiadÛ a v souvislosti s tím i prostfiedkÛ pouÏiteln˘ch pro stavbu hrobky.

Známe také posledního doloÏeného potomka SenedÏemiba Intiho jmé-

nem Verbaika, kter˘ byl také vezírem a postavil si nevelkou hrobku

(G 2383) podél jiÏní stûny SenedÏemibovy hrobky. Tento úfiedník Ïil v do-

bû vlády nûkterého z následovníkÛ panovníka Pepiho II. a setkal se s neza-

drÏiteln˘m rozkladem centrální moci egyptského státu.
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