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His to r i cké  pozad í

KdyÏ po pfiibliÏnû tfiech letech vlády Thutmose II. usedla na trÛn egypt-

sk˘ch králÛ jeho Velká královská manÏelka a zároveÀ i jeho nevlastní ses-

tra Hat‰epsut, zapoãala v dûjinách Egypta nová epocha. Doba Aacheperen-

rea Thutmose (II.) nebyla naplnûna ani rozsáhlou stavební ãinností, ani

úspûchy na váleãném poli.VÏdyÈ dnes víme, Ïe na jeho pfiíkaz se uskuteã-

nilo v prvním roce jen jedno jediné vojenské taÏení, jehoÏ cílem bylo po-

trestání odbojn˘ch skupin mezi obyvateli Ku‰e. Podle egyptsk˘ch prame-

nÛ v‰ak byla odveta krutá – v‰ichni povstalci byli aÏ na syna místního

panovníka zabiti a tento byl potupnû pfiiveden ke královskému dvoru jako

rukojmí. Stavební aktivity se koncentrovaly pfieváÏnû na oblast Théb,

respektive Karnaku v blízkosti 4. pylonu a nûkolik mal˘ch staveb bylo vy-

budováno i v Núbii (na Elefantinû, v Buhenu, Semnû, Kummû a Napatû).

Dodnes také nevíme,která z hrobek v Údolí králÛ by mûla b˘t povaÏována

za místo posledního odpoãinku Thutmose II.Vyskytl se téÏ názor, Ïe pro-

slaven˘ chrám královny Hat‰epsuty v Dér el-Bahrí byl pÛvodnû zahájen jiÏ

Thutmosem II., ale po jeho smrti jej vyuÏila jeho manÏelka. Mal˘ chrám

vztyãen˘ poblíÏ Medínit Habu byl zfiejmû koncipován jiÏ za vlády Thutmo-

se II., ale k jeho realizaci do‰lo aÏ za samostatné vlády jeho syna a právo-

platného dûdice Thutmose III.

Kdo v‰ak byla Maatkare Hat‰epsut,Velká královská manÏelka a zároveÀ

Velká manÏelka Amonova,která jiÏ za vlády svého manÏela zastávala tak v˘-

znamné a vlivné postavení na královském dvofie? Hat‰epsut byla stejnû ja-

ko její manÏel potomkem krále Aacheperkarea Thutmose (I.). Na rozdíl od

Thutmose, jehoÏ matkou byla vedlej‰í královská manÏelka Mutnofret, pak

matkou Hat‰epsuty nebyl nikdo jin˘ neÏ samotná královna Ahmose. Právû

ta Ahmose, jíÏ pravdûpodobnû Thutmose I. vdûãil za své královské posta-

vení. KdyÏ totiÏ v raném vûku zemfiel princ Amenemhet, syn Amenhotepa I.,

nedisponovala jiÏ hlavní vûtev královské rodiny dal‰ím vhodn˘m nástup-

cem.TrÛn tak pro sebe získal prostfiednictvím sÀatku se sestrou Amenho-

tepa I. potomek z vedlej‰í vûtve,Thutmose I. Z tohoto sÀatku se zrodili mi-

nimálnû tfii potomci: jiÏ zmínûná Hat‰epsut a její dva bratfii, Amenmose

a WadÏmes. Princové v‰ak zfiejmû zemfieli pfiedãasnû a na trÛn tak nastou-

pil Thutmose II. po boku se svou nevlastní sestrou Hat‰epsutou. Je pravdû-
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podobné, Ïe Thutmose II. byl mlad‰í neÏ jeho sestra a manÏelka, ale dnes

bohuÏel nevíme,v kolika letech nastoupil na trÛn,a tedy ani v kolika letech

zemfiel.Bûhem tfií let své vlády se stal otcem princezny Nefrure, s níÏ (a ve

spoleãnosti její matky Hat‰epsuty) je vyobrazen na reliéfu v Karnackém

chrámu. Byla to v‰ak vedlej‰í manÏelka Eset, která porodila Thutmosovi je-

ho jediného zfiejmého muÏského potomka, prince Thutmose. Vûk prince

v dobû smrti jeho otce ale neumoÏÀoval, aby se sám posadil na královsk˘

trÛn.Po jeho boku tak stanula v roli královské regentky princova nevlastní

matka, královna Hat‰epsut. DÛkaz o Hat‰epsutinû regentství podává nápis

na stéle v hrobce správce Amonov˘ch s˘pek Ineniho: „(Král) vystoupil na

nebesa aby se spojil s bohy. Jeho syn zaujal jeho místo jako král Obou zemí

a byl vládcem na trÛnu svého otce. Jeho sestra, boÏská manÏelka Hat‰ep-

sut,vykonávala záleÏitosti státu – Obû zemû byly pod její vládou a danû by-

ly odevzdávány jí.“1 A Ineni pokraãuje: „Jeho sestra, boÏská manÏelka Hat-

‰epsut, vykonávala záleÏitosti Obou zemí podle sv˘ch rádcÛ. Egypt pro ni

pracoval, hlavu sklonûnu, vynikající sémû boha, kter˘ z nûj vy‰el…“. Prav-

dûpodobnû jiÏ v prÛbûhu 2. ãi 3. roku, kdy vykonávala úfiad ve jménu své-

ho nevlastního syna, opustila Hat‰epsut svou roli pouhé regentky a pfiijala

kompletní královskou titulaturu jako samostatn˘ vládce fií‰e na Nilu, jímÏ

se nechala korunovat.Aby ospravedlnila svÛj ãin, neobrátila se k památce

svého manÏela, ale pfiímo ke svému otci,velkému králi Thutmosovi I.Právû

k této události se váÏe proslavené vyprávûní o boÏském zrození královny.

Snad v‰ichni dnes znají pfiíbûh o tom, jak jedné noci pfiistoupil ke královnû

Ahmose bÛh Amon, kter˘ na sebe vzal podobu krále Thutmose I. Z tohoto

spojení boha a královny se pak zrodila princezna Hat‰epsut.VÏdyÈ ve svém

zádu‰ním chrámu v Dér el-Bahrí zanechala nápis,ve kterém se odvolává na

svého otce, kter˘ jí pr˘ je‰tû za svého Ïivota jmenoval svou nástupkyní. Je

zfiejmé, Ïe jako dcera královny Ahmose si dobfie uvûdomovala svÛj „ãist˘“

královsk˘ pÛvod, vûdomû tak navázala na tradici v˘znamn˘ch Ïen z pfielo-

mu 17. a 18. dynastie – královen Ahhotepy,Ahmose-Nefertari a právû své

matky,královny Ahmose.O jejím vztahu s otcem také hodnû napovídá sku-

teãnost, Ïe jeden z králov˘ch sarkofágÛ byl pfienesen do královniny novû

vybudované hrobky. Hat‰epsut nechala roz‰ífiit star‰í hrobku (KV 20) prá-

vû proto,aby zde mohl b˘t umístûn i sarkofág jejího otce.Pokud zde ale vÛ-

bec nûkdy královy ostatky spoãinuly, pak to jistû nebylo nadlouho. JiÏ její

nástupce nechal pfienést tûlo svého dûda do jiné hrobky v Údolí králÛ –

do hrobky, kterou stejnû jako Hat‰epsut nechal k tomuto úãelu pfiestavût

a jeÏ dnes nese oznaãení KV 38.Tûlesné pozÛstatky Thutmose v‰ak byly

odkryty na zcela jiném místû – v hromadné skr˘‰i mumií v Dér el-Bahrí,

kam je pfied vykradaãi hrobek ukryli knûÏí na samém sklonku Nové fií‰e

a v Tfietím pfiechodném období. Hat‰epsutina samostatná vláda pak trvala
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dal‰ích 22 let, tedy pfiibliÏnû do roku 1458 pfi. Kr., kdy jiÏ na trÛn nastupu-

je její nevlastní syn Mencheperre Thutmose (III.). Pfied sebou mûl tehdy

je‰tû dal‰ích 33 let vlády,která byla naplnûna mnoha vojensk˘mi taÏeními,

pfii nichÏ konsolidoval pomûry v oblasti Palestiny a S˘rie, jiÏní hranici

Egypta stanovil aÏ u tfietího nilského kataraktu a na severu dosáhl povodí

fieky Eufratu.

Jak si ale vysvûtlit skuteãnost, Ïe se Hat‰epsutû podafiilo na tak dlouhé

období ovládnout cel˘ královsk˘ dvÛr? Pro vysvûtlení mÛÏeme pouÏít jiÏ

v˘‰e citovanou pasáÏ z Ineniho hrobky: „Jeho sestra,boÏská manÏelka Hat-

‰epsut,vykonávala záleÏitosti Obou zemí podle sv˘ch rádcÛ.“ Jedním z fak-

torÛ, hrajících v této situaci dÛleÏitou roli, byla skupina v˘znamn˘ch úfied-

níkÛ a hodnostáfiÛ, ktefií pÛsobili na královském dvofie a b˘vají nikoliv

bezdÛvodnû naz˘váni královninou suitou. Tato skupina prominentních

osob zaji‰Èovala prakticky cel˘ chod nejen administrativního aparátu ze-

mû, ale zároveÀ i podporu stále sílícího Amonova knûÏstva.VÏdyÈ také nej-

vy‰‰í knûz AmonÛv – Hapuseneb – byl skrze svoji matku Ahhotepu spfiíz-

nûn s královsk˘m rodem. Dal‰ími ãleny této skupiny byli i pokladník

Thutmose, správce Amenhotep – mající na starosti vztyãení dvou královni-

n˘ch obeliskÛ, vezír Veseramon, kancléfi Nehesej – vedoucí expedice do

Puntu (o které budeme mluvit dále), a pfiedev‰ím Senenmut, nejvíce pro-

slaven˘ jako královsk˘ architekt.

Na rozdíl od svého otce, kter˘ pfii váleãn˘ch v˘pravách posouval hrani-

ce Egypta hloubûji a hloubûji do nitra Syropalestiny i Núbie, soustfiedila se

Hat‰epsut zejména na domácí otázky. S obnovou zemû také souvisí její in-

tenzivní stavitelská ãinnost.TûÏko dnes najdeme v Egyptû místo,kde by ne-

pÛsobili Hat‰epsutini stavebníci. Její aktivity se ale na rozdíl od jejích bez-

prostfiedních pfiedchÛdcÛ nesoustfiedily jen na oblast Théb a Núbie, ale

zahrnovaly i oblasti stfiedního Egypta a moÏná sahaly na severu aÏ k Mem-

fidû. Na Sinaji zaãaly znovu fungovat lomy ve Wádí Magháfie. Ve stfiedo-

egyptském Bení Hasanu (Speos Artemidos) si dala vybudovat svatyni a ne-

chala v ní podrobnû popsat vyhnání HyksósÛ z Egypta sv˘mi královsk˘mi

pfiedky. I mezi jmény spojen˘mi s královnin˘mi stavebními aktivitami ze-

jména v oblasti v˘chodního stejnû jako západního bfiehu Nilu v oblasti

Théb nalézáme jméno Senenmutovo.

SenenmutÛv  pÛvod

Tak jak je tomu v egyptsk˘ch podmínkách témûfi Ïelezn˘m pravidlem, do-

zvídáme se o Senenmutovû Ïivotû nejvíce z kontextu hrobky.Ve tfiicát˘ch

letech 20. století se svahy ·éch Abd el-Kurny staly pfiedmûtem intenzivního

zájmu americk˘ch badatelÛ. KdyÏ zde v sezónû 1930–1931 odkryl Winlock

pfii pracích pro Metropolitní muzeum v New Yorku dva chudé pohfiby, ne-

existoval Ïádn˘ dÛvod, proã je spojovat s hrobkou TT 71, která se rozkládá
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na svahu nad nimi.Poãet takov˘ch hrobÛ v‰ak v prÛbûhu tfiicát˘ch let neu-

stále narÛstal a jiÏ o pût let pozdûji se Lansing s Hayesem nerozpakovali spo-

jovat tyto pohfiby s hrobkou Senenmutovou. Pohfibené jedince povaÏovali

za ãleny Senenmutovy domácnosti a rodiny. Pro takovou jednoznaãnou in-

terpretaci ale nemáme Ïádné pfiímé dÛkazy.Vût‰ina pohfibÛ je zcela bez ná-

pisÛ a i ty, které nápisy nesou, nevypovídají nijak o filiaci tûchto jedincÛ2.

K ãlenÛm Senenmutovy rodiny v‰ak rozhodnû náleÏely osoby, jejichÏ po-

hfiby byly odkryty v poblíÏ leÏící jednoduché hrobce. Jednalo se o prostou

pohfiební komoru mûfiící jen 2,9 3 2,5 3 1,3 m. Do tohoto znaãnû stísnû-

ného prostoru bylo doslova natûsnáno nûkolik pohfibÛ, které se li‰ily svou

kvalitou. Na dvou malovan˘ch rakvích byla uvedena jména a tituly Senen-

mutov˘ch rodiãÛ.V dal‰ích dvou rakvích v‰ak bylo nalezeno vût‰í mnoÏství

jedincÛ, tj. tfii dospûlé Ïeny a tfii dûti. Jejich identita ale nebyla nijak specifi-

kována. Podle jejich polohy v hrobce i pravdûpodobné doby pohfibu je

s velkou pravdûpodobností mÛÏeme povaÏovat za dal‰í ãleny Senenmutovy

rodiny.Podle titulÛ,které byly zapsány na rakvích rodiãÛ,mÛÏeme usuzovat

na jejich prost˘ pÛvod. Otec Ramose byl nositelem honorifického titulu

„vzne‰en˘“ (eg.cAb),zatímco matka Hatnofret byla „paní domu“ (eg.nbt pr).
Ze Senenmutovy rodiny známe i dal‰í pfiíslu‰níky – bratry Amenemheta

(„knûz Amonovy bárky“), Minhotepa („knûz AmonÛv“)3 a Paireje („správce

dobytka“),stejnû jako dvû sestry – Ahhotepu a Nofrethor.Na pohfiebním pa-

pyru nalezeném v hrobce bylo uvedeno i jméno jeho babiãky – SitdÏehutej.

Pokud bychom porovnali zpÛsob provedení mumifikace i pohfiební v˘ba-

vu, zjistili bychom, Ïe nejkvalitnûj‰í a nejnákladnûj‰í mumifikace byla pro-

vedena u matky Hatnofrety, jejíÏ v˘bava sestávala ze zdobené pozlacené

masky, peãlivû provedeného srdeãního skaraba, kanop a pohfiebních papy-

rÛ.Její tûlo bylo zavinuto do jemn˘ch obinadel,která musela pocházet z krá-

lovsk˘ch dílen.Tûlo jeho otce bylo téÏ zavinuto do obinadel vysoké kvality,

z nichÏ dvû nesla oznaãení „Nefrure“. Otcova mumifikace v‰ak byla prove-

dena mnohem jednodu‰‰ím a levnûj‰ím zpÛsobem.Takovou situaci mÛÏe-

me interpretovat tak, Ïe v dobû Ramoseho smrti nebylo Senenmutovo po-

stavení je‰tû natolik v˘znamné, aby byl schopen vybavit jeho pohfieb

v nejvy‰‰í kvalitû. Jeho matka Hatnofret zemfiela zfiejmû o nûkolik let po-

zdûji, kdy jiÏ mohl Senenmut vypravit pohfieb mnohem nákladnûj‰ím zpÛ-

sobem. Pfii této pfiíleÏitosti pravdûpodobnû vyzvedl tûlo svého otce, které

do té doby spoãívalo na jiném místû, a po novém pfievinutí je nechal po-

hfibít po boku jeho manÏelky v pohfiební komofie v ·éch Abd el-Kurnû. Stej-

n˘ osud zfiejmû sdíleli i dal‰í ãlenové jeho rodiny, jejichÏ tûla byla v této ko-

mofie nalezena. Pro tvrzení, Ïe se v tomto pfiípadû jednalo o sekundární
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uloÏení tûl, hovofií nûkolik skuteãností – 1) do dvou rakví bylo uloÏeno vût-

‰í mnoÏství jedincÛ,2) u nûkter˘ch tûl byly nalezeny malé kamínky a hlína,

3) nûkteré kosti rukou byly dislokovány ãi leÏely zcela mimo vnûj‰í vrstvu

obinadel. K úmrtí Hatnofrety do‰lo zfiejmû nûkdy kolem 6. ãi 7. roku Hat-

‰epsuty, kdy jiÏ Senenmut rozhodnû zastával úfiad vychovatele princezny

Nefrure (viz dále), stejnû jako „velkého správce paláce“, tudíÏ mohl lépe za-

bezpeãit její pohfieb a,pokud je Helckova teorie o exhumaci tûl dal‰ích pfií-

buzn˘ch pravdivá, i jejich pfienos a nové pohfibení v Hatnofretinû hrobce.

Objevitelé hrobky Ambrose Lansing a William C. Hayes povaÏovali nález ta-

kového poãtu pohfiben˘ch jedincÛ za následek jakési pfiedãasné smrti,která

postihla celou rodinu v krátkém ãasovém úseku. Pro toto tvrzení v‰ak ne-

máme vÛbec Ïádné dÛkazy a pfiikláníme se spí‰e k Helckovû teorii. Identifi-

kace ostatních pohfiben˘ch jedincÛ je ale v souãasnosti zcela nemoÏná

a pouze z kontextu rodinného zázemí mÛÏeme pfiedpokládat, Ïe nûkteré

z tûl (ãi dokonce obû) dospûl˘ch Ïen by mohlo náleÏet Senenmutovû sest-

fie (ãi sestrám). Meyerová, která vychází z Helckova pfiedpokladu, Ïe titul

„HAty-a Hmw nTr n“ jméno boha n topografické oznaãení náleÏel k tûm titu-

lÛm, které odkazují na místo pÛvodu jejich nositele4, pfii‰la s názorem, Ïe

místem pÛvodu Senenmutovy rodiny byl Armant.Tento svÛj názor podklá-

dá i pfiítomností nûkolika Senenmutov˘ch soch v kontextu Armantu.

Senenmutova kar ié ra

Poãátky Senenmutovy kariéry, stejnû jako jeho pÛvod, zÛstávají pfiedmû-

tem mnoha diskuzí a polemik. Napfiíklad Wolfgang Helck vidí Senenmuto-

vy poãátky ve vojenském prostfiedí. Pfiedpokládá, Ïe jiÏ za vlády Amenho-

tepa I. fungoval Senenmut v královské armádû na pozici obyãejného

vojáka. K vojenskému prostfiedí se na základû krátké biografické zmínky

v hrobce TT 71 pfiiklání i znalec Senenmutova Ïivota Peter Dorman.5 Text

se zmiÀuje o Núbijcích, zlatém náramku a braní kofiisti. Znamená to snad,

Ïe se Senenmut podílel na vojenském taÏení do Núbie? Oproti tomu Win-

lock vojenskou kariéru zcela odmítá a vûfií, Ïe za Senenmutov˘m vzestu-

pem stojí administrativa Amonova chrámu v Karnaku. Pro názor jin˘ch ba-

datelÛ, Ïe poãátky Senenmutovy kariéry souvisí s knûÏsk˘m prostfiedím,

nenacházíme dostateãné podklady.

Pravdou je, Ïe rané období Senenmutovy kariéry zÛstává obestfieno

mnoha nejasnostmi. Ke zlomu dochází aÏ s nástupem Hat‰epsuty a Thut-
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dobnû i Schulman (1969–1970:48) pro období Thutmose I.,pokud ne uÏ Amenhotepa I.,srov.

Meyer (1982: 274).



mose III. Z doby pfied Hat‰epsutin˘m nástupem mÛÏeme se Senenmuto-

v˘m jménem spojit pouze ãtyfii památky, kter˘mi jsou dvû sochy uloÏené

dnes v Britském muzeu v Lond˘nû (BM 174 a BM 1513), kenotaf v Gebel

es-Silsile a graffito na ostrovû Sahel u Asuánu.V dobû, kdy se Senenmut za-

ãíná v˘raznûji prosazovat na poli administrativy, je jeho jméno nejãastûji

spojováno se dvûma tituly – „správce (majetku) boÏské manÏelky“

a „správce (majetku) královské dcery“. Zjednodu‰enû fieãeno, v tomto ob-

dobí souvisela jeho kariéra s fungováním královské rodiny, stejnû jako s ad-

ministrativou statkÛ boha Amona.Právû královské rodinû,zejména pak krá-

lovnû Hat‰epsutû vdûãil Senenmut za svoji kariéru a rÛst.Postupnû pfievzal

odpovûdnost za královskou pokladnici a audienãní sál, byla mu svûfiena

správa majetku královny a v˘chova královské dcery Nefrure. Pokud by-

chom byli schopni odpovûdût na klíãovou otázku, kdy byl Senenmut po-

vûfien správou majetku královny a její dcery, mohli bychom s vût‰í jistotou

urãit poãátek a souvislosti jeho nástupu k moci.V textech v‰ak nejsou pfií-

slu‰né tituly – tedy „správce (majetku) boÏské manÏelky“ a „správce (ma-

jetku) královské dcery“ – uvedeny jednoznaãnû v kontextu s jednotliv˘mi

jmény. Podle Meyerové (1982) je tak mÛÏeme spojovat uÏ s dobou Thut-

mose I., kdy byla „boÏskou manÏelkou“ mínûna královna Ahmose a „krá-

lovskou dcerou“ princezna Hat‰epsut. Zcela identick˘ popis situace v‰ak

vyhovuje i období vlády Thutmose II., kdy byla „boÏskou manÏelkou“ Hat-

‰epsut a „královskou dcerou“ Nefrure.Z celkového poãtu Senenmutov˘ch

titulÛ, které zÛstaly uchovány nejen na jeho sochách ãi v jeho hrobkách,

ale i na peãetích, kenotafu v Gebel es-Silsile ãi graffitu na Sahelu, je více

neÏ polovina v pfiímé souvislosti s fungováním a správou chrámÛ v Karna-

ku (napfi. „správce Amonov˘ch statkÛ“, „správce Amonova dobytka“,

„správce Amonov˘ch krás“ a mnohé dal‰í). Kromû administrativních titulÛ

je s jeho jménem spojen i knûÏsk˘ úfiad Hm-nTr n Imn-wsr-HAt. JiÏ dfiíve jsme

se zmínili o v˘skytu Senenmutova jména v Gebel es-Silsile. Je moÏné,Ïe byl

královnou povûfien, aby zajistil opûtovné otevfiení místních proslaven˘ch

lomÛ. Toto pak jistû souviselo s Hat‰epsutin˘mi intenzivními stavebními

aktivitami ve stfiedním a jiÏním Egyptû.

Senenmut tak zaãal postupnû ve sv˘ch rukou kumulovat jednotlivé úfia-

dy a tím úmûrnû narÛstal jeho v˘znam. NeÏ bychom zde uvádûli komplet-

ní seznam jeho titulÛ, bude rozhodnû jednodu‰‰í, abychom se obrátili pfií-

mo k Senenmutov˘m slovÛm,která z fragmentÛ jeho autobiografie sestavil

Winlock6.

„Byl jsem nejvût‰í z velk˘ch v celé zemi.Byl jsem stráÏcem tajemství krá-

le na v‰ech jeho místech; soukrom˘ rádce po vladafiovû pravici, jist si ná-

klonností a (moÏností) soukromé audience; milovník pravdy, kter˘ nepro-

jevil Ïádnou zaujatost; ten, kterému soudcové naslouchali a jehoÏ mlãení
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bylo v˘mluvné. Byl jsem tím, na jehoÏ v˘roky se jeho pán spoléhal, s jehoÏ

radou byla Paní Obou zemí uspokojena a srdce BoÏské manÏelky bylo zcela

naplnûno.Byl jsem u‰lechtil˘ k tomu,kdo mi naslouchal,neboÈ jsem opako-

val slova krále spoleãníkÛm. Byl jsem tím, jehoÏ kroky byly v paláci známy,

skuteãn˘ dÛvûrník panovníka, vstupující s láskou a vycházející s náklonnos-

tí, tû‰ící srdce vladafie kaÏdého dne. Byl jsem tím, kdo je uÏiteãn˘ králi, vûr-

n˘ bohu a bez poskvrny pfied lidmi. Byl jsem tím, komu byly dány záplavy,

takÏe mÛÏe dohlíÏet na Nil, ten, kterému byly svûfieny záleÏitosti Obou ze-

mí, takÏe to, ãím pfiispûl Jih i Sever, bylo v mé péãi.A navíc, mûl jsem pfií-

stup ke v‰em písemnostem prorokÛ – nebylo nic od poãátku vûkÛ,co bych

nepoznal.“

Za pozornost rozhodnû stojí skuteãnost, Ïe poté, co se Hat‰epsut ve

svém 7. roce spoleãného panování s Thutmosem III. sama zmocnila trÛnu,

dochází k postupnému oslabování vztahÛ Senenmuta a královské rodiny.

V roli vychovatele princezny Nefrure se objevuje dal‰í z Hat‰epsutin˘ch

hodnostáfiÛ jménem Senimen a tûÏi‰tû Senenmutovy ãinnosti se pfielévá na

stranu Amonov˘ch statkÛ – jiÏ není ani správcem princeznina majetku. Se

Senenmutov˘m jménem se ale mÛÏeme setkat i v dal‰ích královsk˘ch akti-

vitách, mezi nimiÏ nepochybnû zaujímá jednu z hlavních pozic v˘stavba

královnina zádu‰ního chrámu. Dnes nemÛÏeme jednoznaãnû fiíci, zdali byl

Senenmut hlavním ãi jedin˘m architektem tohoto monumentálního pro-

jektu, ale jeho vezdej‰í pfiítomnost je nezpochybnitelná. Podle nápisÛ na

so‰e nesoucí oznaãení CG 579 v Catalogue Génerale Egyptského muzea

v Káhifie se Senenmut podílel jako architekt nejen na stavbû v Dér el-Bah-

rí, ale také v Mutinû chrámu v Karnaku. Na nûkolika dal‰ích místech sám

o sobû Senenmut hovofií jako o „pfiedstaveném prací Amona v DÏeser dÏe-

seru“ (imj-rA kAt n Imn +sr Dsrw,TT 353), „pfiedstaveném prací Mut v I‰eru

(= Karnaku)“ (imj-rA kAt n Mwt m ISrw, Brooklyn 67.68), „pfiedstaveném

v‰ech královsk˘ch prací“ (imj-rA kAt nbt niswt,TT 71), „pfiedstaveném v‰ech

Amonov˘ch prací“ (imj-rA kAt nbt nt Imn, Brooklyn 67.68), „pfiedstaveném

v‰ech prací krále“ (imj-rA kAt nbt nt nsw,TT 353, BM 174 a BM 1513) a ko-

neãnû „pfiedstaveném v‰ech prací krále v Amonovû chrámu“ (imj-rA kAt nbt
nt nsw m pr Imn,TT 353).V‰echny v˘‰e uvedené tituly nám ale nic nefiíkají

o tom, jaká byla skuteãná Senenmutova úloha pfii v˘stavbû královnin˘ch

památek, tak jak to víme v pfiípadech dal‰ích Hat‰epsutin˘ch hodnostáfiÛ

DÏehuteje, Ineniho ãi Amenhotepa.

Chrám DÏese r  dÏese ru

K nejv˘znamnûj‰ím stavebním aktivitám, na kter˘ch se Senenmut nepo-

chybnû podílel, patfiila v˘stavba Hat‰epsutina zádu‰ního chrámu v Dér el-

Bahrí pojmenovaného „Nejsvatûj‰í ze svat˘ch“, egyptsky +sr Dsrw.Archi-

tektura chrámu zãásti vytesaného do skalního masivu a zãásti stojícího
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na volné terase byla bezesporu inspirována poblíÏ stojícím zádu‰ním

chrámem Nebhepetrea Mentuhotepa II. Hat‰epsutin chrám byl vybudo-

ván jako systém otevfien˘ch dvorÛ na tfiech terasách, které jsou navzájem

propojeny systémem ramp.Vzestupná cesta vedoucí k chrámu dosahuje

i dnes úctyhodné ‰ífiky 37 m. Stavba, která je opticky zapu‰tûna do pro-

stfiedí pfiírodního amfiteátru a jejíÏ pozadí tvofií monumentální skalní stû-

na, tak byla vybudována z blokÛ místního bílého vápence. Z funkãního

hlediska není Hat‰epsutin chrám niãím jin˘m neÏ tradiãním klasick˘m

novofií‰sk˘m chrámem oblasti starovûkého Vasetu. Na základû anal˘zy je-

jího architektonického v˘voje je moÏné, Ïe se stavbou bylo zapoãato jiÏ

v dobû Thutmose II., nicménû se jménem královny Hat‰epsuty jsou spo-

jeny ve‰keré stavební aktivity v prÛbûhu aÏ patnácti let (mezi 7. a 22. ro-

kem). Polsk˘ archeolog Z.Wysocki (1986) byl schopen stanovit dva od-

li‰né plány ve v˘stavbû, z nichÏ první pfiipsal právû ãinnosti Thutmose II.

a druhou jeho manÏelce královnû Hat‰epsutû. Na definitivní závûry je

v‰ak je‰tû brzy.

Cel˘ komplex se pÛvodnû skládal z údolního chrámu, vzestupné cesty

a zádu‰ního chrámu. Hrob královny byl v tradici 18. dynastie od této

chrámové struktury oddûlen a byl vybudován v nedalekém tradiãním

místû pohfibu panovníkÛ Nové fií‰e, v Údolí králÛ. Z údolního chrámu se

podafiilo archeologicky zjistit jen nepatrné pozÛstatky v blízkosti chrámu

Ramesse IV. Vzestupná cesta mûfiící pfiibliÏnû 1 km smûfiovala pfiímo

k pfiírodnímu amfiteátru – místu zádu‰ního chrámu.Ve svém prÛbûhu by-

la cesta lemována leÏícími vápencov˘mi sfingami s tváfií královny. Zdali

byl Senenmut vrchním architektem projektu, dnes jiÏ nejsme schopni

jednoznaãnû urãit. Kromû nûj se na nûm podíleli i dal‰í osobnosti Hat-

‰epsutina dvora – „veleknûz AmonÛv“ a „pfiedstaven˘ prací“ v královninû

hrobce Hapuseneb, „správce pokladnice“ a „pfiedstaven˘ dûlníkÛ“ DÏe-

hutej a kancléfi Nehesej.

Archeologick˘ v˘zkum zde byl zahájen v roce 1891 a jiÏ v roce 1896 byl

zádu‰ní chrám odkryt v plném rozsahu.V souãasnosti zde pracuje polská

expedice, která se podílí na v˘zkumu jiÏ od poãátku 60. let 20. století.

Chrám byl vybudován na postupnû se zvedajících terasách.První – spodní

terasa – je stejnû jako v˘‰e poloÏená terasa druhá rozdûlena centrální ram-

pou na dvû poloviny. Zadní stûny takto vzniklého dvora jsou tvofieny kolo-

nádou ãi pilífiovou galerií. Cel˘ portik tvofií 22 pilífiÛ. JiÏní polovina kolo-

nády je zdobena reliéfy, které zachycují transport dvou Ïulov˘ch obeliskÛ

z Asuánu aÏ do Vasetu a jejich vztyãení v karnackém chrámu.Severní polo-

vina nese scény detailnû zachycující rituální lov a rybolov.Volba témat v˘-

zdoby kolonád nepochybnû souvisí se skuteãností, Ïe obû spodní koloná-

dy byly pomûrnû volnû pfiístupné vefiejnosti. Uspofiádání stfiední – druhé

terasy zrcadlovû odráÏí spodní terasu.V˘zdoba obou ãástí kolonády se v‰ak

li‰í.V jiÏní polovinû nalézáme v˘jevy slavného návratu Hat‰epsutiny expe-
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dice z Puntu. Na bohatû malovan˘ch reliéfech tu defilují nosiãi darÛ, jsou

pfiivádûna exotická zvífiata (sloni, Ïirafy, opice a mnoho dal‰ích) a pfiiná-

‰eny vzácné rostliny.Mezi nejdÛleÏitûj‰í poloÏky nepochybnû náleÏí zlato,

kadidlo a levhartí koÏe‰iny. Proã byla vyobrazena právû tato v˘prava, je

jasné. Expedice do Puntu nepochybnû tvofiila centrální bod Hat‰epsutiny

zahraniãní politiky. Královna tak opustila váleãnickou tradici svého otce

a soustfiedila se na mírové obchodní styky.V tomto období nesmûfioval je-

jí zájem pouze k jihu, k oblasti Núbie a ãerné Afriky, ale v soukrom˘ch

hrobkách se poprvé objevují i zástupci a obchodníci z ostrova Kréty.Vo-

jenské aktivity byly omezeny na krátkodobé akce zamûfiené k potírání

drobn˘ch lokálních nepokojÛ, které mohly po‰kozovat její obchodní akti-

vity. Severní polovinu pokr˘vají reliéfy zachycující mnohem intimnûj‰í

aspekt královnina Ïivota – scény jejího boÏského zrození.V rámci legiti-

mizace svého nástupu na trÛn se Hat‰epsut zamûfiila na propagaci svého

boÏského pÛvodu. Podle této interpretace byla královna zrozena ze spo-

jení své matky s bohem Amonem, kter˘ k ní jedné noci pfiistoupil v po-

dobû jejího muÏe,Thutmose I., a poãal s ní dceru, budoucí královnu Hat-

‰epsut. Kromû tûchto kolonád byly na úrovni stfiední terasy vybudovány

i dvû kaple urãené místním boÏstvÛm. Severní z nich byla urãena pro bo-

hyni Hathoru a v jejím prostoru byly vztyãeny sloupy s hlavicemi zdobe-

n˘mi vyobrazením tváfie bohynû. V jednom z mal˘ch v˘klenkÛ mÛÏeme

i dnes objevit jednoduché vyobrazení stavitele Senenmuta. V jiÏní ãásti

druhé terasy vznikla svatynû zasvûcená bohu Anupovi (tzv. „dolní“ Anu-

pova kaple).

Ze stfiední ãásti otevfieného dvora stfiední terasy pokraãuje v ose vze-

stupné cesty dal‰í centrálnû orientovaná rampa vedoucí na tfietí, horní te-

rasu. Zdej‰í portik byl podle pÛvodního zámûru zdoben usirovsk˘mi so-

chami královny.Prostfiednictvím brány z rÛÏové Ïuly je pfiístupn˘ poslední

otevfien˘ dvÛr (peristyl),kter˘ se rozkládá bezprostfiednû pfied vstupem do

svatynû. Kolem dokola je dvÛr lemován sloupy a jak jsou na úrovni druhé

terasy vybudovány svatynû bohÛ Hathory aAnupa, tak paralelnû na tfietí te-

rase vznikla místa kultu krále a sluneãního boha Re-Harachteje s velk˘m

alabastrov˘m oltáfiem, spojené s tzv. „horní“ Anupovou kaplí. Pokud by-

chom pokraãovali komplexem dále, vstoupili bychom do prostor vytesa-

n˘ch ve skalním masivu (speos). Zde byla jiÏ v první etapû v˘stavby vybu-

dována hlavní svatynû.Toto místo bylo cílem procesí posvátné Amonovy

bárky pfii Pfiekrásném svátku údolí.

V letech následujících po smrti královny Hat‰epsuty byl chrám nûkoli-

krát poniãen. Nejstar‰í takové zásahy mÛÏeme spojovat se jménem jejího

nástupce Thutmose III. a posléze s amarnsk˘m obdobím. Jistou restauraci

zaÏil chrám v Pozdní dobû, resp. za vlády PtolemaiovcÛ, kdy byla Amonova

svatynû roz‰ífiena a byl zde situován kult dvou v˘znaãn˘ch osobností – sta-

vitele Imhotepa a hodnostáfie Amenhotepa, syna Hapuova. S pfiíchodem
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kfiesÈanství zde vznikl klá‰ter, pojmenovan˘ „Klá‰ter severu“, arabsky Dér

el-Bahrí.

Sochy

JiÏ dfiíve jsme se zmínili o enormním poãtu Senenmutov˘ch soch.Nejen je-

jich poãet, ale i kvalita provedení a zpÛsob vyobrazení majitele stojí za po-

v‰imnutí.VÏdyÈ v prÛbûhu cel˘ch staroegyptsk˘ch dûjin nenajdeme mno-

ho jedincÛ,ktefií by se mohli pochlubit takov˘m mnoÏstvím soch a dal‰ích

památek. Musíme si téÏ uvûdomit, Ïe jednotlivé sochy musely b˘t Senen-

mutovi dedikovány samotnou královnou a potvrzují tak jeho v˘sadní po-

stavení na královském dvofie.Tyto sochy nebyly urãeny pouze k v˘zdobû

jeho hrobek, ale téÏ chrámového komplexu v Dér el-Bahrí. Odtud v‰ak by-

ly v dobû niãení památky na královnu odstranûny. Z pochopiteln˘ch dÛvo-

dÛ zÛstaly dochovány zejména sochy vytesané z tvrdého druhu kamene.

Nejãastûji je Senenmut zobrazen sedící ãi dfiepící,s princeznou Nefrure za-

halenou ve svém plá‰ti na kolenou. Zejména tento druh˘ zpÛsob je inova-

tivní a v kontextu staroegyptského umûní pfiedstavuje nové fie‰ení problé-

mu, jak spoleãnû zachytit dospûlého s dítûtem v jedné kompozici.

Originální jsou ale i dal‰í Senenmutovy portéty – kleãící a v rukou drÏící

pfiedmût urãen˘ k darování ãi obûtování – napfi.mûfiicí lano, sistrum ãi mo-

del svatynû.7

Mís to  pos ledn ího  odpoã inku

Senenmut ale nekoncentroval svou pozornost v˘hradnû na stavby královské

rodiny – sám si nechal postupnû vybudovat dvû hrobky na západním bfiehu

v Thébách. V˘stavba star‰í z nich byla zahájena pravdûpodobnû v 7. roce

vlády, krátce pfied Hat‰epsutinou uzurpací trÛnu.8 Tato znaãnû rozsáhlá

skalní hrobka se nachází na nejvy‰‰í terase tûsnû pod vrcholem ·éch Abd

el-Kurny. V dne‰ní dobû je ale zcela zniãena. Tím, kdo jako první v roce

1930 do hrobky vstoupil, byl H. E.Winlock. Nezbylo mu nicménû neÏ kon-

statovat, Ïe hrobka byla jiÏ tehdy ve velmi ‰patném stavu. Nûkolika po so-

bû jdoucím expedicím se i pfiesto podafiilo zdokumentovat zbytky pÛvod-

ní v˘zdoby hrobky, vãetnû nûkolika drobn˘ch popsan˘ch stél a neprav˘ch

dvefií. Hrobka TT 71 je skalní hrobkou typickou pro tuto oblast a dané ob-

dobí. Její pÛdorys pfiipomíná písmeno „T“. Pfied vstupem do hrobky byl

vybudován dvÛr (pfiibliÏnû 40 3 25 m), terasa a rampa, která spojuje obû
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ãásti. Za vstupem do hrobky, kter˘ je lemován po obou stranách ãtyfimi

„okny“, se rozkládá tradiãní transverzální hala mûfiící 26 m,v níÏ bylo vzty-

ãeno celkem 8 sloupÛ. Do zadní stûny této haly bylo vytesáno nûkolik nik

a nemÛÏeme vylouãit,Ïe právû zde mûly b˘t umístûny sochy majitele hrob-

ky. V jihov˘chodním rohu haly byla vybudována ‰achta vedoucí do malé

komory, kde mûlo b˘t pravdûpodobnû uloÏeno k vûãnému odpoãinku Se-

nenmutovo tûlo. Pfiímo proti vstupu do hrobky vystupuje z transverzální

haly 23 m dlouhá chodba vedoucí do nitra skalního masivu, na jejímÏ kon-

ci byly pÛvodnû umístûny nepravé dvefie a malá vápencová svatynû v po-

dobû niky – centrální místo kultu, kde mohla b˘t umístûna Senenmutova

socha. Obdobná nedokonãená socha, která byla nalezena in situ, byla za-

pu‰tûna do skalní fasády v chodbû vedoucí pfiímo nad vstupem do hrobky.

Z pÛvodní bohatû malované v˘zdoby se do souãasnosti dochovaly jen

drobné zbytky a stejnû jako 9 stél nesou i stûny hrobky známky destrukce.

Kromû klasické ornamentální v˘zdoby zde byli vyobrazeni i nosiãi darÛ,

pravdûpodobnû z Kréty, coÏ by v pfiípadû potvrzení pfiedstavovalo nejstar-

‰í doklad kontaktÛ mezi Egyptem a obyvateli tohoto stfiedomofiského

ostrova.V transverzální hale zanechal Senenmut kletbu urãenou tomu,kdo

by chtûl ru‰it jeho klid:

„Pokud jde o jakéhokoliv ãlovûka, kter˘ zpÛsobí po‰kození mé sochy –

(ten pak) nebude smût následovat krále své doby, nebude smût b˘t po-

hfiben na západním pohfiebi‰ti, nebude mu smût b˘t dána Ïádná doba Ïi-

vota na zemi.“ 

K nejv˘znamnûj‰ím nálezÛm v této hrobce se nespornû fiadí SenenmutÛv

sarkofág a kvarcitové nepravé dvefie s vyobrazením majitele pfii zádu‰ní hos-

tinû v horní ãásti. Postava Senenmuta je doprovázena vyobrazením jeho ro-

diãÛ – Ramoseho a Hatnofrety. Nápisy uvádûjí pasáÏe ze 148. kapitoly Kni-

hy mrtv˘ch a vyobrazení boha Anupa, spoleãnû se ãtyfimi mumiformními

postavami kormidelníkÛ nebes, b˘ka a sedmi krav sluneãního boha.

Nicménû jiÏ v lednu 1927 se podafiilo opût Herbertu E.Winlockovi ná-

hodou odkr˘t v Dér el-Bahrí dal‰í hrobku nesoucí Senenmutovo jméno.Lo-

kace této hrobky je v‰ak, ve srovnání se standardním a tradiãním poloÏe-

ním star‰í TT 71, neobvyklá. Její ústí je uzavfiené su‰en˘mi cihlami

a nachází se na konci malého lomu a pokraãuje jako tunel dal‰ích asi 80 m.

Sv˘m prÛbûhem sleduje pfiibliÏnû vzestupnou cestu Hat‰epsutina chrámu

DÏeser dÏeseru a konãí pod samotn˘m chrámov˘m okrskem.Chodba se na

tfiech místech roz‰ifiuje do jednotliv˘ch místností, z nichÏ pouze první ne-

se nedokonãenou malovanou v˘zdobu.V˘stavba druhé hrobky byla zfiejmû

zahájena aÏ nûkdy v prÛbûhu 16. roku Hat‰epsutiny vlády. První místnost,

která b˘vá oznaãována písmenem „A“, byla peãlivû vybílena, aby mohla

b˘t následnû vyzdobena. Zde byla také v západní zdi nalezena dal‰í Senen-

mutova stéla, která je podobná té, o níÏ jsme jiÏ hovofiili v souvislosti

s hrobkou TT 71. Na dvû ãásti rozdûlen˘ strop zachycuje souhvûzdí sever-
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ní a jiÏní oblohy a podle své v˘zdoby b˘vá v literatufie oznaãován jako „as-

tronomick˘ strop“. Mezi jednotliv˘mi souhvûzdími jsou zachycena i boÏ-

stva dnÛ lunárního mûsíce – toto vyobrazení je jedním z nejstar‰ích ve sta-

roegyptském prostfiedí9. Dal‰í dvû místnosti pfiístupné prostfiednictvím

sestupn˘ch chodeb se schodi‰ti jiÏ zÛstaly bez v˘zdoby.To vedlo nûkteré

badatele k závûru, Ïe hrobka byla pÛvodnû koncipována jako jednoduchá

sestupná chodba a pohfiební komora (místnost „A“) a dal‰í chodby a míst-

nosti byly jiÏ sekundárním roz‰ífiením projektu.Tato hrobka ale nebyla ni-

kdy dokonãena a zÛstává otevfiena i otázka, zda vÛbec nûkdy byla místem

Senenmutova posledního odpoãinku.

Senenmutova smr t

Tak jak se Senenmutovo jméno náhle a dÛraznû objevuje v prvních letech

spoleãné vlády Thutmose III. a jeho nevlastní matky královny Hat‰epsuty,

stejnû náhle mizí kolem 16. roku. Meyerová pfii‰la s lákavou teorií, Ïe sku-

teãnost,Ïe v tomto období Senenmutovo jméno náhle mizí,bezprostfiednû

nesouvisí s jeho smrtí. Pfiedpokládá, Ïe po smrti princezny Nefrure Senen-

mut opou‰tí královnin tábor a pfiidává se na stranu Thutmose III., kter˘ se

jiÏ intenzivnû pokou‰el o zmûnu pomûrÛ na královském dvofie. Dnes pfie-

vládá pfiesvûdãení, Ïe Senenmut zemfiel nûkdy kolem 18. ãi 19. roku, tedy

je‰tû pfiedtím, neÏ se Thutmose III. definitivnû chopil moci.Takovou dataci

by podpofiil i stav rozestavûnosti jeho druhé hrobky TT 353, u níÏ byla

kompletnû dokonãena první stavební fáze (sestupná chodba a místnost

„A“) a dal‰í prostory byly vybudovány jen v základních obrysech.Také jmé-

no královny Hat‰epsuty nebylo poniãeno,coÏ svûdãí o tom,Ïe hrobka mu-

sela b˘t opu‰tûna je‰tû pfied její smrtí. Místo Senenmutova posledního od-

poãinku v‰ak neznáme. Svou první hrobku TT 71 v ·éch Abd el-Kurnû

opustil tûsnû pfied jejím dokonãením, kdy zde jiÏ byl umístûn i sarkofág,

a nov˘m místem pohfibu se mûla stát hrobka TT 353 v Dér el-Bahrí. Jeho

ostatky tu ale nikdy uloÏeny nebyly. Dal‰í otázky se vynofiují v souvislosti

s pronásledováním Senenmutovy památky – jeho jméno a vyobrazení byla

cílenû po‰kozována a niãena. Neznáme v‰ak dÛvody, které k tomu vedly.

Nask˘tá se nám hned nûkolik moÏn˘ch vysvûtlení. Snad kaÏdému vytane

v pamûti pronásledování památky královny Hat‰epsuty, které b˘valo spojo-

váno se jménem jejího nástupce a nevlastního syna Thutmose III. Ostatnû,

na mnoha vyobrazeních jsou zachycena jména obou „pronásledovan˘ch“,

Senenmuta i Hat‰epsuty, ale zatímco Senenmutovo jméno je po‰kozeno ãi

zcela zniãeno, jméno královny zÛstalo zcela nepo‰kozeno.Pokud by se tak

jednalo o akt spoleãné pomsty, musela by b˘t zniãena obû jména. K pro-

následování Senenmuta muselo tedy dojít jiÏ dfiíve neÏ ve 42. roce panová-
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ní Thutmose III., kdy byly zahájeny akce proti památce královny Hat‰epsu-

ty.V kontextu dûjin starého Egypta jsme si zvykli hledat za ve‰ker˘mi ãiny

komplikované politické pozadí, ale i stafií EgypÈané byli obyãejn˘mi lidmi,

se sv˘mi obyãejn˘mi lidsk˘mi osudy. Nemohla tak stát v pozadí jen oby-

ãejná pomsta a závist? VÏdyÈ o Senenmutovû v˘sadním postavení jsme jiÏ

mnoho fiekli. Na vyobrazeních Senenmutovy rodiny nenacházíme Ïádnou

manÏelku ãi dûti a o posmrtn˘ kult zesnulého Senenmuta se musel násled-

nû postarat jeden z jeho bratrÛ,Amenemhet.10 Nikdo se tak nemohl posta-

vit na obranu památky zesnulého hodnostáfie.

Senenmut ,  ne jen  k rá lovsk˘  a rch i tek t?

PfiitaÏlivost Ïivotního pfiíbûhu Senenmuta spoãívá nepochybnû v raketo-

vém startu a prÛbûhu jeho kariéry,z „muÏe z lidu“ dosáhl aÏ na samotn˘ vr-

chol pomyslného spoleãenského Ïebfiíãku. Jeho soukrom˘ Ïivot se zá-

jmem sledovali jiÏ jeho souãasníci. Zejména SenenmutÛv blízk˘ vztah ke

ãlenÛm královské rodiny vedl, spoleãnû s rychl˘m postupem aÏ na samot-

n˘ pomysln˘ vrchol spoleãenského Ïebfiíãku,k mnoha nepodloÏen˘m spe-

kulacím. Skuteãnost, Ïe jeho kariéra vûrnû odráÏí nárÛst moci královny

Hat‰epsuty,podnítila diskuzi,zda se Senenmut ze své pozice,kterou zastával

v administrativû nejv˘znamnûj‰ího ekonomického faktoru zemû – Amonova

chrámu v Karnaku, nûjakou vût‰í mírou sám nepodílel na tomto v˘voji.

Nûktefií autofii ale zacházejí v podobn˘ch spekulacích je‰tû dále. KdyÏ by-

lo v jedné z nedokonãen˘ch hrobek nad chrámem v Dér el-Bahrí nalezeno

graffito zachycující dvû kopulující postavy, byli tito naprosto bez jakého-

koliv dÛkazu identifikováni jako královna Hat‰epsut a její „milenec“ Se-

nenmut. U vyobrazení v‰ak není Ïádn˘ nápis, kter˘ by tuto identifikaci

opravÀoval. MuÏská postava je zachycena pouze s pokr˘vkou hlavy, která

byla vyhraÏena pro v˘‰e postavené hodnostáfie, zatímco Ïenské postavû

vyobrazené s královskou korunou (bez odznaku královské moci – urea)

schází Ïenské poprsí.Byl tedy Senenmut milencem ovdovûlé královny? Na

takto pfiímo poloÏenou otázku musíme odpovûdût pouze tak, Ïe pravdû-

podobnû nikoliv.U autorÛ,ktefií povaÏují jiÏ v˘‰e zmínûné graffito za dÛkaz

jejich intimního vztahu, je tak spí‰e „pfiání otcem my‰lenky“.
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