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Objeven í  Meket reovy  h robky

Objevitelem Meketreovy hrobky se stal t˘m veden˘ americk˘m archeo-

logem Herbertem E.Winlockem, kter˘ pracoval pro Metropolitní muzeum

v New Yorku. Roku 1920 provádûl v˘kopy na západním bfiehu Nilu, proti

Luxoru, poblíÏ Dér el-Bahrí, av‰ak bûhem sezóny se mu nepodafiilo najít

Ïádn˘ v˘znamn˘ nález. AÏ pfii‰el 17. bfiezen…

Ponechme v‰ak slovo v˘kopci, kter˘ popsal okolnosti nálezu hrobky

v novinovém ãlánku1: „Vracel jsem se z práce podél Medínit Habu. Stûny

starobylého chrámu se v zapadajícím slunci barvily do rÛÏova… Pfied v˘ko-

pov˘m domem jsem narazil na Lansinga a Hausera, ktefií z nûj právû vychá-

zeli.Ukazovali mi útrÏek papíru s na‰krában˘m vzkazem od Burtona:„Ihned

pfiijìte a vezmûte si s sebou baterky. Nakonec se na nás usmálo ‰tûstí.“…

Skupinka ArabÛ stála kolem ústí chodby. V pfií‰efií chodby jsme byli schop-

ni rozeznat jen Burtona a pfiedáka dûlníkÛ… Burton ukazoval na vyláman˘

otvor,kter˘ se objevil mezi stûnou koridoru a podlahou.¤ekl, Ïe se tam po-

kou‰el nahlédnout se zapálen˘mi zápalkami, ty v‰ak neposkytovaly dosta-

tek svûtla,a tak to máme zkusit s na‰imi baterkami… Lehl jsem si na bfiicho,

prostrãil jsem baterku otvorem, stiskl vypínaã a podíval se.

Proud svûtla ozáfiil svût star˘ 4000 let a já zíral dolÛ na mnoÏství mal˘ch,

pestfie pomalovan˘ch dfievûn˘ch muÏíãkÛ,ktefií byli rozestavûni do mnoha

smûrÛ (obr.1).Vysoká a ‰tíhlá dívka mi vyrovnanû vracela mÛj pohled; jed-

na skupina miniaturních muÏíãkÛ drÏela v rukách biãíky a popohánûla ji-

mi strakat˘ dobytek, zatímco veslafii byli pfiipoutáni ke sv˘m veslÛm na ce-

lé flotile lodí.Ve‰keré toto hemÏení probíhalo za aÏ nepfiirozeného ticha,

jako by vzdálenost ãtyfiiceti století, pfies kterou jsem na nû hledûl, byla pfií-

li‰ velká i pro jedin˘ zvuk, kter˘ by mohl dolétnout k m˘m u‰ím…“

Meketreova hrobka (obr.2:3) pravdûpodobnû patfiila v dobû svého vzni-

ku mezi nejnákladnûj‰í nekrálovské hrobky.2 Meketre si vybral místo pro

stavbu svého „pfiíbytku pro vûãnost“ v údolí rozkládajícím se jiÏnû od zá-

du‰ního chrámu Nebhepetrea Mentuhotepa II.v Dér el-Bahrí (obr.2:5).Do

jiÏnû uklonûného svahu tohoto údolí, které leÏelo západnû od pahorku
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1 Winlock (1955: 1–8)
2 Popis Meketreovy hrobky – viz Winlock (1955: 9–15).



·éch Abd el-Kurna,byla vytesána Meketreova hrobka.Údolí bylo skryto zra-

kÛm knûÏí, ktefií mûli za úkol stráÏit pohfiebi‰tû, a proto byla hrobka záhy

vyrabována, pravdûpodobnû jiÏ na konci Stfiední, ãi na poãátku Nové fií‰e.
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Obr.1 Scéna,která se naskytla archeologÛm pfii pohledu do serdabu Meketreovy hrobky,kam

4 000 let nepohlédlo lidské oko. Podle Winlock (1955: Fig. 4)

Obr. 2 Plán pohfiebi‰È na západním bfiehu Nilu ve Stfiední fií‰i. âísla v˘znamn˘ch památek se

nacházejí v textu. Podle Arnold, Do. (1991: Fig. 1)



Dispozice Meketreovy hrobky byla inspirována podobou královsk˘ch

hrobek typu saff, které si nechali vystavût panovníci 11. dynastie na lokali-

tû el-Tárif (obr. 2:11). Pojmenování tohoto typu je odvozeno od arabského

názvu nejnápadnûj‰ího architektonického prvku – fiady sloupÛ, která zdo-

bila vchod do vlastní pohfiební kaple.Stavitel uzpÛsobil podobu hrobky to-

pografii místa, které si Meketre vybral.

Proã si Meketre vybral pro svou hrobku toto odlehlé údolí? Odpovûì na

tuto otázku je nutné hledat v dal‰ích památkách,které se ve zmínûném údo-

lí nacházejí.Bezprostfiednû na jih byly Winlockem prozkoumány pozÛstatky

královského pohfiebního komplexu (obr. 2:1, 2), kter˘ v‰ak nebyl nikdy do-

konãen.Na základû podobností s pohfiebním komplexem Nebhepetrea Men-

tuhotepa II. v Dér el-Bahrí je zfiejmá jeho datace do samotného závûru 11.ãi

poãátku 12.dynastie.Winlock se domníval,Ïe odkryl nedokonãen˘ komplex

Sanchkarea Mentuhotepa III.,nástupce Mentuhotepa II.Po dÛkladné anal˘ze

v‰ech stávajících dÛkazÛ v‰ak Do. Arnoldová (Arnold, v tisku) do‰la k závû-

ru, Ïe tento monument je tfieba pfiipsat Amenemhetovi I., zakladateli 12. dy-

nastie. Amenemhet se po pfievzetí moci nejprve pokusil upevnit svou pozi-

ci pomocí tradic thébské 11. dynastie (zaãal budovat svou hrobku na

tradiãním místû a podle stavebních kánonÛ panovníkÛ 11. dynastie).Tento

pokus v‰ak selhal a Amenemhet se rozhodl pfiesunout do novû zaloÏeného

hlavního mûsta Ictauej,v jehoÏ blízkosti (v el-Li‰tu) si nechal vybudovat i no-

v˘ pohfiební komplex, jiÏ zcela ve stavebních tradicích Staré fií‰e. Meketre

musel zemfiít na samém poãátku vlády Amenemheta I.,neboÈ jeho hrobka je

jedinou stfiedofií‰skou hrobkou,která byla v tomto údolí dokonãena.

Na úpatí svahu se nacházela vstupní brána do celého komplexu (obr. 3).

Za ní se leÏelo rozlehlé volné prostranství, jeÏ bylo 25 m ‰iroké a 70 m dlou-

hé. Prostranství bylo obehnáno mohutnou cihlovou ohradní zdí, jejíÏ síla

dosahovala aÏ 160 cm.

V jihozápadním rohu dvora se nacházely vchody do tfií men‰ích vedlej-

‰ích hrobek Meketreov˘ch sluÏebníkÛ. Jen jedna z nich v‰ak byla pouÏita

pro uloÏení pohfibu.

Vlastní Meketreova hrobka se nacházela na horním konci volného pro-

stranství, pfiímo v ose celého komplexu.Terén zde byl upraven do podoby

skalní terasy sedm metrÛ ‰iroké, z níÏ se vcházelo do dal‰ích souãástí po-

hfiebního komplexu. PrÛãelí bylo tvofieno fiadou devíti polygonálních (os-

mibok˘ch) pilífiÛ vytesan˘ch do upravené a vyhlazené skalní stûny. Na

thébské nekropoli se nevyskytuje jiná hrobka hodnostáfie, která by se py‰-

nila takto zdoben˘m prÛãelím. Právû tento charakteristick˘ rys architekt

hrobky pfievzal z královsk˘ch hrobek v nedalekém el-Tárifu a z pilífii zdo-

beného hypostylu a pfiedsínû zádu‰ního chrámu Mentuhotepa II. v Dér el-

Bahrí.PÛvodnû byly pilífie nabarveny ãervenou barvou,která imitovala bar-

vu asuánské Ïuly – tvrdého a cenûného stavebního materiálu, na jehoÏ

tûÏbu mûl monopol pouze panovník.
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V pravém i levém rohu skalní terasy se nacházely vchody do men‰ích

hrobek hodnostáfiÛ,ktefií za svého Ïivota slouÏili Meketreovi a získali si tak

právo b˘t pohfibeni v jeho komplexu. Hrobka v pravém rohu byla pouÏita

pro „správce statkÛ“ Waha a sestávala z kultovní kaple vystavûné z nepále-

n˘ch cihel.V sousedství byla nalezena malá, do skály vytesaná místnost, do

níÏ byly uloÏeny pozÛstatky (keramické nádoby a zbytky obinadel) po mu-

mifikaãních obfiadech, které snad souvisely pfiímo s osobou Meketrea.

Meketreova hrobka byla umístûna uprostfied skalní terasy. Sestávala

z 20 m dlouhé chodby, jejíÏ stûny byly pÛvodnû pravdûpodobnû obloÏeny

vápencov˘mi deskami. Do nich byla vyryta reliéfní v˘zdoba, jejíÏ zlomky

jsou dodnes uloÏeny jak v Metropolitním muzeu v New Yorku, tak v káhir-

ském Egyptském muzeu. Chodba ústila do ãtvercové zádu‰ní kaple. Do zá-

padní stûny byl zahlouben v˘klenek, kde stála socha zemfielého.V podlaze

kultovní kaple se otevíralo ústí ‰achty, která vedla do Meketreovy pohfieb-

ní komory; ta v‰ak byla vykradena jiÏ ve starovûku.

Severnû od vchodu do Meketreovy kaple se nacházel vstup do hrobky

patfiící jeho nejstar‰ímu synu Antefovi. Dispozice hrobky byla shodná

s hrobkou jeho otce. Obû kaple byly navíc spojeny pfiíãnou chodbou, jeÏ

mûla usnadnit provoz zádu‰ních kultÛ obou hodnostáfiÛ – snad se skrze ni

mohli nav‰tûvovat i du‰e blaÏen˘ch zemfiel˘ch.

Právû v chodbû, jeÏ pfiíslu‰ela k Meketreovû hrobce,na‰li ameriãtí archeo-

logové men‰í místnost, jejíÏ objevení Winlock tak barvitû popisuje. Míst-
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Obr. 3 Plán Meketreovy hrobky. Podle Winlock (1955: Fig. 54)



nost je popisována jako serdab (sklad) a byla pouze hrubû vytesána do

okolní skály. Její pÛdorys byl ãtvercov˘ o délce strany 125 cm a pfiibliÏnû

stejné v˘‰ce.V serdabech byly ve Staré fií‰i ukládány sochy majitele hrob-

ky,v nichÏ mohl pfieb˘vat duch blaÏeného zemfielého a jeÏ mu slouÏily jako

náhradní tûlo.V Meketreovû serdabu na‰li archeologové mnoÏství dfievû-

n˘ch modelÛ,které dodnes tvofií vyhledávanou ãást sbírek Metropolitního

muzea v New Yorku a Egyptského muzea v Káhifie.V místnÛstce bylo na-

skládáno celkem osm modelÛ domÛ a rozliãn˘ch fiemeslnick˘ch dílen,dva-

náct modelÛ ãlunÛ a bárek, velk˘ soubor nosiãÛ obûtin a pfiedev‰ím velk˘

model znázorÀující Meketrea pfii sãítání dobytka.

Funkce dfievûn˘ch modelÛ byla jasná.V okamÏiku uloÏení zemfielého do po-

hfiební komory a po pronesení magick˘ch formulí byl mal˘m postavám

vdechnut Ïivot a ony pak slouÏily svému pánu na vûãnosti a zásobovaly ho

v‰ím,co potfieboval – masem,chlebem,pivem,ale i látkami.Meketre se mohl

tû‰it ze sv˘ch domÛ a stále vykonávat svou práci – dohlíÏet na sãítání dobytka.

Meket re  a jeho doba

O Meketreov˘ch osudech se dozvídáme z nûkolika na sobû nezávis-

l˘ch zdrojÛ. Z tohoto dÛvodu je tato osobnost tak dÛleÏitá. Je zachycen

na reliéfech zdobících stûny zádu‰ního chrámu panovníka Nebhepetrea

Mentuhotepa II. v Dér el-Bahrí, objevuje se na skalním reliéfu z ·att er-Ri-

gál a byla nalezena i jeho hrobka. Na základû nálezÛ souboru dfievûn˘ch

modelÛ z jeho hrobky je navíc do jisté míry moÏné rekonstruovat podobu

hospodáfiství na samotném poãátku Stfiední fií‰e.

Tab. 1 Pfiehled panovníkÛ 11. a poãátku 12. dynastie (podle Beckerath 1997: 132–142)

Hor Tepej-aa (Velk˘ pfiedek) Mentuhotep I. 11. dyn.

Hor Sehertauej Antef I. 11. dyn. 16 let vlády, 2119–2103 pfi. Kr.

Hor Wahanch Antef II. 11. dyn. 49 let vlády, 2103–2054 pfi. Kr.

Hor Nebtepnefer Antef III. 11. dyn. 8 let vlády, 2054–2046 pfi. Kr.

Hor Sanchibtauej Nebhepetre Mentuhotep II. 11. dyn. 51 let vlády, 2046–1995 pfi. Kr.

Sanchkare Mentuhotep III. 11. dyn. 12 let vlády, 1995–1983 pfi. Kr.

Nebtauejre Mentuhotep IV. 11. dyn. 7 let vlády, 1983–1976 pfi. Kr.

Sehetepibre Amenemhet I. 12. dyn. 29 let vlády, 1976–1947 pfi. Kr.

Meketre byl souãasníkem zakladatele Stfiední fií‰e Nebhepetrea Mentuho-

tepa II. (2064–2113 pfi.Kr.) a Ïil i v dobû jeho následovníkÛ (tab.1).3 Doba

pfiechodu mezi 11. a 12. dynastií byla mocensky nestabilní a plná kvasu

a pohled na Ïivot jednoho úfiedníka a s ním spojené památky mÛÏe pfiinést

i informace o celkové situaci ve spoleãnosti.
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3 O dûjinách a kultufie na poãátku Stfiední fií‰e – viz Arnold (v tisku); Bárta (1997); Callender

(2002).



Jako královsk˘ dvofian mûl Meketre povinnost doprovázel svého panov-

níka na jeho cestách po Egyptû.O jedné z nich se nám dochovalo unikátní

svûdectví.Roku 2022 pfi.Kr., ve 39. roce své vlády, se Mentuhotep vydal do

údolí ·att er-Rigál,kde se setkal s navracející se karavanní expedicí z Núbie

vedenou korunním princem Antefem a kancléfiem Chetejem (obr. 4).4 ·att

er-Rigál je jedno z mnoha nepfiíli‰ malebn˘ch boãních údolíãek, které se

zafiezávají do pískovcového úboãí Nilu na západním bfiehu, asi 35 km se-

vernû od Edfu, jen nedaleko od známé Gebel es-Silsily. Na skalním reliéfu

(2 metry vysokém a 2,15 m ‰irokém) jsou zachyceny ãtyfii postavy: v cent-

ru se nachází Nebhepetre Mentuhotep II., kter˘ je odûn do archaické suk-

nice a hlavu mu zdobí spojená koruna Horního a Dolního Egypta; za ním

stojí Ïenská postava,která je pfiípiskem identifikována jako „královská mat-

ka,kterou on miluje, Iah“. Iah byla pravdûpodobnû matka Mentuhotepa II.,

které bylo v dobû setkání u ·att er-Rigál kolem sedmdesáti let. Pfied pa-

novníkem jsou zachyceni dva hodnostáfii, jak k nûmu kráãejí – korunní

princ „boÏsk˘ otec,miláãek bohÛ,ReÛv syn Antef“ a „kancléfi (správce krá-

lovské peãeti) Chetej“. Jména a tituly osmi dal‰ích dvofianÛ, ktefií doprová-

zeli panovníka, se nacházejí na 8 metrÛ dlouhém nápisu opodál hlavního

skalního reliéfu. Dodnes se zachovala jména „pfiedstaveného sochafiÛ“ Ve-

serinera, syna Antefova; „královského herolda“ Meheseje, syna Dagiho a zro-
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4 O skalním reliéfu v ·att er-Rigál a jeho v˘znamu pro poznání struktury královského dvora

Nebhepetrea Mentuhotepa II. – viz Winlock (1940).

Obr. 4 Skalní reliéf v ·att er-Rigál. Podle Winlock (1949: Fig. 7)



zeného NedÏmetou; „pokladníka krále Dolního Egypta“ Merua a „pfiedsta-

veného ‰esti velk˘ch soudních dvorÛ“ Meketrea.

Na tomto skalním nápisu se Meketre poprvé vynofiuje z temna dûjin; vy-

stupuje zde jako drÏitel vysoké soudní funkce.V dobû setkání u ·att er-Ri-

gál mu mohlo b˘t asi 25 let.

Na základû kombinace nûkolika pramenÛ lze rekonstruovat MeketreÛv

kariérní vzestup.V 39.roce vlády Nebhepetrea Mentuhotepa II.zastával vy-

sokou funkci v soudním aparátu. Úfiad kancléfie („správce královské peãe-

ti“) tehdy zastával hodnostáfi jménem Chetej, kter˘ byl posléze pohfiben

v thébské hrobce s oznaãením TT 331. Staroegyptsk˘ úfiad kancléfie by by-

lo moÏné pfiirovnat k modernímu ministru hospodáfiství. Mezi nejdÛleÏi-

tûj‰í povinnosti kancléfie patfiilo pfiedev‰ím spravování ekonomiky zemû,

vymûfiování daní z úrody a stád a (pfiedev‰ím) pak jejich vybírání.V nápisu

na stéle datované rokem 46 vlády Nebhepetrea Mentuhotepa II. figuruje

jako kancléfi hodnostáfi Meru. Meketre se poprvé objevuje s titulem kanclé-

fie na reliéfní v˘zdobû zádu‰ního komplexu Nebhepetrea Mentuhotepa II.

v Dér el-Bahrí.Lze tedy pfiedpokládat,Ïe nastoupil po Meruovi a vykonával

funkci kancléfie aÏ do roku 51,kdy Mentuhotep II. zemfiel.V dobû smrti pa-

novníka byl Meketre jiÏ zral˘m ãtyfiicátníkem.

Podle písemn˘ch pramenÛ víme, Ïe po Nebhepetre Mentuhotepovi II.

nastoupil Sanchkare Mentuhotep III. a vládl dvanáct let.V Turínském krá-

lovském papyru se po jeho jménu vyskytuje pfiípisek „sedm chybûjících

let“ – tam se tradiãnû klade období vlády Nebtauejrea Mentuhotepa IV.,

které trvalo minimálnû dva roky.V dobû nástupu Amenemheta I. bylo tedy

Meketrovi pfiibliÏnû 55 let. Pokud pfiijmeme pfiedpoklad, Ïe zemfiel v ob-

dobí, kdy byl Amenemhet I. rozhodnut postavit si hrobku v údolí jiÏnû od

Dér el-Bahrí, bylo Meketreovi kolem ‰edesáti.

Z fragmentÛ v˘zdoby Meketreovy hrobky víme, Ïe vykonával funkce

„správce královské peãeti, pfiedstaveného ‰esti velk˘ch dvorÛ a pfiedstave-

ného Velkého domu (panovníka)“. Kromû tûchto titulÛ, které byly vázány

na jeho skuteãné povolání, mûl i dal‰í, které urãovaly jeho sociální postave-

ní ve staroegyptské spoleãnosti. Byl „dûdiãn˘m kníÏetem, ‰lechticem, dû-

diãn˘m kníÏetem u brány (boha) Geba a jedin˘m pfiítelem (panovníka)“.

Model5

Dfievûné modely tvofiily pouze jednu souãást pohfiební v˘bavy, která byla

ve starovûkém Egyptû ukládána do hrobek a jejíÏ stopy dnes nalézáme pfii

archeologickém v˘zkumu. Nejstar‰í modely vznikly v samotném závûru
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5 Obecné informace o staroegyptsk˘ch modelech – viz Tooley (1995,2001); zde je rovnûÏ nej-

novûj‰í literatura.O modelech nalezen˘ch v Meketreovû hrobce lze najít informace v témûfi

kaÏdé monografii o staroegyptském umûní.



Staré fií‰e a byly pfiedstavovány so‰kami sluÏebníkÛ, které byly ukládány

jednotlivû, popfiípadû tvofiily dvû z nich „souso‰í“. Charakteristick˘m ry-

sem tûchto star‰ích modelÛ je, Ïe k so‰kám nebyly pfiidávány Ïádné archi-

tektonické prvky, tj. figury sluÏebníkÛ jsou volnû umístûny na prosté dfie-

vûné podloÏce.

PÛvod celé této skupiny pohfiební v˘bavy lze hledat ve znázornûní fie-

meslnick˘ch dílen.Mezi nejoblíbenûj‰í motivy reliéfní v˘zdoby hrobek Sta-

ré fií‰e patfiily scény zachycující denní Ïivot, jako napfi. prÛbûh zemûdûl-

ského roku ãi v˘robu rozliãn˘ch souãástí pohfiební v˘bavy. Pfii nedostatku

primárních archeologick˘ch pramenÛ pfiedstavují modely ojedinûl˘ pra-

men poznání hospodáfisk˘ch zvyklostí ve starovûkém Egyptû.Funkce tûch-

to reliéfÛ byla shodná s modely – po uloÏení tûla do pohfiební komory a po

pronesení posvátn˘ch formulí byl postavám a ãinnostem „vdechnut“ Ïivot

a ony pak slouÏily svému pánu navûky.

Nejmlad‰í modely jsou datovány do poloviny 12.dynastie.Znakem tûch-

to modelÛ je kombinace znázornûní nûkolika fiemesel,která byla umístûna

v architektonicky propracovaném prostoru (= dílnû). âinnosti jsou prová-

dûny ve dvorech,k nimÏ pfiiléhají sklady a místnosti, jejichÏ stropy jsou ne-

seny dfievûn˘mi sloupy.

Dfievûné modely datované do První pfiechodné doby tvofií jak˘si pfie-

chod od jednoduch˘ch skulptur pozdní Staré fií‰e k propracovan˘m sou-

born˘m modelÛm poloviny Stfiední fií‰e. Nejãastûji je znázorÀovaná ãin-

nost „uzavfiena“ do prostoru pfiipomínajícího skfiíÀku. Tento prostor je

vnûj‰ími znaky popsán jako s˘pka ãi dvÛr fiemeslnické dílny. Mnoho mo-

delÛ v‰ak stále tvofií volnû umístûné figury sluÏebníkÛ na prosté dfievûné

podloÏce.

Typologicky a umûlecko-historicky lze modely z Meketreovy hrobky fia-

dit spí‰e do skupiny modelÛ z 12. dynastie a není vylouãeno, Ïe se na je-

jich v˘robû podíleli umûlci pocházející z memfidské oblasti, ktefií stále

tvofiili v tradicích Staré fií‰e. V‰echny modely byly vyfiezány z mûkkého

dfieva sykomory, jednotlivé dílce byly spojovány dfievûn˘mi kolíãky a ãepy

a spoje zpevnûny sochafiskou sádrou. Nûkdy byly sádrou potaÏeny celé fi-

gury a teprve na ni byla nanesena barva. Na nástroje fiemeslníkÛ (jako na-

pfi. sekery ãi tesla) byla pouÏita mûì.Tûla a nohy sluÏebníkÛ a lodníkÛ by-

ly vyfiezány z jednoho kusu dfieva a poté byly pfiipevnûny ruce. Aãkoli

kaÏdá postaviãka mûla pfiíslu‰n˘ odûv nakreslen na tûle, témûfi u v‰ech by-

ly nalezeny stopy po pÛvodní skuteãné lnûné suknici, kterou mûly pfievá-

zanou kolem bokÛ.

Kvalitativnû ze souboru vyboãují so‰ky Meketrea a jeho syna,které pfied-

stavují drobná umûlecká díla (obr. 5). Mají lehce naznaãené svaly na tûle

a jemné rysy obliãeje.

Zdá se, Ïe Meketre pfii v˘robû sv˘ch modelÛ zamûstnal nûkolik skupin

dfievofiezbáfiÛ. Jedna skupina se specializovala na figurky sluÏebníkÛ a fie-
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meslníkÛ, zatímco jiná byla povûfiena v˘robou budov a lodí. Jednoznaãnû

to lze prokázat u dvou unikátních modelÛ Meketreov˘ch rezidencí.Vyni-

kající práci odvedli fiezbáfii na modelu jatek,pekafiství a v˘robû piva.K nim

v protikladu stojí ponûkud hrubé provedení velkého modelu sãítání do-

bytka, stájí a tkalcovské dílny.

Jak bylo uvedeno v˘‰e,v serdabu Meketreovy hrobky bylo nalezeno cel-

kem 24 dfievûn˘ch modelÛ, které lze utfiídit do tfií typologick˘ch skupin.

První pfiedstavuje devût modelÛ domÛ, fiemeslnick˘ch dílen a ãinností, na

které Meketre bûhem svého Ïivota dohlíÏel.

Dva modely pfiedstavují Meketreovy domy ãi rezidence (obr.6).Není zde

zachycen cel˘ obytn˘ komplex, ale pouze jedna jeho ãást – stinná zahrada

s okrasn˘m bazénkem a veranda se sloupofiadím. Krémová barva vnûj‰ího

povrchu modelu naznaãuje, Ïe rezidence byla postavena z nepálen˘ch ci-

hel, které byly omítnuty hrubou omítkou ze Ïluté pou‰tní hlíny.Vnitfiní stû-

ny jsou zdobeny vysok˘m ãern˘m dadem, nad kter˘m jsou namalovány ‰i-

roké barevné pruhy – modr ,̆ Ïlut˘ a bíl .̆Veranda je zastínûna stfiechou, jeÏ

spoãívá na osmi ‰tíhl˘ch, dfievûn˘ch sloupech, které stojí na vápencov˘ch

patkách a jsou uspofiádány ve dvou fiadách po ãtyfiech. Hlavice sloupÛ imi-

tují svázaná uzavfiená lotosová poupata.V ãele verandy a na ãelní vnûj‰í stû-

nû modelu jsou naznaãeny dvoje dvefie a jedno „francouzské“ okno,v‰echny

jsou uzavfieny dfievûn˘mi okenicemi ãi dvefimi. Centrálnû umístûné hlavní

dvefie mají nad sebou svûtlík zakryt˘ dfievofiezbou pfiipomínající moderní

arabské umûní ma‰rabeje. Druhé, jednokfiídlé dvefie mohou pfiedstavovat

buì boãní vchod do domu, nebo spojovací dvefie mezi místnostmi imagi-

nárního interiéru.Vysoké a úzké „francouzské“ okno neslouÏilo jako zdroj

svûtla, ale umoÏÀovalo cirkulaci chladivého vzduchu v domû.
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Obr. 5 So‰ky Meketrea a jeho syna Antefa.

Podle Winlock (1955: Fig. 1)



Modely fiemeslnick˘ch dílen mají pfiímou vazbu na Mektreovu osobu. Ja-

ko bohat˘ velmoÏ zajisté vlastnil mnoho statkÛ, k nimÏ pfiináleÏely i fieme-

slnické dílny.Modely znázorÀují pfiedev‰ím fiemeslnou v˘robu a jednotlivé

aspekty chovu dobytka (od jeho ustájení, pfies sãítání, aÏ k poráÏce na jat-

kách). Jatka patfií mezi nejzajímavûj‰í skupinu modelÛ. Byly vedeny disku-

ze o jejich reálné v˘povûdní hodnotû (Arnold, Do., v tisku). Dobytek byl

poráÏen v otevfieném dvofie, maso bylo posléze zpracováváno buì pfiímo

na místû ãi v pfiilehl˘ch místnostech a su‰eno na horních terasách dílny,

které byly pfiekryty stfiechou z lehk˘ch materiálÛ.

Z titulu své funkce kancléfie byl Meketre navíc zodpovûdn˘ za v˘bûr da-

ní, jejichÏ v˘‰e byla kaÏdoroãnû stanovována podle v˘‰ky nilsk˘ch záplav.

Nejv˘mluvnûj‰ím svûdectvím o náplni jeho práce je nejvût‰í model nale-

zen˘ v hrobce (jeho základna mûfií na délku 175 cm a je ‰iroká 72 cm) –

sãítání strakatého dobytka (obr. 7). Meketre je na nûm v doprovodu svého

syna osobnû pfiítomen tomuto dÛleÏitému aktu. JiÏ od nejstar‰ích dob byl

v Egyptû jednou za urãitou dobu (pravdûpodobnû po dvou letech) sãítán

„mal˘ a velk˘ dobytek“ a podle poãtu kusÛ byly stanoveny povinné dávky

odvádûné státní pokladnû. Meketre pfiehlíÏí celé sãítání sedû pod balda-

ch˘nem, po jeho levici sedí nejstar‰í syn Antef. Pfiesné poãty dobytka ve

stádech byly zaznamenávány na svitky písafii, ktefií sedûli po Meketreovû

pravici v fiadû na zemi. Dobytek je pfied baldach˘n pfiivádûn jednotliv˘mi

honáky, ktefií zdraví svého pána v uctivém mírném pfiedklonu. Lze fiíci, Ïe
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Obr. 6 Pohled do nitra modelu Meketreovy rezidence. Podle Winlock (1955: Fig. 11)



tento model symbolizuje funkãní náplÀ Meketreova titulu kancléfie („správ-

ce (královské) peãeti“ a „pfiedstaveného Velkého domu“) a hodnostáfi si ulo-

Ïením tohoto modelu do hrobky zajistil svÛj nejvy‰‰í titul a s ním spojené

postavení i v posmrtném Ïivotû.

Meketre si pfiál b˘t v posmrtném Ïivotû zásoben v‰ím potfiebn˘m, tedy

i chlebem a pivem. Mezi modely jsou proto zastoupeny jak s˘pky, tak do-

mácí pekárna i pivovar. Z obilí byly vyrábûny základní potraviny, slouÏilo

jako pfiedmût smûny, a dokonce pfiedstavovalo i ekvivalent penûz. Modely

s˘pek nejsou zastfie‰eny, neboÈ podnebí v Egyptû bylo témûfi bez de‰ÈÛ.

Dvefie do s˘pky byly hlídány dvefiníkem, protoÏe obilí pfiedstavovalo v˘-

znamn˘ zdroj bohatství. Rolník pfiiná‰ející obilí pak musel projít uliãkou

písafiÛ, ktefií zaevidovali pfiesné údaje o obilí – druh, jméno statku, ze kte-

rého pochází, a mnoÏství, které bylo na místû pfiemûfieno mûfiicemi.V‰e se

dálo za dohledu správce s˘pky. Pak pro‰el rolník dal‰ími dvefimi do pro-

storu vlastní s˘pky, kde vysypal obilí do jednotliv˘ch úloÏn˘ch prostor.

V˘roba chleba a piva je spojena do jediného modelu a pravdûpodobnû

odráÏí i shodnou praxi, neboÈ pro obû komodity se pouÏívala stejná suro-

vina – obilí. Na modelu je zachycen cel˘ proces v˘roby chleba i piva, kaÏ-

dá dílna zabírá polovinu celkového modelu. Nejprve bylo rozdûláno tûsto,

pro které bylo zapotfiebí rozemleté mouky na zrnotûrkách a ruãních ml˘n-

cích.Tûsto bylo zadûláváno ve velk˘ch keramick˘ch nádobách.Z tûsta jsou

tvofieny malé bochánky, které jsou je‰tû dále formovány do rÛzn˘ch tvarÛ

chlebov˘ch placek. Peãivo je vkládáno do ãtyfiech men‰ích hlinûn˘ch pe-

cí. Upeãené placky jsou ukládány do ko‰íku, kter˘ stojí v rohu místnosti.
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Obr. 7 Model pfiedstavující sãítání strakatého dobytka (foto autorka)



V pivovaru jsou malé bochánky chleba rozlámány do dÏbánÛ a smíchány

s vodou, ãímÏ vytvofií kvasnou smûs v sudech, v nichÏ probûhne kva‰ení.

Hotové pivo je pfieléváno do men‰ích keramick˘ch pivních dÏbánÛ, které

jsou uzavfieny zátkou z nilského bahna a odná‰eny do skladÛ.

Meketre pro svou posmrtnou existenci potfieboval i látky na odûvy. Do

hrobky byl proto uloÏen i model znázorÀující pfiádelnu a tkalcovnu. Dílnu

pfiedstavuje jedna vzdu‰ná místnost,v níÏ pracují pouze Ïeny,neboÈ pfiedení

a tkaní bylo jiÏ tradiãnû v˘hradnû Ïenskou ãinností.Tfii Ïeny nejprve spfiáda-

jí pfiipravené lnûné pfiadeno, z nûhoÏ soukají vlákno. Poté pfiedávají nasou-

kané vlákno tkadlenám, které napnou na dvou primitivních horizontálních

dfievûn˘ch stavech osnovu. Podle dochovan˘ch tkanin byly staroegyptské

tkadleny schopny utkat nûkolik druhÛ pláten s rÛzn˘mi typy vazeb.

Posledním modelem fiemeslnické dílny uloÏen˘m do Meketreovy hrob-

ky bylo truhláfiství. Uprostfied dílny pracuje tesafi – listovou pilou rozfiezá-

vá kmen stromu na jednotlivá prkna, která jsou v dílnû dále zpracovávána.

Podél stûn sedí na zemi osm fiemeslníkÛ, z nichÏ nûktefií otesávají tesly su-

rová prkna, dokonãují úpravu povrchu jiÏ otesan˘ch prken ãi vrtají do jiÏ

pfiipraven˘ch dfiev otvory pro dfievûné ãepy. Souãástí truhláfiství je i malá

v˘heÀ, v níÏ jsou opûtovnû tvrzeny a ostfieny nástroje pouÏívané v dílnû.

V zadní ãásti dílny se nachází velká truhla, v níÏ jsou uschovány nové, do-

sud nepouÏívané nástroje pro obrábûní dfieva.Truhla je peãlivû pfievázána

provazem, jehoÏ uzel je omazán hlínou, do níÏ správce dílny otiskl svou

osobní peãeÈ, aby se zabránilo zbyteãnému pl˘tvání drah˘mi mûdûn˘mi

nástroji.

Druhou skupinu tvofií dvanáct modelÛ lodí a bárek (obr. 8). Je zcela lo-

gické,Ïe co se poãtu t˘ãe,byla tato skupina modelÛ nejpoãetnûj‰í.Loì pro

starovûké EgypÈany nebyla pouh˘m zdrojem zábavy a oddechu,ale rovnûÏ

nejdÛleÏitûj‰ím dopravním prostfiedkem. Na lodích bylo moÏné se plavit

po proudu Nilu a pfii cestování proti jeho proudu byly pouÏívány plachty

a vesla.

Za svého Ïivota jistû pouÏíval Meketre na sv˘ch inspekãních cestách

stejné typy lodí, které mu byly pfiidány i do hrobky. Flotila uloÏená do ser-

dabu se neskládala pouze z velk˘ch cestovních lodí, ale byla doplnûna

i o pomocné, hospodáfiské lodû, jachty, sportovní ãluny a papyrové loìky

na rybolov.

Pro cestování po proudu Nilu mohl Meketre pouÏít velké cestovní lodû

s plachtovím a jedním mohutn˘m kormidlem na zádi, dahabíje (prÛmûrná

délka modelÛ 128 cm). Lodû stejného konstrukãního typu lze doposud vi-

dût na Nilu, kde slouÏí jako dopravní prostfiedek bûÏn˘ch EgypÈanÛ i turis-

tÛ. Podle Ïluté aÏ hnûdé barvy modelÛ lze usuzovat, Ïe tyto lodû byly vyrá-

bûny ze dfieva. Pfii cestû Meketre odpoãíval pod lehk˘m pfiístfie‰kem na

zádi doprovázen sv˘m synem; pro potûchu mu hrála dvojice harfeníkÛ se

zpûvákem.

42

P E T R A  V L â KOVÁ



Je tûÏké rozhodnout, zda modely jachet (prÛmûrná délka 132 cm) za-

chycují reálné cestovní lodû,ãi zda pfiedstavují symbolické pohfiební bárky

pro cestu zesnulého do posvátného centra v Abydu. Nejv˘raznûj‰ím rozdí-

lem mezi jachtami a dahabíjemi je pouÏit˘ stavební materiál. Jachty byly

stavûny ze svázan˘ch svazkÛ papyrov˘ch stvolÛ, jak naznaãuje pouÏitá Ïlu-

tá a zelená barva trupÛ jachet a konstrukãní podoba pfiídí a zádí lodí, jeÏ

byly pfiehnanû prodlouÏené a jejich ukonãení napodobovalo knoflíkovité

konce svázan˘ch svazkÛ papyrov˘ch stvolÛ. Meketre je opût znázornûn

pod pfiístfie‰kem,nûkdy ho doprovází syn Antef. Pfied Meketrea pfiedstupu-

je fiada knûÏí s oholen˘mi hlavami v dlouh˘ch bíl˘ch suknicích, ktefií mu

pfiiná‰ejí hovûzí k˘tu, pfiedvádûjí pfied ním rituál pálení vonného kadidla

v pfienosné kadidelnici a pfiedãítají ze svitku, na nûmÏ je napsáno „tisíc

chlebÛ a piva, tisíc kusÛ dobytka a ptactva“.V rozích pavilónkÛ stojí vyso-

ké nádoby hes, na nichÏ je napsána obûtní formule zmiÀující Meketreovo

jméno a potvrzující tak vlastnictví lodí, „obûÈ, kterou poskytuje panovník

a Usir, pán Busiridy, sestávající z chlebÛ, piva, hovûzího dobytka a ptactva

pro uctívaného, dûdiãného kníÏete Meketrea“.

Flotilu cestovních lodí a jachet doprovázely hospodáfiské lodû, které zá-

sobovaly posádku potravinami a pitím. Do hrobky byly uloÏeny ãtyfii tako-

vé pomocné lodû,z nichÏ dvû pfiedstavují lehké sportovní ãluny (skify) pro

lov ptákÛ a vodního ptactva a na zb˘vajících dvou je zachycena lodní ku-

chyÀ. âluny (prÛmûrná délka 113 cm) znázorÀují stejn˘ typ plavidel, jak˘

byl zobrazován na stûnách hrobek úfiedníkÛ jiÏ od poãátku Staré fií‰e.Vlast-

ník hrobky stojí na ãlunu, v ruce tfiímá o‰tûp a u nohou mu kleãí jeho Ïe-
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Obr. 8 Základní modely lodí, nalezen˘ch

v Mektreovû hrobce. SloÏeno podle

Winlock (1955)



na. Na tûchto modelech je lov zaji‰tûn dvûma slouÏícími, ktefií stojí na pfií-

di lodí, sledují vodní hladinu pfied lodí a tfiímají v nataÏen˘ch pravicích

o‰tûpy/harpuny. Úlovek pfiedávají dvojici dívek, které ho odná‰ejí na záì

ãlunu,kde stojí lehk˘ pfiístfie‰ek.PÛvodnû asi právû v nûm byl úlovek chrá-

nûn pfied sluneãními paprsky do doby, neÏ byl zpracován a tepelnû upra-

ven. Na modelech v‰ak slouÏí jako pavilónek, v nûmÏ odpoãívá majitel ce-

lé flotily Meketre, kter˘ se aktivnû nepodílí na lovu, pouze ho sleduje

a kontroluje úlovky.

První zásobovací loì s kuchyní (prÛmûrná délka 117 cm) je naloÏena

pivními dÏbány,amforami s vínem,kusy usu‰eného masa zavû‰eného na la-

nû napjatém mezi dvûma stoÏáry a ko‰íky s chleby. Na palubû druhé lodi

bylo drceno obilí, peãeny chlebové placky a pfiipravovány pokrmy a pivo.

Na lodi jsou zachyceny stejné typy nástrojÛ (zrnotûrky ãi chlebová pícka)

jako v modelech fiemeslnick˘ch dílen.

Ojedinûl˘m modelem je dvojice lodûk, mezi nimiÏ je napnuta vleãná síÈ

na chytání ryb (prÛmûrná délka 115 cm).âerstvé ryby tvofiily jednu z hlav-

ních souãástí jídelníãku starovûk˘ch EgypÈanÛ a po usu‰ení byly pouÏívá-

ny jako souãást platu dûlníkÛ a fiemeslníkÛ na státních stavbách.Loìky by-

ly vyrobeny ze svázan˘ch papyrov˘ch stvolÛ, jak naznaãuje jejich zelená

barva se Ïlut˘mi vázacími prvky. Obû loìky jsou umístûny na rovné pod-

loÏce natfiené modrozelenou barvou imitující vodní plochu. V síti uvízlo

nûkolik ryb a tfii dal‰í jiÏ rybáfii vytáhli do lodû. Z modelÛ je dokonce moÏ-

né identifikovat bûÏné nilské ryby – nilského fiíãního okouna, druhy Mor-

myrus bolti a bynni.
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Obr. 9 Nosiãky obûtin. Podle Winlock 

(1955: Fig. 30)



Poslední skupinu pfiedstavují samostatné figury nosiãÛ a nosiãek obû-

tin. Celkem byly v serdabu nalezeny dvû so‰ky nosiãek obûtin v poloÏi-

votní velikosti (v˘‰ka 122 cm) a jeden model fiady nosiãÛ. Obû so‰ky no-

siãek patfií k nejkrásnûj‰ím ukázkám staroegyptského sochafiství ve

dfievû (obr. 9). Nosiãky jsou zachyceny s nakroãenou levou nohou a obû

si na hlavách pfiidrÏují ko‰ naplnûn˘ obûtinami – pivními dÏbány, hovûzí

k˘tou, kusy masa, chlebov˘mi plackami, obû dále v ruce drÏí za kfiídla Ïi-

vou kachnu. Dívky jsou odûny do pestfie malovan˘ch pouzdrov˘ch ‰atÛ

se ‰irok˘mi ramínky a jsou ozdobeny ‰irok˘mi náhrdelníky,náramky a ná-

noÏníky.

Model fiady nosiãÛ obûtin sestává z procesí dvou muÏÛ a dvou Ïen,

z nichÏ tfii nesou na hlavách obûtiny narovnané v ko‰ích – dÏbány s vínem,

chlebové placky; v rukou drÏí husy. Celé procesí je vedeno muÏem, kter˘

má pfies rameno pfiehozenou vysokou nádobu, jejíÏ vzhled imituje mûì.

Závûr

Ve své dobû byl Meketre v˘znamn˘m úfiedníkem nûkolika vládnoucích pa-

novníkÛ. O jeho dÛleÏitosti vypovídá nûkolik pramenÛ – velikost, podoba

i umístûní hrobky, kterou si nechal vystavût na západním bfiehu Nilu, a pfií-

tomnost jeho jména a titulÛ na stûnách zádu‰ního chrámu Nebhepetrea

Mentuhotepa II. ãi na skalním reliéfu v ·att er-Rigál.

Modely nalezené v Meketreovû hrobce nám umoÏÀují nahlédnout do

svûta rodící se Stfiední fií‰e. Jejich rozmanitost a vysoká úroveÀ fiemeslnic-

kého provedení z nich ãiní v˘znamn˘ umûleck˘ soubor a zároveÀ pfiedsta-

vují cenn˘ historick˘ pramen pro poznání hospodáfisk˘ch zvyklostí staro-

egyptské spoleãnosti. Meketre doufal, Ïe jejich prostfiednictvím získá

vûãn˘ Ïivot se v‰emi poÏitky, které vypl˘vají z jeho pozemského postave-

ní. Mûl b˘t zaji‰tûn nejen materiálnû (v‰emi dílnami, rezidencemi a do-

pravními prostfiedky), ale pfiedev‰ím slouÏícími, ktefií vyplní jeho pfiání

a budou pro nûj pracovat tak, jako to ãinili za svého Ïivota.
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