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Díky ãesk˘m v˘zkumÛm v Abúsíru je bezesporu nejznámûj‰í královnou

5. dynastie Chentkaus II. Nebyla v‰ak jedinou královskou manÏelkou toho-

to období.Hmotné i písemné prameny nás informují o nûkolika dal‰ích krá-

lovnách, jejichÏ spoleãenské postavení se odráÏí v architektufie jejich hro-

bek,ale i v podobû jejich titulatury.Hrobky tûchto královen se ãasto stávaly

cílem zlodûjÛ kamene, ktefií se tak „zaslouÏili“ o zniãení mnoha dÛleÏit˘ch

svûdectví o jejich Ïivotû. Proto pfii zkoumání této problematiky ãasto nará-

Ïíme na nedostatek pramenÛ. Mnohé z tûchto královen známe jen podle

jména nebo na základû pouh˘ch fragmentÛ soch nebo v˘zdoby hrobek.

Do nedávné doby stály Ïeny, a to i Ïeny královského pÛvodu, stranou zá-

jmu egyptologÛ. Archeologické odkryvné práce provedené v druhé polovi-

nû 20. století pfiinesly právû pro královny 5.dynastie mnoho nov˘ch dokladÛ,

které pomohly zpfiesnit na‰i pfiedstavu o jejich Ïivotû a roli, kterou hrály ve

staroegyptské spoleãnosti.Vypl˘vá z nich,Ïe panovník v této dobû mohl mít

více manÏelek, není v‰ak jisté, zda zároveÀ ãi postupnû.Víme také, Ïe králov-

ské manÏelky a zejména matky panovníkÛ nebyly pouh˘mi objekty historic-

k˘ch dûjÛ,ale Ïe do nich mohly nûkdy i v˘znamn˘m zpÛsobem zasahovat.

Krá lovna Nefe rhe tepes  

ManÏelkou prvního panovníka 5. dynastie Veserkafa byla královna Nefer-

hetepes. Její hrobka ve tvaru pyramidy leÏí na jih od ohradní zdi Veserka-

fova pohfiebního komplexu v Sakkáfie1. Tento komplex byl v minulosti roz-

sáhle poniãen a v˘jimkou není ani královnina pyramida a stavby, které

dotváfiely její hrobov˘ komplex. Dnes je zde moÏné vidût jen ruiny jádra

pyramidy s jámou pro pohfiební komoru a nepatrné zbytky zádu‰ního

chrámu, kter˘ byl v komplexu hlavním královnin˘m kultovním prostorem

(viz obr.1).PÛvodnû mûla Neferhetepesina pyramida délku strany 26,15 m

(50 egyptsk˘ch loktÛ)2 a sklon stûn úhel cca 52°. Stejnû jako tomu bylo
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1 Labrousse-Lauer 2002

2 Pyramidové komplexy královen vykazovaly odli‰né rysy od pyramidov˘ch komplexÛ pa-

novníkÛ, napfiíklad mnohem men‰í rozmûry, ale i absenci údolního chrámu, vzestupné cesty

a nûkter˘ch dal‰ích staveb a architektonick˘ch prvkÛ.



v pfiípadû pyramidy Chentkaus II., také její jádro sestávalo ze tfií stupÀÛ;na

nûm bylo obloÏení, které vytváfielo vlastní, jehlanovit˘ tvar pyramidy s plo-

ch˘mi stûnami. Jádro bylo postaveno z blokÛ místního,ménû kvalitního vá-

pence a obloÏení pyramidy, stûn jejích vnitfiních prostorÛ a také obloÏení

stûn zádu‰ního chrámu a jednotlivé prvky architektury byly z blokÛ kvalit-

ního bílého vápence. Právû ten byl hlavním lákadlem pro zlodûje kamene,

ktefií v Sakkáfie,ale i jinde na memfidsk˘ch pyramidov˘ch polích,pomûrnû

jednodu‰e získávali kvalitní stavební kámen. Sestupná chodba do podzemí

Neferhetepesiny pyramidy zaãínala uprostfied její severní stûny a vedla do

pfiedsínû a pohfiební komory. Konstrukãnû velmi zajímav˘m detailem je

sedlov˘ strop, kter˘ obû místnosti mûly. Tento typ zastropení podzemních

prostorÛ pyramid byl totiÏ vyhrazen pouze pro pyramidy panovníkÛ.3 Zda

tento fakt poukazuje na v˘jimeãné postavení Neferhetepes (pfiipomeÀme

si, Ïe Veserkaf byl prvním panovníkem 5. dynastie a právû toto období je

dobou nejrÛznûj‰ích zmatkÛ dynastického charakteru), je velkou otázkou.
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3 VAbúsíru v‰ak existuje pfiíklad,Ïe i takovéto pravidlo bylo moÏné obejít – sedlov˘ strop má

totiÏ i pohfiební komora v hrobce vezíra Ptah‰epsese,prozkoumané archeologickou expedicí

Univerzity Karlovy v Praze.Tento nejvy‰‰í úfiedník v zemi teoreticky nemûl na tento typ kon-

strukce stropu právo – dále viz Krejãí, 2002.

Obr. 1 Pohled od JV na pyramidov˘ komplex královny Neferhetepes v Sakkáfie 

(foto J. Krejãí).



Pfied v˘chodní stûnou pyramidy stával zádu‰ní chrám, z nûhoÏ se v‰ak

dochovaly pouze nepatrné zbytky. Z nich je zfiejmé pouze to, Ïe v chrámu

se nacházel dvÛr s pilífii, obûtní síÀ s neprav˘mi dvefimi, skladi‰tû a dal‰í

vedlej‰í prostory a snad i schodi‰tû na stfiechu chrámu. Na v˘znamné po-

stavení Neferhetepes moÏná poukazuje, stejnû jako v pfiípadû Chentkaus II.

z Abúsíru, fakt, Ïe její pyramidov˘ komplex mûl na v˘chodní stranû vlastní

vchod. Navíc mezi Neferhetepesin˘m a panovníkov˘m komplexem prav-

dûpodobnû neexistovalo Ïádné pfiímé propojení.

Aãkoliv je zádu‰ní chrám královny témûfi zcela zniãen, dochovala se ales-

poÀ nepatrná ãást jeho reliéfní v˘zdoby.âast˘m motivem ve v˘zdobû chrámu

patrnû byla procesí personifikovan˘ch zádu‰ních statkÛ4,jejichÏ úkolem bylo

zajistit královnû vûãn˘ pfiísun obûtin.Na jednom vût‰ím fragmentu v˘zdoby je

scéna,na níÏ jsou královnû pfiivádûna pou‰tní zvífiata,posledním v fiadû je pfií-

moroÏec5.Spodní registr téhoÏ bloku znázorÀuje pfiiná‰ení ptákÛ v klecích.

V pohfiební komofie hrobky hodnostáfie Persena v Sakkáfie (oznaãované ta-

ké jako D 45)6 je doloÏen nápis: „Pfiiná‰ení obûtin správci královského pa-

láce Persenovi, pfievádûní chleba hec, chleba pesen (tento chléb se uÏíval

zejména k v˘robû piva) a nápoje sefet,pocházejících z chrámu Ptaha, jenÏ

je jiÏnû od své zdi, a (zádu‰ního chrámu?) královské matky Neferhetepes

kaÏd˘m dnem na vûãnost, aby mu z toho byla dána obûÈ …“ Královna je

zde zmiÀována jako mut nesut,„královská matka,“ a zdá se pravdûpodobné,

Ïe byla matkou Veserkafova následníka Sahurea, jenÏ je posledním panovní-

kem,zmiÀovan˘m v této hrobce.Královnino vysoké spoleãenské postavení,

které odpovídalo jejímu titulu „královské matky,“ se odráÏí jak v typu, archi-

tektufie a poloze její hrobky, tak ve skuteãnosti, Ïe její zádu‰ní chrám byl, jak

vypl˘vá z kontextu Persenova nápisu, samostatnû zahrnut do pfierozdûlova-

cího systému obûtin na egyptsk˘ch pohfiebi‰tích. Na tomto místû je pfiitom

dÛleÏité uvést, Ïe zásobování zádu‰ních chrámÛ egyptsk˘ch královen Staré

fií‰e bylo ãasto spjato s chrámovou administrativou jejich manÏelÛ.

Krá lovna Mere tnebte j  

Tato královna, jejíÏ hrobku dosud neznáme,byla manÏelkou krále Sahurea.

Na zlomku reliéfu7 ze Sahureova zádu‰ního chrámu v Abúsíru je zachyce-
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4 Labrousse-Leclant 2000: 157–158, doc. 272

5 Labrousse-Leclant 2000: doc. 275

6 Mariette 1884: 300

7 Na tomto fragmentu v˘zdoby chrámu se dochovala se pouze ãást jednoho znaku nebtej
(viz Borchardt 1913: Bl. 48). Nûmeck˘ badatel L. Bordchardt ãetl její jméno jako Neferetcha-

nebtej – av‰ak v˘zkumy, které podél vzestupné cesty komplexu provádí Nejvy‰‰í rada pro

památky Egypta, pfiinesly objevy nov˘ch blokÛ, z nichÏ jasnû vypl˘vá, Ïe královnino jméno

znûlo Meretnebtej (el-Awady, v tisku).



na ãást její titulatury: „Ta, jeÏ vidí Hora a Sutecha, velmi chválená, ta, jeÏ

sedí v pfiítomnosti Hora, královská manÏelka, jeho milovaná“ spolu

s ãástí jejího jména8. Na dal‰ím zlomku je královna znázornûna v objetí

(pravdûpodobnû) svého manÏela. Za královnou se dochovaly stopy postav

jejích synÛ9 a jména dvou z nich je moÏno vyãíst z doprovodn˘ch nápisÛ:

„nejstar‰ím synem královny“ Meretnebtej byl MinÛv knûz Necerirenre,nej-

mlad‰ím pak „královsk˘ syn z jeho tûla“ Haremsaf. Z chrámu v‰ak známe

jména dal‰ích dvou Sahureov˘ch synÛ – Chakarea a Raemancha. Nejstar‰í

syn Necerirenre se v‰ak nestal Sahureov˘m nástupcem na egyptském trÛ-

nu. Snad je v˘znamná i skuteãnost, Ïe na tomto reliéfu jsou synové znázor-

nûni oproti obvykl˘m zvyklostem od nejmlad‰ího (dole) k nejstar‰ímu (na-

hofie). Záhadou zÛstává, proã je v Sahureovû zádu‰ním chrámu znázornûn

budoucí panovník Neferirkare,a to oproti obvykl˘m zvyklostem,s atributy

královské moci a se jménem vepsan˘m v kartu‰i a doprovázen˘m titulem

„král Horního a Dolního Egypta.“ Otázkou je,kdo byla Neferirkareova mat-

ka.Na tuto otázku mÛÏe pfiinést odpovûì pouze dal‰í v˘zkum; je ale velmi

pravdûpodobné, Ïe Neferirkare byl Sahureov˘m synem.

Krá lovna Chentkaus  I I .  

Chentkaus II. byla manÏelkou krále Neferirkarea a matkou dvou panovníkÛ

5. dynastie, Neferefrea a Niuserrea. Její pyramidov˘ komplex10 stojí u úpatí

jiÏní stûny pyramidy jejího manÏela.Královnin pyramidov˘ komplex se vyví-

jel v nûkolika stavebních fázích,vliv na jeho koneãnou podobu mûla,kromû

jiného, i Neferirkareova pfiedãasná smrt. Délku strany pyramidy lze odhado-

vat kolem 26,25 m (50 egyptsk˘ch loktÛ) a v˘‰ku cca 17 m (témûfi 33 loktÛ),

sklon stûn pyramidy dosahoval 52°.Vstup do podzemí hrobky se nachází,

stejnû jako tomu je v pfiípadû pyramidy Neferhetepesiny,v její severní stûnû,

pfiibliÏnû v úrovni pyramidového dvora.Vnitfiní prostory byly jednoduché,

skládaly se, kromû pfiístupové chodby, jiÏ jen z v˘chodo-západnû orientované

pohfiební komory s ploch˘m stropem. Zajímav˘m detailem je, Ïe pfiístupová

chodba vykazuje odklon od severo-jiÏního smûru k jihov˘chodo-severozá-

padnímu. Tento odklon je pfiitom typick˘ pro pyramidy králÛ ãásti 5.dynastie

a mohl by b˘t odkazem na zvlá‰tní postavení Chenktaus II. coby regentky,

vládnoucí za své nedospûlé syny,prince Neferefrea a Niuserrea.

Chentkausin manÏel, panovník Neferirkare, zemfiel, zdá se náhle, po asi

10 letech vlády. Stejnû jako v˘stavba jeho pyramidového komplexu, po-
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8 Borchardt 1913: Bl. 48

9 Viz Verner 1995;Verner 1997a

10 Posener-Kriéger 1995a



kraãovala i stavba královnina pyramidového komplexu, a to za jejich sy-

nÛ Neferefrea a pfiedev‰ím za Niuserrea. Bûhem tûchto etap byly dokon-

ãeny vnitfiní prostory pyramidy a pfied v˘chodní stûnou vyrostl i zádu‰ní

chrám.Star‰í, kamenná ãást mûla je‰tû nevelké rozmûry (30 ¥ 30 loktÛ, tj.

cca 15,5 ¥ 15,5 m).Zato druhá,cihlová fáze pfiedstavovala jiÏ pomûrnû roz-

lehlou stavbu (15 ¥ 36 loktÛ).Vstupovalo se do ní monumentálním porti-

kem s dvojící kamenn˘ch pilífiÛ, na nûj se od jihu napojovala chodba, do

níÏ ústilo pût skladÛ. Dal‰í vedlej‰í prostory byly v severov˘chodním rohu

chrámu. Pfiechod ke kamenné ãásti tvofiila dvojice podlouhl˘ch, severo-jiÏ-

nû orientovan˘ch prostorÛ. Podlaha západnûj‰ího z nich byla naklonûná

a slouÏila jako jakási rampa k pfiekonání v˘‰kového rozdílu podlah vstupní-

ho portiku a kamenné ãásti chrámu. Bûhem v˘voje chrámu vznikla v tûch-

to místech zvlá‰tní, esovitû prohnutá rampa, která pÛvodní rampu nahra-

dila. Hlavním prostorem kamenné ãásti chrámu byl otevfien˘ dvÛr s pilífii,

na kter˘ch jsou nápisy zmiÀující královnu Chentkaus II. a její tituly (viz dá-

le).V nejzápadnûj‰í ãásti chrámu,která tûsnû sousedila s vlastní pyramidou,

se nacházela obûtní síÀ, skladi‰tû a dal‰í prostory, které se v‰ak kvÛli jejich

‰patnému dochování nepodafiilo pfiesnû identifikovat. Bûhem archeologic-

kého v˘zkumu se podafiilo také najít doklady toho, Ïe v chrámu fungovalo

i schodi‰tû na stfie‰ní terasu.

Chentkausin pyramidov˘ komplex v Abúsíru je v˘znamn˘ také tím, Ïe

zde byla v jeho jihov˘chodní ãásti nalezena nejstar‰í doposud doloÏená sa-

telitní pyramida v pyramidovém komplexu královny. Satelitní pyramidy do

té doby vznikaly pouze u pyramid panovníkÛ. Jejich funkce není zatím ba-

dateli plnû objasnûna. Snad mûlo jít o vûãn˘ pfiíbytek ka zesnulého krále,

resp. královny. Objev Chentkausiny satelitní pyramidy tak snad nepfiímo

odráÏí rostoucí v˘znam,kterého mohly Ïeny v rámci královské rodiny v té-

to dobû nab˘vat.

O chrámovém provozu v‰ak nevypovídá pouze jeho architektura, ale ta-

ké fragmenty papyrového archivu10, kter˘ tu bûhem sv˘ch v˘zkumÛ na-

lezla expedice Univerzity Karlovy. Tento archiv patfií, spolu s archivem

Neferefreova11 a Neferirkareova12 zádu‰ního chrámu, k nejdÛleÏitûj‰ím ná-

lezÛm z prostoru abúsírské nekropole vÛbec. Na svitcích papyru totiÏ

egypt‰tí knûÏí zaznamenávali v˘sledky kontrol jednotliv˘ch prostorÛ chrá-

mÛ, jejich inventáfie, zapisovali pfiiná‰ené obûtiny i jména tûch, kdo tyto

obûtiny pfiiná‰eli. Archivy také obsahují královské dekrety. Chentkausiny

papyry patfií také k nejstar‰ím (dochovan˘m) papyrov˘m archivÛm v Egyp-

tû vÛbec. V textech archivu existují mj. doklady pfiítomnosti nejménû

16 Chentkausin˘ch soch v jejím zádu‰ním chrámu. Nûkteré z nich stály ve

vykládan˘ch dfievûn˘ch skfiíÀkách. Rekonstrukce nápisu z fragmentÛ faján-
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11 Posener-Kriéger, 1995b

12 Posener-Kriéger – de Cenival 1968; Posener-Kriéger 1976



sov˘ch v˘plní, jeÏ kdysi zfiejmû zdobily právû jednu z takov˘ch skfiínûk,

obsahuje neobvyklou titulaturu královny, jeÏ se opakuje na reliéfech v zá-

du‰ním chrámu (napfi. na jiÏ zmiÀovan˘ch pilífiích): „Matka dvou králÛ

Horního a Dolního Egypta, velmi chválená, paní Ïezla hetes, králova

manÏelka, jeho milovaná, Chentkaus“,s postavou královny sedící na jedno-

duchém trÛnu a drÏící v ruce Ïezlo ve tvaru papyrusového kvûtu (viz obr.2).

Titul „matka dvou králÛ Horního a Dolního Egypta“ je v egypt‰tinû moÏno

ãíst i jako „král Horního a Dolního Egypta a matka krále Horního a Dolní-

ho Egypta“ a vzhledem k mnoha neobvykl˘m rysÛm pohfiebního komple-

xu této královny,kter˘ pfiejímá nûkteré prvky královské architektury, a dal-

‰ím okolnostem její doby nepanovala mezi egyptology dlouho shoda

ohlednû správného ãtení tohoto titulu. Zdá se totiÏ, Ïe královna skuteãnû

mohla po nûjakou dobu vládnout Egyptu jako regentka. Neferirkare totiÏ

zemfiel pfiedãasnû, aniÏ se mu podafiilo dokonãit svÛj pohfiební komplex,

a jeho star‰í syn a nástupce Neferefre zemfiel po necel˘ch dvou letech vlá-

dy ve vûku kolem osmnácti let. Jméno Chentkaus II.v‰ak nikdy nebylo psá-

no v kartu‰i a zdá se spí‰e, Ïe navzdory svému bezesporu neobvykle vyso-

kému postavení byla „matkou dvou králÛ“ a nikoli „králem“.

Neznámá krá lovna – pyramidov˘  komplex  „Leps ius  ã .  24“ v Abús í ru

Hrobov˘ komplex Chentkaus II. není jedin˘m pyramidov˘m komplexem

královny na abúsírském pohfiebi‰ti.Kromû nûj tu vyrostla minimálnû jedna

dal‰í taková stavba, a to v jeho jiÏním sousedství. Komplex, v egyptologii
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Obr. 2 Rekonstrukce titulatury královny Chentkaus II. z fragmentÛ fajánsov˘ch v˘plní 

(R. Landgráfová, J. Malátková).



oznaãovan˘ jako „Lepsius ã. 24“13,patfií dosud neznámé královnû14. V rám-

ci pyramid královen jde pfiitom o pomûrnû velkou stavbu. Její strana totiÏ

mûfiila 60 loktÛ (tj. 31,5 m) a sklon stûn dosahoval kolem 57° 50’. Stejnû ja-

ko tomu bylo v pfiípadû Chentkausiny pyramidy, také její jádro se skládalo

ze tfií stupÀÛ.Vstup do podzemí se i v tomto pfiípadû nacházel v ose úpatí

její severní stûny. Na pfiístupovou chodbu v prostoru prÛseãíku s osou py-

ramidy navazovala vlastní pohfiební komora, která mûla ploch˘ strop. I zde

„pracovali“ zlodûji, jak zjistila ãeská archeologická expedice.Zniãili mumii

královny, odnesli nebo rozbili souãásti pohfiební v˘bavy a v pozdûj‰ích ob-

dobích se dokonce jejich následovníci snaÏili ze zbytkÛ Ïulového sarkofá-

gu udûlat ml˘nsk˘ kámen(!).15 âást pohfiební v˘bavy se pfiesto podafiilo

ãeské expedici nalézt.

Pfied v˘chodní stûnou pyramidy vyrostl nevelk˘ zádu‰ní chrám postave-

n˘ z vápencov˘ch blokÛ. Jeho zdivo se dochovalo ve velmi ‰patném stavu,

a tak nemáme pfiedstavu o podobû vût‰iny jeho vnitfiních prostorÛ. Nejlé-

pe se dochovala severní a severozápadní ãást s otisky pfiíãek mezi míst-

nostmi skladi‰tního charakteru a ãást obûtní kaple. Na základû vyhodno-

cení archeologické situace je moÏné pfiedpokládat, Ïe chrám nebyl zcela

dokonãen, bûhem archeologického v˘zkumu totiÏ nebyly nalezeny Ïádné

zbytky reliéfní v˘zdoby.Na jih od zádu‰ního chrámu, stejnû jako v pfiípadû

komplexu Chentkausina (viz v˘‰e), stála satelitní pyramida, jejíÏ strany mû-

ly délku 10 egyptsk˘ch loktÛ, tj. 5,25 m.

Urãení toho, která z Ïen – ãlenek královské rodiny – byla majitelkou té-

to hrobky, je velmi diskutabilní.Nelze zcela vylouãit moÏnost, Ïe vzhledem

k blízkosti hrobového komplexu tohoto panovníka ‰lo o manÏelku faraona

Neferefrea. Pravdûpodobnûj‰í alternativou v‰ak je, Ïe majitelkou pyramidy

byla manÏelka panovníka Niuserrea, hypoteticky královna Reputnub

(viz dále). Na stûnách pyramidy se dochovaly stavební znaãky zaznamená-

vající jméno vezíra Ptah‰epsese, kter˘ Ïil v dobû Niuserreovy vlády, tento

fakt tedy napomáhá datovat tuto stavbu právû do této doby. Vysvûtlení,

proã by v takovém pfiípadû pyramida vznikala tak daleko od panovníkova
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13 Toto pojmenování je moderní a odkazuje na práci v˘znamného pruského badatele Karla

Richarda Lepsia, kter˘ se v letech 1842–1845 vydal v ãele velké expedice studovat a doku-

mentovat starovûké památky památky Egypta a Núbie.Pracoval pfiitom také na memfidsk˘ch

pyramidov˘ch polích. SnaÏil se, kromû jiného, o jakousi katalogizaci pyramidov˘ch hrobek

dávn˘ch vládcÛ Egypta a jejich manÏelek,a proto vytvofiil seznam tûchto staveb.KaÏdé z nich

pfiifiadil jedineãné ãíslo, které se pouÏívá v egyptologii dodnes.V˘sledky práce své expedice,

shrnul ve sv˘ch Památkách z Egypta a Etiopie (Denkmäler aus Aegypten und Aethiopien

– Lepsius 1849), které dodnes tvofií v˘znamn˘ zdroj informací pro badatele zab˘vající se sta-

rovûk˘m Egyptem.

14 K archeologick˘m v˘zkumÛm v pyramidovém komplexu Lepsius ã. 24 viz Verner 1998:

280–282.

15 Viz také Verner 2000



komplexu16, není jednoduché, snad toto rozhodnutí ovlivnil fakt, Ïe v nej-

bliÏ‰ím okolí Niuserreovy pyramidy byly volné plochy jiÏ zastavûny hrob-

kami vysok˘ch hodnostáfiÛ tehdej‰ího královského dvora.

Neznámá krá lovna (?)  – hrobov˘  komplex  „Leps ius  ã .  25“ v Abús í ru

Dále na jih od pyramidového komplexu Lepsius ã. 24 leÏí záhadná stavba,

jejímÏ v˘zkumem se ãe‰tí egyptologové právû zab˘vají17. Jde o komplex

oznaãovan˘ jako Lepsius ã. 25, pfiedstavující dvojhrobku – dvû hrobky ve

tvaru dvou vy‰‰ích komol˘ch jehlanÛ, postavené na obdélném pÛdorysu.

Tato stavba nemá v rámci egyptské archeologie 3. tisíciletí pfi. Kr. obdobu.

Z v˘sledkÛ geodetického mûfiení pfiitom vypl˘vá zajímav˘ fakt, Ïe severo-

jiÏnû orientované nástavby hrobek nemûly stejné rozmûry. V˘chodní hrob-

ka (L25/1) byla vût‰í a byla 27,7 m (53 loktÛ) dlouhá a 21,53 m (41 loktÛ)

‰iroká;západní hrobka (L25/2) byla men‰í a mûla rozmûry 21,68 ¥ 15,65 m

(42 ¥ 30 loktÛ). ProtoÏe se tento komplex „díky“ ãinnosti zlodûjÛ kamene

dochoval v pomûrnû ‰patném stavu, není moÏné v˘‰ku obou hrobek pfies-

nû urãit, mÛÏeme pouze pfiedpokládat, Ïe dosahovala 4–6 m (viz obr. 3).

Velmi zajímav˘ problém navozují stavební nápisy, které byly bûhem ar-

cheologického v˘zkumu nalezeny. Uvádûjí jméno dvojhrobky: Res meruej

– „Obû pyramidy jsou bdûlé“,které je vlastnû v rozporu s ko-

neãnou podobou této stavby, protoÏe hrobky mají spí‰e tvar mastab neÏ

pyramid.Také fakt, Ïe jde o dvojhrobku, není moÏné spolehlivû vysvûtlit.

Mohlo jít jak o hrobku královny a její dcery, dvou princezen, královského

prince a jeho manÏelky, tak i dvou princÛ.Stejnû jako v sousední pyramidû

Lepsius ã. 24 se ani zde nedochoval jedin˘ pfiím˘ doklad jména, resp. jmen

majitelÛ komplexu. Také zde byly pohfiební komory rozsáhle poniãeny,

s nimi i souãásti pohfiební v˘bavy a také mumie majitelÛ/majitelek hrobek.

Je proto otázkou, zda vÛbec tuto stavbu pfiifiazovat královnám. Hrobka

mohla patfiit i královsk˘m dcerám – princeznám, majitelem jedné z obou

hrobek mohl b˘t dokonce i královsk˘ princ. Je sice velmi pravdûpodobné,

Ïe hrobka pochází z období 5. dynastie, otázkou ale je, z které její ãásti. Na

základû jejího umístûní by snad bylo moÏné stavbu datovat do období vlá-

dy panovníka Niuserrea. Na druhé stranû v‰ak bylo bûhem archeologické-

ho v˘zkumu objeveno nûkolik vápencov˘ch blokÛ, které uvádûjí jméno

pyramidového komplexu panovníka Veserkafa (Vabsut Veserkaf – „âistá

jsou kultovní místa Veserkafova“), zakladatele 5. dynastie a krále vládnou-

cího o nûkolik desítek let pfied Niuserreem.Tyto bloky byly pÛvodnû urãe-
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16 Jak jiÏ bylo uvedeno, Chentkausina pyramida je postavena v tûsném sousedství pyramidy

jejího manÏela a podobnû tomu ãasto b˘valo i v ostatních pfiípadech.

17 Krejãí,Verner, 2004, Krejãí Verner, v tisku, Krejãí 2003, Krejãí 2004.



ny pro VeserkafÛv zádu‰ní komplex, kter˘ leÏí ve tfii kilometry vzdálené

Sakkáfie. Do doby Niuserreovy vlády se ale datují nûkteré dal‰í památky

(napfi. hlinûné otisky peãetí nalezené bûhem archeologického v˘zkumu).

Obû hrobky byly stavûny pomûrnû nekvalitním zpÛsobem za pouÏití vel-

k˘ch hrubû opracovan˘ch blokÛ vápence ve vnûj‰ím plá‰ti a s nekvalitnû

opracovan˘mi kameny, su‰en˘mi cihlami a dokonce i keramick˘mi stfiepy

uvnitfi zdiva.Stavba nikdy nemûla obloÏení, sklon vnûj‰ího líce není moÏné

pfiesnû zmûfiit, dosahuje ale více neÏ 80°.

Ve v˘chodní hrobce (L25/1) se ve v˘chodní ãásti její nástavby podafiilo

nalézt nevelkou ãást obûtní kaple, která je ov‰em dosti rozsáhle zniãena.

Do ní se vstupovalo z v˘chodního prÛãelí hrobky. Místnost pfiedstavovala

pomûrnû úzk ,̆ 5 m vysok˘ prostor, v jehoÏ západní stûnû patrnû stály ne-

pravé dvefie (z nich se v‰ak nepodafiilo nalézt jedin˘ fragment). Bûhem v˘-

zkumu zde byly nalezeny fragmenty papyrového svitku se seznamem obû-

tin a také fragmenty travertinové sochy Ïeny, která mohla znázorÀovat

královnu,nebo královskou princeznu.Podzemí této hrobky se také docho-

valo lépe neÏ v západní ãásti komplexu (L25/2). In situ zde byly ãeskou

archeologickou expedicí odkryty zbytky stûn pohfiební komory z velk˘ch

blokÛ bílého vápence.V západní stûnû komory byla nika, v níÏ pÛvodnû

stál sarkofág.Do pohfiební komory vedla od severu pfiístupová chodba,kte-
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Obr. 3 Poãítaãová rekonstrukce jiÏní ãásti abúsírské pyramidové nekropole; v popfiedí

dvojhrobka, Lepsius ã. 25, a dále komplex Lepsius ã. 24 a pyramidov˘ komplex královny

Chentkaus II. (J. Krejãí).



rá dvakrát mûnila svÛj smûr.V pohfiební komofie se podafiilo nalézt ãásti

mumifikovan˘ch pozÛstatkÛ majitelky(?) této hrobky a také ãásti pohfieb-

ní v˘bavy.

Podzemí západní hrobky (L25/2) bylo zcela zniãeno. Av‰ak i zde se po-

dafiilo nalézt nepatrné zbytky pÛvodní pohfiební v˘bavy a snad také mu-

mifikované ostatky majitele této hrobky.

V okolí dvojhrobky provedla ãeská expedice sondáÏní práce, bûhem

nichÏ byly odhaleny zbytky cihlové struktury kultovního charakteru a také

ãást pohfiebi‰tû pocházejícího snad z Arabské doby. Velké pohfiebi‰tû z ob-

dobí fiecko-fiímského také pokr˘valo v˘chodní ãást hrobky L25/1, av‰ak to

velmi brutálním zpÛsobem v minulosti zniãili zlodûji kamene.

Krá lovna Reputnub 

Fragment sochy královny Reputnub byl objeven v údolním chrámu pa-

novníka Niuserrea a pfiedpokládáme tedy, Ïe byla jeho manÏelkou (neboÈ

jeho matku známe, byla jí Chentkaus II.). Na so‰e se dochovalo jméno krá-

lovny a tituly „ta, jeÏ patfií milované(mu) Obou Paní, králova manÏelka,

jeho milovaná“.V Ptah‰epsesovû mastabû18 byly nalezeny dva fragmenty

s titulaturou královny – „spoleãnice Hora“ a „ta, jeÏ vidí Hora a Sutecha,

paní Ïezla hetes, velmi chválená.“ Ptah‰epsesova manÏelka, princezna

Chamerernebtej, byla dcerou krále Niuserrea, a jelikoÏ Reputnub byla

pravdûpodobnû hlavní manÏelkou tohoto krále, je moÏné, Ïe byla matkou

princezny Chamerernebtej a fragmenty sochy nalezené v Ptah‰epsesovû

mastabû by mohly patfiit právû jí.

Její hrobku dosud neznáme; jak jiÏ bylo uvedeno, mohl jí snad b˘t pyra-

midov˘ komplex Lepsius ã. 24 ãi ãást dvojhrobky Lepsius ã. 25. V obou

komplexech byly bûhem jejich archeologického v˘zkumu objeveny kos-

terní pozÛstatky, není v‰ak jisté, zda patfiily pfiedpokládan˘m majitelkám

hrobek.

Krá lovna Nimaathap I I .  

Královna Nimaathap II. Ïila pravdûpodobnû nûkdy v dobû vlády králÛ Ne-

ferirkarea a Niuserrea19. Hrobka této královny se nachází na pohfiebi‰ti

nekrálovsk˘ch osob v Gíze, na tzv. západním poli mastab, a nese oznaãení

G 471220. Pfiedstavuje nevelkou mastabu, postavenou z vápencov˘ch blo-
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18 Vachala 1979, Patoãková 1994, Patoãková 1998

19 Janosi 1996: 67–68

20 PM 136, plán XV, Reisner 1942: 253 (15)



kÛ.Vstup do obûtní kaple se nachází ve v˘chodním prÛãelí hrobky. Kaple

samotná obsahovala dvû niky, nika v západní stûnû byla urãena pro ne-

pravé dvefie, v jiÏní stûnû místnosti byl dal‰í v˘klenek. Posléze byl na kul-

tovní místnost pfiemûnûn úzk˘ prostor,kter˘ vznikl postavením dal‰í mas-

taby (G 4714) na v˘chod od Nimaathapiny hrobky. Tento prostor byl

zastropen a vyzdoben reliéfní v˘zdobou. Zajímav˘m faktem je, Ïe hrobka

královny Nimaathap stojí na pohfiebi‰ti urãeném osobám nekrálovského

pÛvodu. Byla snad majitelka hrobky také nekrálovského pÛvodu? V její

znaãnû po‰kozené hrobce byly nalezeny pouze dva tituly – „ta, jeÏ vidí

Hora a Sutecha“ a „paní Ïezla hetes“ (viz obr. 4). Snad byla matkou prin-

cezny Neferhetepes, jejíÏ hrobka leÏí v tûsné blízkosti (G 4714)21, a man-

Ïelkou ·epseskarea, málo známého panovníka 5. dynastie22. Kromû její

hrobky se zmínkou dvou titulÛ v‰ak o této královnû nemáme Ïádné dal‰í

doklady.
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21 Reisner 1942: 253

22 Callender 1991: 98

Obr. 4 Nápis z hrobky

královny Nimaathap II.

(podle P. Jánosiho).



Krá lovna Nubnebte j  

Tato královna Ïila pravdûpodobnû ke konci 5. dynastie. Její kamenná mas-

taba leÏí v Sakkáfie. Kultovní prostory hrobky jsou nezdobené (D18)23. Na

pfiekladu vchodu do hrobky se dochovalo nûkolik titulÛ královny Nubneb-

tej, „ta, jeÏ vidí Hora a Sutecha, králova manÏelka“ a „ta, jeÏ vidí Hora

a Sutecha, velmi chválená, paní Ïezla hetes, ta, jeÏ sedí v pfiítomnosti

Hora, Horova spoleãnice, ta, jeÏ patfií k milovanému obou paní, králi,

ctûná králem, Usirem a velk˘m bohem.“ Její jméno a tituly provází pouze

obûtní formule. Datace této královny tak spoãívá pfiedev‰ím na svûdectví

jejího jména.Právû v této dobû se objevuje vût‰í mnoÏství ãlenek královské 

rodiny, jejichÏ jméno obsahuje slovo nebtej, „Obû paní“. Toto

sousloví oznaãovalo dvû heraldické bohynû v podobû kobry a supice –

VadÏetu a Nechbetu. Tyto bohynû byly ochránkynûmi Dolního a Horního

Egypta.

Krá lovna Tace t  

Není jisté, kterého z panovníkÛ byla manÏelkou, pravdûpodobnû v‰ak 

Ïila ve druhé polovinû 5. dynastie. Známe pouze její nepravé dvefie

(CG 1425)24, které lze, navzdory nûkolika neobvykl˘m rysÛm, datovat

právû do 2. poloviny 5. dynastie (viz obr. 5). Tyto dvefie byly nalezeny

v Sakkáfie, a zde se také pravdûpodobnû nacházela její hrobka.Tituly, kte-

ré se na neprav˘ch dvefiích dochovaly, znûjí: „královská manÏelka, jeho

milovaná, zaopatfiená pfied Usirem, zaopatfiená pfied velk˘m bohem.“

Pro královnu je to neobvykle málo.Místo,kde se obvykle vyskytovaly dal-

‰í tituly, je totiÏ zaplnûno seznamem obûtin. Je zajímavé, Ïe místa, kde

dnes ãteme jméno a tituly královny, byla v‰echna jiÏ ve starovûku stesána

a zdá se tedy, Ïe stéla nebyla pÛvodnû vyrobena pro Tacetu. Nízk˘ poãet

titulÛ je tak moÏno vysvûtlit snahou o co nejmen‰í úsilí pfii uzurpaci sté-

ly, kde byly odtesány pouze jméno a tituly pÛvodního vlastníka a do tak-

to vzniklého místa se následnû musely vejít jméno a tituly královny.

Nûktefií badatelé tak do‰li k názoru, Ïe zmiÀovaná „omezená“ titulatura

královny byla doplnûna obûtní formulí.
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23 Mariette 1884: 225n

24 Borchardt 1937: Bl. 24, ã. 1425



47

K R Á L OV N Y  5 . DY N A S T I E

Obr. 5 Stéla královny Tacet.

V místech, kde se nachází

jméno a tituly královny,

je zfietelné smazání

pÛvodního textu.

(Borchardt 1937: Bl. 24,

ã. 1425)



Neznámá DÏedkareova k rá lovna

Tato dal‰í velmi neobvyklá hrobka leÏí v tûsném sousedství pyramidového

komplexu panovníka DÏedkarea v jiÏní Sakkáfie25. Její pÛdorys i umístûní ji

fiadí k nejtajemnûj‰ím stavbám na memfidské pyramidové nekropoli (viz

obr. 6). Komplex v‰ak není zcela prozkoumán a provedené práce nebyly

navíc nikdy fiádnû publikovány. To samozfiejmû velmi ztûÏuje interpretaci

komplexu.Tento fakt se projevuje napfi. jiÏ v tom, Ïe není pfiesnû zmûfiena

délka strany pyramidy a údaje,které se v literatufie objevují,pravdûpodobnû

neodpovídají skuteãnosti.Délka strany urãitû nedosahovala rÛzn˘mi badate-

li uvádûn˘ch 42–45 m.Spí‰e bychom mûli i vzhledem k rozmûrÛm zádu‰ní-

ho chrámu,kter˘ se k pyramidû pfiipojuje od v˘chodu,uvaÏovat o men‰ích

48

JA R O M Í R  K R E J â Í , R E N ATA  L A N D G R Á F OVÁ

25 Jánosi 1989

Obr. 6 Plán zádu‰ního chrámu tzv. DÏedkareovy královny, jiÏní Sakkára (podle P. Jánosiho)



rozmûrech.ZároveÀ je ale jisté,Ïe v porovnání s ostatními pyramidami krá-

loven (pokud jde opravdu o hrobku královny) patfií k tûm nejrozsáhlej‰ím.

Obsahuje v‰ak i nûkolik prvkÛ architektury, které jsou standardní pro py-

ramidové komplexy panovníkÛ a jimiÏ se tato stavba li‰í od ostatních py-

ramidov˘ch komplexÛ královen doby 5. dynastie. Pfiedev‰ím je to pomûr-

nû velké uÏití sloupÛ, dále se zde setkáváme s tzv. ãtvercovou pfiedsíní

(v egyptologii naz˘vanou antichambre carrée), pravoúhl˘m prostorem

s jedin˘m sloupem, kter˘ se v královsk˘ch zádu‰ních chrámech nachází

pfied vlastní obûtní síní a jenÏ mûl dÛleÏité kultovní funkce. Komplex v‰ak

nemá samostatn˘ vchod,ani údolní chrám a vzestupnou cestu.Do „králov-

nina komplexu“ se vstupovalo od jihu, pfiímo z prostoru komplexu králo-

va. Na vstupní pasáÏ navazovala sloupová chodba, jíÏ bylo moÏné vstoupit

do velkého otevfieného sloupového dvora. Na sever od nûj se nacházela

skupina deseti skladÛ. Smûrem na západ bylo moÏné vstoupit do pfiíãné

chodby spojující dvÛr s tûmito sklady, pyramidov˘m dvorem a pfiedev‰ím

s „intimní ãástí“ zádu‰ního chrámu, která obsahovala jiÏ zmiÀovanou ãtver-

covou pfiedsíÀ, obûtní kapli a místnost se tfiemi nikami. Se zádu‰ním chrá-

mem na západû pfiímo sousedí vlastní pyramida. Souãástí komplexu byla

i satelitní pyramida.Otázkou je,zda je moÏné mezi dÛvody pro neobvyklou

podobu této stavby zafiadit i historickou úlohu,kterou její pravdûpodobná

majitelka – královna mohla sehrát, napfi. bûhem DÏedkareova nástupu na

egyptsk˘ trÛn nebo po jeho smrti.

Na fragmentech reliéfÛ ze zádu‰ního chrámu tohoto komplexu se do-

chovalo nûkolik titulÛ královny: „velmi ctûná … Isesiho“, „paní Ïezla

hetes, velmi ctûná, ta, jeÏ sedí v pfiítomnosti Hora.“ Podle Klause Baera

královna pfieÏila svého muÏe a pokusila se vládnout zemi26, ãemuÏ by mû-

ly nasvûdãovat reliéfy zmiÀující „královskou matku“ s dodateãnû pfiidan˘-

mi královsk˘mi insigniemi. MoÏná tomu nasvûdãuje i neobvyklá architek-

tura tohoto záhadného architektonického souboru v jiÏní Sakkáfie.

Krá lovna Meresanch IV.  

Zdá se, Ïe panovník DÏedkare mûl je‰tû nejménû jednu královnu – Mere-

sanch IV. Její hrobka leÏí v prostoru na sever od komplexu DÏoserovy Stup-

Àovité pyramidy v Sakkáfie27 a byla ãásteãnû prozkoumána v druhé po-

lovinû 19. století. Z malované v˘zdoby nevelké, severo-jiÏnû orientované

obûtní kaple se dochovaly pouze fragmenty. Vedle dvou registrÛ se scéna-

mi harfeníkÛ, zpûvaãek a taneãnic jsou jedin˘m dochovan˘m zdoben˘m

prvkem kaple nepravé dvefie. Také ony byly jiÏ v dobû objevu hrobky ve
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26 Baer 1960: 299

27 Mariette 1884: 182–183, PM III 488



velmi ‰patném stavu. Celá hrobka je totiÏ postavena z velmi nekvalitního

vápence,povrch neprav˘ch dvefií proto musel b˘t vyrovnán vrstvou ‰tuku,

jeÏ zaãala záhy opadávat.

Titulatura této královny zahrnovala následující epiteta „ta, jeÏ vidí Hora

a Sutecha, paní Ïezla hetes, velmi chválená, ta, jeÏ sedí v pfiítomnosti

Hora, Horova spoleãnice, ta, jeÏ je spojena s milovan˘m Obou paní,

knûÏka Casepefova, ta, jeÏ následuje Hora, paní fiezníkÛ v senedÏet,

knûÏka Thovtova, královská manÏelka.“ Po stranách neprav˘ch dvefií se

nachází je‰tû obûtní formule a znázornûní královny, sedící na trÛnu.

Krá lovna Chu i t  I .  

Tato královna Ïila pravdûpodobnû na konci 5. dynastie, coÏ naznaãuje po-

loha její hrobky v Sakkáfie28.V této znaãnû po‰kozené hrobce se pfiedev‰ím

na pfiekladu vchodu a jeho boãních stûnách dochovalo nûkolik jejích titu-

lÛ, „královská dcera“ a „královská manÏelka, jeho milovaná, zaopatfie-

ná pfied Usirem, ta, jeÏ vidí Hora a Sutecha, paní Ïezla hetes, velmi chvá-

lená, ta, jeÏ následuje velkého.“ Hrobka královny Chuit I. byla postavena

z velmi kvalitního vápence. Právû proto pfiilákala pozornost zlodûjÛ kame-

ne,ktefií ji rozsáhle svou ãinností poniãili a jiÏ francouzsk˘ archeolog Augus-

te Mariette ji ve 2.polovinû 19. století objevil ve velmi ‰patném stavu.

Mariette také zmiÀuje nepravé dvefie, pocházejících z obûtní kaple této

hrobky, ty v‰ak dnes jiÏ nelze dohledat a zfiejmû jsou ztraceny. Na nich

Chuit I. kromû jiÏ uveden˘ch titulÛ „královská manÏelka, královská dce-

ra“ pravdûpodobnû nesla i titul „ta, jeÏ zná krále.“

Krá lovny  Nebet  a Chenut  a  

Dvojhrobka29 tûchto královen panovníka Venise se nachází v bezprostfied-

ní blízkosti královy pyramidy v Sakkáfie, na jih od ohradní zdi komplexu

StupÀovité pyramidy. Dvojmastaba není s panovníkov˘m hrobov˘m kom-

plexem pfiímo propojena a, pfiestoÏe její majitelky byly královského pÛvo-

du, je souãástí nekrálovského hfibitova leÏícího na severov˘chod od pa-

novníkova komplexu. Pfiesto se obû hrobky svou architekturou li‰í od

ostatních hrobek na tomto hfibitovû a pfiedstavují pfiechodn˘ typ mezi zá-

du‰ním chrámem královny a soudobou soukromou hrobkou (viz obr. 7).

Jedním z rysÛ, kter˘ zaujme pfii prvním pohledu na pÛdorys této stavby, je

to, Ïe obû její souãásti jsou témûfi identické. Lépe se dochovala v˘chodnûj-

50

JA R O M Í R  K R E J â Í , R E N ATA  L A N D G R Á F OVÁ

28 Mariette 1884: 207–208, PM III 482

29 Viz Munro 1993



‰í z obou hrobek,hrobka Nebetina.Vstupovalo se do ní vchodem v jejím ji-

hov˘chodním rohu (v jiÏním prÛãelí hrobky). Na vstup navazovala chod-

ba, z níÏ bylo moÏné vejít do otevfieného dvora. Na tuto chodbu dále k se-

veru navazovaly dal‰í dva chodbovité prostory, do nichÏ ústily skladi‰tní

prostory. V západní ãásti hrobky se nacházela kaple se ãtyfimi nikami (pro

sochy královny) a také v˘chodo-západnû orientovaná obûtní síÀ. Záhadná

je komora na sever od této sínû, snad zasvûcená muÏi nekrálovského pÛ-

vodu. Jde patrnû o královnina otce ãi bratra, jeho pfiítomnost v této hrob-

ce je záhadou a neodpovídá zvykÛm té doby.

Tituly královny Nebet, které se dochovaly ve v˘zdobû její hrobky, znûly:

„ta, jeÏ vidí Hora a Sutecha, paní Ïezla hetes, velmi chválená, ta, jeÏ je

spojena s milovan˘m Obou paní, královská manÏelka, jeho milovaná“

a „Horova spoleãnice, ta, jeÏ sedí v pfiítomnosti Hora, královská man-

Ïelka, jeho milovaná, zaopatfiená pfied …“

Reliéfní v˘zdoba hrobky pfiitom zahrnuje spí‰e témata obvyklá pro v˘-

zdobn˘ program nekrálovsk˘ch hrobek té doby, jako plavbu papyrusovou

hou‰tinou spojenou s inspekcí chycen˘ch ptákÛ, scény znázorÀující nosi-

ãe obûtin, pouÏívan˘ch v prÛbûhu královnina zádu‰ního kultu, personifi-

kace zádu‰ních statkÛ atd. V zádu‰ní kapli se pak nacházejí nepravé dvefie

a královna je zde znázornûna u obûtního stolu. Nechybí ani tradiãní se-

znam obûtin.Neobvyklá je oproti tomu scéna,na níÏ je královna znázornû-

na pfii inspekci pfiiná‰eného vína. Nebet je zde znázornûna hned dvakrát

a nápis u této scény fiíká: „Inspekce vína, které bude dáno jako ochrana

pro … královskou manÏelku, jeho milovanou, Nebet.“ Pfiípisek doplÀu-

je je‰tû: „NechÈ je její du‰e opojena!“ Vzhledem k naprosté jedineãnosti
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Obr. 7 Plán dvojhrobky královny královen Chenut a Nebet (podle P. Jánosiho).



této scény a dÛleÏité roli vína v kultu bohynû Hathory je moÏné, Ïe Nebet

je zde ztotoÏnûna právû s touto bohyní30.Zajímavé je i to, Ïe tyto scény vy-

nikají v˘raznû vy‰‰í kvalitou provedení nad ostatními scénami a nápisy

z Nebetiny hrobky.

Tituly královny Chenut se velmi podobají Nebetin˘m,„ta, jeÏ vidí Hora

a Sutecha, paní Ïezla hetes, velmi chválená, ta, jeÏ sedí v pfiítomnosti Ho-

ra, Horova spoleãnice, jeho milovaná, královská manÏelka, zaopatfiená

pfied králem.“ Nûkteré z Nebetin˘ch titulÛ v dochované Chenutinû titula-

tufie chybí, zdá se v‰ak, Ïe jde jen o dÛsledek hor‰ího stavu dochování její

hrobky.

V˘zdoba Chenutiny hrobky je znaãnû fragmentární, v hlavních rysech

v‰ak odpovídala v˘zdobû hrobky královny Nebet. Snad právû ona byla

z obou královen tou dÛleÏitûj‰í ãi oblíbenûj‰í, neboÈ její hrobka leÏí blíÏe

Venisovu pohfiebnímu komplexu.

Krá lovna Se‰se‰e t  

Královna Se‰se‰et Ïila na pfielomu 5. a 6. dynastie. Podle sv˘ch titulÛ byla

„královskou matkou Tetiho, matkou krále Horního a Dolního Egypta

Tetiho“ a „knûÏkou Casepefovou“.

Zajímavá je zmínka o této královnû v lékafiském pfiedpisu pro rÛst vlasÛ

z Ebersova papyru: „lék pro rÛst vlasÛ pfiipraven˘ pro ·e‰i, matku krále

Tetiho“. JelikoÏ dvû princezny jménem Se‰se‰et mûly pfiezdívku ·e‰it, je

velmi pravdûpodobné, Ïe se v pfiípadû zde zmiÀované ·e‰i rovnûÏ jedná

o Se‰se‰et31.Tato zmínka o Tetiho matce tak blíÏe ilustruje zmínku v Ma-

nethónov˘ch dûjinách, podle níÏ se král Athothis (tedy Teti) „vûnoval lé-

kafiství a psal anatomická díla.“

Na bloku zTetiho zádu‰ního chrámu krále se dochovalo znázornûní Se‰-

se‰etiny hlavy32 (viz obr.8).Reliéf v‰ak byl zámûrnû poniãen odtesáním oãí

královny. I dal‰í památky této královny jsou znaãnû poniãené a je moÏné,

Ïe ke konci Ïivota ãi krátce po své smrti upadla v nemilost.Zvlá‰tním okol-

nostem této doby by ostatnû odpovídala i moÏnost, Ïe Tetiho otcem nebyl

poslední král 5. dynastie Venis, ale úfiedník (VenisÛv syn?) jménem ·epesi-

puptah, jenÏ je vedle královny Se‰se‰et zmiÀován ve v˘ãtu domén v hrob-

ce úfiedníka Mehua.
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30 Bieger-Munro-Brinks 1974: 49

31 Yoyotte 1957

32 Quibell 1909



Závûr

Titulatura egyptsk˘ch královen 5. dynastie se skládala, podle dochovan˘ch

dokladÛ, z nûkolika rÛzn˘ch souãástí, z nichÏ vût‰ina vyjadfiovala jejich

vztah ke králi (viz tabulka). Snad v‰echny královny tohoto období mûly 

titul Hm.t nswt „královská manÏelka“, kter˘ ãasto nab˘val podoby

Hm.t nswt mr.t=f „královská manÏelka, jeho milovaná“.U královen

Neferhetepes, Nimaathap II. a Se‰se‰et, u nichÏ tento titul doloÏen není,

mÛÏeme pfiedpokládat, Ïe se pouze nedochoval a Ïe pÛvodnû byl souãástí

sledu jejich titulatur, z nichÏ se nám v‰ak dochovala jen ãást.
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Obr. 8 Fragment reliéfu

s hlavou královny Se‰se‰et.

(Quibell 1909: pl. LIV. 4).
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Dal‰ím titulem,kter˘ pravdûpodobnû nesly v‰echny královny 5.dynastie,

je, mAA.t @r.w %tX „ta, jeÏ vidí Hora a Sutecha“. Hor a Sutech

jsou dvû boÏstva úzce spjatá s královsk˘m úfiadem (jedno ze jmen egypt-

ského panovníka dokonce neslo oznaãení „Hor“), v tomto titulu oznaãují

panovníka, a titul sám pak vyjadfiuje, jako mnoho dal‰ích, královninu blíz-

kost a spfiíznûnost s egyptsk˘m vládcem a snad je moÏné fiíci i intimitu je-

jich vztahu.

Pouze u královen, jejichÏ titulatura se dochovala jen ve znaãnû fragmen-

tárním stavu,chybí také tituly, jeÏ se vyskytují témûfi vÏdy spoleãnû a vedle 

sebe33, tj.: wr.t Hz.t, „velmi chválená“ (dosl. „velká chválou“) a

wr.t Hts „paní (dosl. „velká“) Ïezla hetes“.Îezlo hetes je rituální objekt, spo-

jovan˘ mj. s rituály zasvûcení (jr.t Hts, „konání hetes“).34 Obecnû tedy mÛ-

Ïeme pfiedpokládat, Ïe paralelnû ke královskému titulu nb jr.j jx.t „pán

rituálních úkonÛ“ odráÏí titul wr.t Hts roli královen v rituální ãinnosti.

Asi polovina z doloÏen˘ch královen 5. dynastie nesla titul 

smA.wt mr.y nb.ty „ta, jeÏ je spjata s Milovan˘m obou paní“.Tyto královny,

a rovnûÏ královna Chenut, mûly téÏ podobn˘ titul smA.wt @r.w
„ta, jeÏ je spjata s Horem“. Podobného v˘znamu budou pravdûpodobnû 

i ménû ãasté tituly xt @r.w „ta, jeÏ následuje Hora“ a x.t wr.w
„ta, jeÏ následuje Velkého“. Dal‰ím, v titulatufie královen 5. dynastie pomûr-

nû ãast˘m titulem spojen˘m s bohem Horem je tjs.t @r.w „ta, jeÏ

sedí v pfiítomnosti Hora“,dal‰í z titulÛ,kter˘ odráÏel královnin blízk˘ vztah

k panovníkovi. ZároveÀ se v‰ak tento titul mohl vztahovat k roli egypt-

sk˘ch královen pfiímo ke kultu boha Hora, kterého stafií EgypÈané ãasto

zpodobÀovali jako sokola.

Královny také mûly i ryze knûÏské tituly a funkce,byÈ nejsou v dobû 5.dy-

nastie ãasto doloÏeny. Mezi nû patfií pfiedev‰ím titul Hm.t nTr 

*A-zpf „knûÏka Casepefova“ a také Hm.t nTr +hwty „knûÏka Thovtova.“

Titulatura královen, které v dobû 5. dynastie nesly titul mw.t nswt

ãi mw.t nswst bjty „matka krále“ ãi „matka krále Horního a Dolního
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33 Tam, kde se vyskytuje jen jeden z nich, mÛÏeme pfiedpokládat nekompletnost dokladÛ.

34 Troy 1986: 85



Egypta“, se bohuÏel ani zdaleka nedochovala úplnû. V pfiípadû královny

Neferhetepes známe právû jen tento titul a o Se‰se‰et víme je‰tû, Ïe byla

„knûÏkou Casepefovou.“ NemÛÏeme proto teoretizovat o ani tom, zda

a nakolik se titulatura královny-matky li‰ila od titulatury královny, jejíÏ

syn(ové) egyptského trÛnu nedosáhli.

Zdá se, Ïe spoleãenské postavení egyptsk˘ch královen se v˘raznû zvy‰o-

valo s nástupem jejich synÛ na egyptsk˘ královsk˘ trÛn. BohuÏel, z historic-

k˘ch pramenÛ nevypl˘vá jasnû, jak˘m zpÛsobem byli tito nástupníci vybírá-

ni (ne vÏdy jde o nejstar‰ího syna).Není moÏné stanovit, jak vypadaly bûÏnû

uÏívané zásady nástupnictví, a urãit, které konkrétní pfiípady byly reakcí na

zvlá‰tní situace.MÛÏeme jen spekulovat,Ïe spoleãensk˘ status tûchto Ïen se

projevoval ve skuteãnosti, Ïe byly pohfibívány v hrobkách ve tvaru pyramid.

Na úrovni spekulace tak musí zÛstat i pfiedpoklad, Ïe zádu‰ní kult tûch krá-

loven, které nebyly matkami králÛ, byl integrální souãástí kultu jejich man-

ÏelÛ. Hrobky královen se vût‰inou nacházely v tûsné blízkosti komplexÛ je-

jich manÏelÛ. Existují v‰ak pfiípady, kdy hrobka vznikla na nekrálovském

pohfiebi‰ti.Tato skuteãnost mohla odráÏet nekrálovsk˘ pÛvod královen, jak

ostatnû máme pfiímo doloÏeno hned z následujícího období 6.dynastie.
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