RELIÉFOVÁ V¯ZDOBA PRÒâELÍ INTIHO HROBKY V JIÎNÍM ABÚSÍRU
Bﬁetislav Vachala

DÛleÏit˘m úkolem âeského egyptologického ústavu Univerzity Karlovy
a âeského národního egyptologického centra bylo v archeologické sezónû
2002/2003 dokonãení v˘zkumu Intiho mastaby v jiÏním Abúsíru. Jeho souãástí bylo rovnûÏ doplnûní tﬁiceti fragmentÛ reliéfÛ, u nichÏ se podaﬁilo
zjistit jejich pÛvodní umístûní, do stûn rekonstruovaného a novû zastropeného prÛãelí, prÛchodu a kaple uvedené hrobky.
Vstupní partie Intiho hrobky, jeÏ zahrnuje prÛãelí s úzk˘m vchodem
(v˘‰ka 186 cm, ‰íﬁka 65 cm) od severu a prÛchod, byla peãlivû obloÏena
bloky z kvalitního jemného bílého vápence. Jádro zdiva je pﬁitom z nepálen˘ch cihel uhnûten˘ch z nilského bláta. V˘‰ka dochované kamenné
v˘chodní (levé) strany prÛãelí je 171 cm a ‰íﬁka 101 cm, zatímco v˘‰ka západní (pravé) strany dosahuje 166 cm a ‰íﬁka 102 cm.
V˘zdobû obou stran prÛãelí hrobky dominují v hlubokém zapu‰tûném
reliéfu detailnû provedené malované stojící postavy jejího majitele (vysoké 108 cm) s dlouhou parukou na hlavû, krátkou bradkou, ‰irok˘m okruÏím na krku a náramky. Hodnostáﬁ Inti je odûn do bílé úﬁednické skládané
suknice (‰iroké 36 cm) s vybíhajícím cípem.V levé stranû prÛãelí se levou
rukou opírá o dlouhou hÛl. Naopak v pravé stranû prÛãelí drÏí ve spu‰tûné
levici Ïezlo, jehoÏ hlavice má podobu roz‰iﬁujícího se lotosového kvûtu.
U obou znázornûní smûﬁuje Intiho zvednutá pravá ruka k textÛm a ke
vchodu do hrobky.
Do prÛãelí hrobky jsou po obou stranách vytesány hieroglyfické nápisy,
které se dochovaly (a pﬁípadnû je díky nalezen˘m fragmentÛm bylo moÏné doplnit) jen ãásteãnû. Zaãátek nápisu v levé i pravé stranû prÛãelí je
nicménû úpln˘. Nachází se vÏdy pﬁed Intiho obliãejem a obsahuje první
z titulÛ a jméno majitele mastaby a úvodní slovo: „Královsk˘ mluvãí Nechenu Inti ﬁíká.“
Ponecháme-li stranou nepatrné zbytky hieroglyfick˘ch znaãek v konãících osmi svisl˘ch sloupcích textu nad hlavou Intiho v levé ãásti prÛãelí,
pak se souvislé nápisy nacházejí pouze pﬁi úzkém vstupu do hrobky. Jsou
uspoﬁádány vÏdy v pûti svisl˘ch sloupcích (‰irok˘ch 7 cm) psan˘ch zprava
doleva (na v˘chodní stranû prÛãelí) a zleva doprava (na západní stranû).
Jde o tzv. ideální Ïivotopisné nápisy, které obsahují fráze mající Intimu pﬁedev‰ím zajistit bezpeãn˘ vstup do ﬁí‰e mrtv˘ch a jeho promûnu v blaÏeného ducha.V tûchto obratech se pﬁirozenû – jako nezbytná podmínka pro
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dosaÏení vûãné blaÏenosti na onom svûtû – zdÛrazÀují morální kvality a zásluhy zesnulého, jimiÏ za svého pozemského Ïivota dÛslednû naplÀoval zásady pravdy a spravedlnosti. Nechybí ov‰em ani v˘zva Ïijícím, jíÏ se zemﬁel˘ majitel hrobky obrací na v‰echny Ïivé a jeÏ se t˘ká napﬁíklad jejich
kultovní ãistoty.
V západní stranû prÛãelí ãteme:
1. „… (zaopatﬁen˘) velk˘m bohem…
2. …(byl jsem) miláãkem lidí…
3. … jsem zaopatﬁen˘ bohem. JestliÏe (kter˘koli) ãlovûk
4. … snûdli nûco neãistého, nejsou ãistí, jak by mûli b˘t, aby mohli vstoupit do hrobky. JestliÏe…
5. … s jeho soupeﬁem. Pokud vskutku kdokoli vstoupí ãist˘ do této hrobky, budu pﬁi nûm
stát.“

Ve v˘chodní stranû prÛãelí je uvedeno:
1. „… jídlo pro zádu‰ní hostinu, podle tajného spisu boÏích slov z umûní knûze pﬁedãitatele.
2. … kadidlo (?). Nepﬁemístil jsem nic do Dolního Egypta, co bylo zhotoveno
3. (v Horním Egyptû.) … Znám kaÏdé znamenité a skryté kouzlo, znám v‰echny rituály
4. (pomocí nichÏ se ãlovûk stává blaÏen˘m v nekropoli.) … bÛh. (Ti, kteﬁí) pÛjdou kolem této hrobky vûãnosti,
5. … tisíc chlebÛ a tisíc dÏbánÛ piva.“

Reliéfovou v˘zdobu v˘chodní i západní strany prÛãelí Intiho hrobky doplÀují men‰í postavy (vysoké 34 cm) jeho dvou synÛ. Jsou zobrazeni stojící
se svû‰en˘mi paÏemi, krátk˘mi vlasy, ‰irok˘m okruÏím na krku a odûní do
úﬁednick˘ch suknic s vybíhajícím cípem. Nad synem v levé stranû prÛãelí je
ve dvou svisl˘ch sloupcích psan˘ch zprava doleva a ‰irok˘ch 6 cm uvedeno:
1. „Jeho nejstar‰í vlastní milovan˘ (zde je neobvykle pﬁehozené a stranovû obrácené psaní
hieroglyfick˘ch znaãek) syn,
2. nejstar‰í (ãlen) vstupní sínû (soudního dvoru) SenedÏemib.“

Zrcadlovû obrácené a ve stejném mûﬁítku se v pravé stranû prÛãelí nachází znázornûní dal‰ího syna:
1. „Jeho nejstar‰í vlastní milovan˘ syn,
2. nejstar‰í (ãlen) vstupní sínû (soudního dvoru) Anchemcenenet.“

V téÏe stranû prÛãelí je navíc stejn˘ syn zobrazen je‰tû jednou (tentokrát
je v˘‰ka postavy 20,5 cm),a to opût stojící (v úrovni pasu majitele hrobky),
otoãen˘ doprava a pﬁedkládající svému otci kadidlo. Doprovodn˘ nápis ve
svislém sloupci a vodorovném ﬁádku (zprava doleva) uvádí:
1. „Pálení kadidla.
2.Anchemcenenet.“

PrÛãelí Intiho hrobky bylo pÛvodnû malované, jak o tom svûdãí dochované zbytky pouÏité ãerné, bílé, ãervené, zelené a modré barvy. Nepochybnû tak ‰lo o velmi vkusnou a pÛsobivou barevnou kombinaci bílého vápence, zelenû malovan˘ch znaãek a jasnû ãerven˘ch postav s ãern˘mi,
bíl˘mi a modr˘mi doplÀky.
Na rozdíl od v˘zdoby prÛãelí Intiho hrobky jsou stûny (vysoké 186 cm
a ‰iroké 134 cm) zastropeného prÛchodu vedoucího do malého dvora provedeny technickou malovaného reliéfu vystupujícího ze základní plochy.
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Obûma stranám prÛchodu patﬁiãnû vévodí stojící postavy Intiho (vysoké
opût 108 cm),jeÏ vítají pﬁicházejícího.Majitel hrobky má tentokrát krátkou
paruku, je odûn do leopardí koÏe‰iny na znamení jeho veleknûÏského postavení a do suknice s vybíhajícím cípem (její ‰íﬁka je 36 cm), na nohou má
sandály, opírá se o dlouhou hÛl a drÏí Ïezlo.
Proti Intimu pÛvodnû vÏdy stál v úrovni pasu jeho syn (v˘‰ka postavy
dosahovala jako v pﬁípadû západní strany prÛãelí 20,5 cm), jenÏ drÏel kadidelnici a jehoÏ lze identifikovat na základû studia dochovan˘ch fragmentÛ reliéfÛ:
„Jeho milovan˘ (syn) … Sefchu.“ (V˘chodní stûna prÛchodu.)
„(Jeho milovan˘) syn, dozorãí (f˘ly zádu‰ních knûÏí, královsk˘ archiváﬁ, Sefchu).“ (Západní
stûna prÛchodu.)

V západní stûnû prÛchodu se navíc dochoval na fragmentech, jeÏ bylo
moÏné doplnit pﬁi rekonstrukãních pracích, i popis synovy ãinnosti: „Pálení kadidla.“
V˘zdoba rekonstruovaného prÛãelí Intiho hrobky tedy zdÛrazÀuje obrazem i písmem ústﬁední postavu jeho majitele.Vidûli jsme, Ïe ve vstupním
prostoru jsou rovnûÏ zvûãnûni tﬁi Intiho synové: Anchemcenenet („jeho
nejstar‰í vlastní milovan˘ syn“), SenedÏemib („jeho nejstar‰í vlastní milovan˘ syn“) a Sefchu („jeho milovan˘ syn“). Poslednû uveden˘ Sefchu je
souãasnû zobrazen (coby „dozorãí f˘ly zádu‰ních knûÏí a královsk˘ archiváﬁ“) na jiÏní stûnû Intiho hrobní kaple v rámci scény obûtního rituálu.
Souãasné zmínûní více neÏ jednoho nejstar‰ího syna v rámci jedné hrobky
je ve Staré ﬁí‰i dostateãnû známé. V na‰em pﬁípadû jde o nejstar‰í syny
Anchemceneneta a SenedÏemiba.Nedomnívám se v‰ak,Ïe by toto mûl nutnû
b˘t smûrodatn˘ dÛkaz pro existenci dvou manÏelsk˘ch svazkÛ (souãasn˘ch
ãi následn˘ch) majitele hrobky. Právû tak se mohlo jednat o dvojãata, potom
by také byli oba oznaãeni jako „nejstar‰í syn“. Postavení obou synÛ bylo oficiálnû stejné, kdyÏ oba byli nositeli titulu „nejstar‰í (ãlen) vstupní sínû (soudního dvoru)“.Pokud by snad pﬁece jen u jednoho z nich mûl b˘t naznaãen uÏ‰í pomûr k otci,pak by to byl spí‰e Anchemcenenet,jenÏ je na západní stranû
prÛãelí Intiho hrobky zobrazen je‰tû navíc pﬁi vykonávání ãinnosti „pálení kadidla“.Neobvykl˘ je jiÏ zmínûn˘ stranovû obrácen˘ zpÛsob psaní slova „milovan˘“ v oznaãení „nejstar‰ího vlastního milovaného syna“ SenedÏemiba na
v˘chodní stranû prÛãelí. Pro úplnost dodejme, Ïe v Intiho hrobce je zobrazena pouze jedna „jeho milovaná manÏelka“ Merut, a to na jiÏní stûnû kaple.
V kaÏdém pﬁípadû si Intiho rodina zaslouÏí dal‰í pozornosti. DÛleÏité budou v˘sledky probíhajícího antropologického v˘zkumu kostrov˘ch pozÛstatkÛ z Intiho hrobky. Na základû vyhodnocení v‰ech dochovan˘ch hmotn˘ch a písemn˘ch pramenÛ objeven˘ch nejen v tomto, ale i v sousedním
hrobovém komplexu Intiho otce vezíra Kara bude následnû moÏné sledovat cesty a osudy této rozvûtvené staroegyptské soudcovské rodiny z doby
pﬁed 4300 lety.
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