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Obr. 1 Interiér hrobky vezíra Pepiancha Cheryiba, pohﬁebi‰tû v Méru (foto V. Dulíková)

V˘voj ve staroegyptsk˘ch provinciích
do konce Staré ﬁí‰e1
Veronika Dulíková – Lucie Jirásková
Staroegyptská civilizace je tradiãnû povaÏována za dar Nilu, jelikoÏ to byl právû on, jenÏ díky své
vodû a pravideln˘m záplavám pﬁiná‰ejícím úrodné bahno na políãka egyptsk˘ch zemûdûlcÛ zaji‰Èoval pﬁeÏití lidí ob˘vajících jeho bﬁehy. Suché podnebí oblasti, která se od 6. tisíciletí pﬁ. Kr. postupnû pﬁemûÀovala v pou‰È, zpÛsobilo úplnou závislost místních obyvatel na tomto základním
zdroji vody. ¤eka vytvoﬁila v jinak postupnû více a více nehostinné oblasti pás úrodné pÛdy táhnoucí se stovky kilometrÛ aÏ k pobﬁeÏí Stﬁedozemního moﬁe, kde se vûtvila do ãetn˘ch ramen a vytváﬁela úrodnou oblast delty. KvÛli této rozlehlosti a velk˘m vzdálenostem mezi jednotliv˘mi mûsty a vesnicemi v údolí bylo nutné jiÏ v zárodku staroegyptského státu vytvoﬁit systém správy, kter˘
by tento dlouh˘ pás zemû udrÏel pohromadû pod vládou jednoho panovníka a jeho úﬁedníkÛ.
Ti sídlili v rezidenci situované v Ranû dynastické dobû a Staré ﬁí‰i na rozhraní dvou tradiãních celkÛ naz˘van˘ch Horní a Dolní Egypt. Zde, v Bíl˘ch zdech – politickém a kulturním centru zemû –
vznikl administrativní aparát, kter˘ dohlíÏel také na v˘voj v oblastech mimo hlavní mûsto
(tj. memfidsk˘ region), jeÏ jsou obecnû naz˘vány provinciemi.2
Je‰tû pﬁed vznikem sjednoceného státu existovala v údolí Nilu ãetná mûsta a vesnice. Informace o nich jsou prozatím bohuÏel
limitovány pomûrnû úzk˘m rozsahem archeologick˘ch prací, ale
i pﬁesto je moÏné sledovat jejich v˘voj smûrem ke konci 4. tisíciletí, kdy vznikl staroegyptsk˘ „stát“.3 Z oblasti delty je známo vût‰í
mnoÏství osídlení neÏ z Horního Egypta, kde byla doposud zkoumána pﬁedev‰ím pohﬁebi‰tû (Hendrickx – van den Brink 2002).

Ov‰em i pohﬁebi‰tû urãit˘m zpÛsobem vypovídají o chodu mûst,
tradicích a sociálních a ekonomick˘ch moÏnostech jejich obyvatel
vÛbec. BohuÏel v‰ak z tohoto rozporu vypl˘vá i vnímání obou oblastí jako rozdíln˘ch kulturních celkÛ, aãkoliv v nedávné dobû zaãaly diskuse o tom, jednalo-li se skuteãnû o dvû rozliãné kultury
(Köhler 1996; 2008). Tzv. hornoegyptská kultura byla povaÏována
za vyspûlej‰í a bohat‰í, a tudíÏ bylo v chápání vûdcÛ její postupné
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Obr. 2 Mapa nilského údolí (kresba L. Vaﬁeková)

roz‰íﬁení do Dolního Egypta pﬁirozen˘m a nutn˘m v˘vojem. Christiana Köhlerová ov‰em upozornila na to, Ïe o jednu kulturu se mohlo jednat jiÏ nejménû od doby Nakáda II ãi dﬁíve. Dohledala vût‰í
mnoÏství podobností v materiální kultuﬁe a odli‰nosti, které jsou
vnímány jako urãující pro jejich rozdílnost, pokládá pﬁedev‰ím za
v˘sledek pﬁírodních podmínek a dosavadního v˘zkumu, kdy jsou
porovnávány nesrovnatelné jednotky. Souãasnû upozornila na regionální specifika v rámci hornoegyptsk˘ch lokalit, která mohou b˘t
vnímána stejnû jako odli‰nosti vzhledem k deltû. Z hlediska posuzování vyspûlosti a bohatství je dále nutné brát zﬁetel na dostupnost
luxusnûj‰ích materiálÛ v kontextu okolního prostﬁedí. To, co bylo
bûÏnû dostupné v Horním Egyptû, muselo b˘t do Dolního Egypta
ãasto dováÏeno z velk˘ch dálek, a tudíÏ byly na získání tûchto komodit vydávány mnohem vût‰í prostﬁedky.
Z hlediska zpÛsobu sjednocení pásu nilského údolí (obr. 2) pod
vládu jednoho panovníka a správu centrální administrativy bylo doposud uvaÏováno pﬁedev‰ím o ovládnutí severu panovníky z jihu.
Na základû hmotn˘ch pramenÛ typu Narmerovy palety byl pﬁechod
k novému celku povaÏován za násilné pﬁipojení území silnûj‰í a vyspûlej‰í kulturou, která na sever postupovala zﬁejmû z dÛvodu získání jednak úrodné pÛdy a jednak dobrého pﬁístupu k luxusnímu
zboÏí ze Syropalestiny. Aãkoliv obrazové prameny vypovídají o boji, nebylo v rámci archeologick˘ch nálezÛ objeveno Ïádné zniãené
mûsto nebo pohﬁebi‰tû násilnû usmrcen˘ch a ve stejnou dobu pohﬁben˘ch lidí. Stejnû tak chybûjí doklady ukládání vût‰ího poãtu
zbraní do hrobÛ, které by nasvûdãovaly bojovné náladû tohoto období. Nálezy z Bútó (obr. 3) dokonce ukázaly, Ïe se postupnû v jedné vrstvû zaãaly mísit tradice hornoegyptské s dolnoegyptsk˘mi –
pﬁedev‰ím co se t˘ãe keramiky – aÏ nakonec do‰lo k v˘hradnímu
uÏívání technik a materiálÛ typick˘ch pro nakádskou kulturu. AÏ
poslední roky pﬁinesly dal‰í pochybnosti o postupném a mírovém
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pﬁechodu k jednotnému celku a ukázaly, Ïe situace vypadala sloÏitûji. Polské v˘zkumy na lokalitû Tell el-Farcha v deltû odkryly zbytky velké administrativní budovy, která byla zﬁejmû zniãena urãitou
formou destrukce. Ta je viditelná i mezi jednotliv˘mi vrstvami na
západním pahorku. Stejnû tak archeology zaráÏí skuteãnost, Ïe se
zde pomûrnû pravidelnû na sobû stﬁídá osídlení a pohﬁebi‰tû, coÏ
mÛÏe svûdãit o novû pﬁíchozích obyvatelích. Prozatím nejsou v˘sledky natolik jasné, aby bylo moÏné dûlat urãité závûry. Pﬁinejmen‰ím je v‰ak tﬁeba upozornit na skuteãnost, Ïe na dal‰ích lokalitách zkouman˘ch ve v˘chodní deltû, tedy oblasti, kudy zﬁejmû
proudily obchodní karavany do Syropalestiny, bylo pozorováno pomûrnû jasné oddûlení vrstev dolnoegyptské a hornoegyptské kultury. Tento rozpor mÛÏe spoãívat v zemûpisné poloze jednotliv˘ch lokalit. Bútó se nachází více na západ, mimo obchodní trasy, jejichÏ
ovládnutí bylo jistû jedním z hlavních cílÛ hornoegyptsk˘ch vládcÛ.
Proto je moÏné ve v˘chodní ãásti delty pozorovat rychl˘ pﬁechod –
moÏná i formu „násilného“ ovládnutí, a v západní ãásti delty pouze
pﬁechod postupn˘, vyvolan˘ pomal˘m pronikáním.
AÈ jiÏ sjednocování probíhalo jakkoliv, bylo po jeho zavr‰ení potﬁeba vytvoﬁit systém, kter˘ by udrÏel získaná území závislá na nové
správû. Dá se ﬁíci, Ïe pouÏité mechanismy nepatﬁily pouze do sféry administrativní, aãkoliv její vytvoﬁení bylo zpoãátku zásadním krokem.
Velice dÛleÏit˘m prvkem nového správního celku bylo plo‰né pﬁijetí
urãité koncepce vlády a postavení panovníka. Zdali byl povaÏován
v souladu s pozdûj‰ími pﬁedstavami za Ïijícího boha jiÏ pﬁed Narmerem, je otázkou. Postava boha Hora, která se tyãí nad královsk˘m jménem v serechu (stylizovaném prÛãelí královského paláce), mohla zastupovat pouze boÏského ochránce panovníka jako v˘jimeãné osoby,
ale nemusela jemu samotnému dodávat boÏsk˘ aspekt. Skuteãnost, Ïe
serech se sokolem nad jménem panovníka byl uÏíván jiÏ v dobû pﬁed
poãátkem 1. dynastie, ukazuje na zatím nejasnou funkci tohoto symbolu. Zﬁejmû se nejednalo pouze o hornoegyptskou záleÏitost, jelikoÏ
nûkteré serechy jsou doloÏeny pouze v severní ãásti údolí. Nûkdy
znaãka dokonce nese dva sokoly stojící naproti sobû. KaÏdopádnû roz‰íﬁení vlády na vût‰í území nutnû vedlo k vytvoﬁení urãité koncepce,
která by takovou vládu ospravedlnila a dodala jí v˘znam, resp. pﬁenesla na jejího nositele atributy, kter˘ch nemohl dosáhnout nikdo jin˘,
a tudíÏ pﬁirozenû vytvoﬁila auru jeho nedotknutelnosti a neotﬁesitelné
autority, jejíÏ zdroj nebyl v rukou lidí, ale vy‰‰í moci. JiÏ v ranû dynastické ikonografii je moÏné dohledat vyobrazení typická pro pozdûj‰í
tradiãní charakteristiku panovníka jako vládce nad svûtem a ochránce
Egypta. Jde o scény poráÏení nepﬁátel, ale také o vyobrazení rituálÛ,
jejichÏ provádûní patﬁilo do pÛsobnosti panovníka, jenÏ moÏná jako
jedin˘ zprostﬁedkovával kontakt s boÏskou sférou.

Obr. 3 Mûstské struktury z Predynastické a Ranû dynastické doby
v Bútó odkryté nûmeckou expedicí (foto V. Dulíková)
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Jako urãitá forma dohledu nad vzdálen˘m územím mohl fungovat i kult místních boÏstev. Otázkou zÛstává, nakolik se do nûj panovník aktivnû zapojoval. Vût‰ina chrámÛ, které fungovaly v Ranû
dynastické dobû, mûla svÛj pÛvod zﬁejmû jiÏ v dobû Predynastické.
Kromû chrámu v Hierakonpoli na lokalitû HK29A pﬁedstavovaly
spí‰e men‰í svatynû zaãlenûné do osídlení a slouÏily potﬁebám místního obyvatelstva. Pokud by se panovník zaãal angaÏovat v tûchto
kultech, pﬁebíral by fakticky zodpovûdnost za svatostánek a povinnosti vÛãi uctívanému boÏstvu, a tak by skrze svoji autoritu zaji‰Èoval pﬁízeÀ boha nejen své osobû, ale i na nûm závisl˘m poddan˘m.
Co se t˘ãe dokladÛ z jednotliv˘ch lokalit, zdá se, Ïe kult zÛstával
spojen pouze s místní kulturou – lidmi, kteﬁí sem pﬁiná‰eli rÛzné
votivní dary (zejména lidské a zvíﬁecí figurky). Napﬁíklad na Elefantinû svûdãí stavba královské pevnosti dokonce o ignoranci vÛãi
místnímu Satetinu kultu, jelikoÏ stavba ohradní zdi zasáhla do území svatynû a naru‰ila její chod. Konkrétní doklady zapojení panovníka do místních kultÛ spadají aÏ do doby Staré ﬁí‰e. I pﬁesto v‰ak
urãitá aktivita ze strany dvora v tomto smûru v provinciích existovala. Vypovídají o ní textové prameny, pﬁedev‰ím Palermská deska,
kde je pomûrnû ãasto uveden zápis o vytvoﬁení sochy urãitého boha.
Je velmi pravdûpodobné, Ïe nad místním panteonem jiÏ v nejstar‰í dobû existovala jakási „státní“ ideologie, která nejen definovala postavení panovníka v rámci spoleãnosti, ale zrovna tak urãovala fungování celé spoleãnosti na bázi boÏsk˘ch zásahÛ a mytick˘ch cyklÛ.
Minimálnû uÏívání jmen nûkolika bohÛ (napﬁ. Neit) v rámci vlastních
jmen pﬁíslu‰níkÛ panovnického dvora a zmínky o svatyních s jejich
symboly na peãetích a destiãkách svûdãí o univerzálnosti tûchto
boÏstev alespoÀ v rámci elity, která byla nositelem ideologie.
NáboÏensk˘ aspekt vlády by nestaãil, kdyby nevznikl aparát,
kter˘ zajistil i ekonomickou svrchovanost panovníka jako vládce
nad v‰ím územím a majitele ve‰kerého bohatství a darÛ zemû. Za
prvního panovníka 1. dynastie Narmera zaãalo zﬁejmû pouze jeho
pomalé formování. BohuÏel nejsou dochovány Ïádné záznamy pro
dobu Narmerovy vlády na Palermské desce, která pﬁedstavuje dÛleÏit˘ zdroj informací pro období krátce po vzniku „státu“. Panovník
zﬁejmû stále vládl z oblasti Abydu, jelikoÏ nejstar‰í elitní hrobka
v Sakkáﬁe je datována do doby vlády Ahy. V Memfidû pravdûpodobnû je‰tû nebylo zaloÏeno správní centrum, jeÏ shromaÏìovalo
nejdÛleÏitûj‰í úﬁedníky, ãleny královské rodiny. O jejich trvalém pobytu v oblasti svûdãí právû existence hrobek, které si zde nechávali
budovat. Na protûj‰ím bﬁehu pak postupnû narÛstalo pohﬁebi‰tû
v Heluánu, kde nacházeli místo posledního odpoãinku niÏ‰í úﬁedníci postupnû narÛstající správy. O zpÛsobu vazby na provincie mimo
hlavní mûsto snad svûdãí zápis z Palermské desky o pravidelné
aktivitû panovníka s názvem „následování Hora“ (Smsw @r). Podle
dosavadních v˘kladÛ se jedná o cestu panovníka doprovázeného nûkter˘mi jeho úﬁedníky podél ﬁeky za úãelem v˘bûru daní, ﬁe‰ení
soudních sporÛ a pﬁípadnû verbování pracovní síly na královské
stavby a do armády. Z tohoto hlediska se zdá logické uvaÏovat
o tom, Ïe v provinciích na urãen˘ch místech pÛsobili lidé, kteﬁí v˘‰e zmínûnou ãinnost v oblasti pﬁedem pﬁipravili. Aãkoliv centrální
správu zaji‰Èovala královská rodina, v provinciích se zﬁejmû jednalo
o místní „vládce“ ve sluÏbách panovníka. Pﬁinejmen‰ím na poãátku
státu bylo pro panovníka v˘hodné pﬁivést je pod svou kontrolu. Pﬁíchod nov˘ch a v oblasti neznám˘ch úﬁedníkÛ by mohl vyvolat
nepokoje. Proto bylo snadnûj‰í vyuÏít tradiãních autorit. Oproti
sluÏbû nadﬁazenému vládci získali tito lidé nové v˘hody, které dále
zv˘raznily jejich v˘znam v daném regionu. Mohlo se napﬁíklad
jednat o luxusní zboÏí, jeÏ díky novému zpÛsobu shromaÏìování
a redistribuce bylo pro lokální vládce dostupnûj‰í neÏ dﬁíve. Tuto
situaci snad odráÏí vût‰í hrobky, které se na nûkter˘ch provinãních

Obr. 4 Otisk peãeti nalezen˘ v jedné z elitních hrobek v Sakkáﬁe nesoucí
jméno a tituly hodnostáﬁe Hemaky (Kaplony 1963: Abb. 215)

lokalitách objevují. Témûﬁ po celé zemi do‰lo se vznikem „státu“
k postupnému nárÛstu velikosti hrobek a pohﬁební v˘bavy. Jedná se
tak o dÛsledek centrálního zaji‰tûní rÛzn˘ch druhÛ v˘nosÛ a jejich
pﬁerozdûlování, resp. vût‰í dostupnosti mnoha materiálÛ. Pozdûj‰í
reformy, které probûhly v prÛbûhu 1. dynastie, v‰ak nasvûdãují tomu,
Ïe systém se zﬁejmû úplnû neosvûdãil a panovník potﬁeboval utuÏit
svou kontrolu nad rozsáhl˘m územím pﬁerozdûlením úkolÛ v rámci
správy a zaloÏením nov˘ch úﬁadÛ.
Dal‰ím prvkem provincií spojen˘m s panovníkov˘m dvorem
byly paláce, které se snad nacházely v nejdÛleÏitûj‰ích centrech nejstar‰ího „státu“. Doklady o nich jsou sice sporé, ale dá se pﬁedpokládat, Ïe ãekají na své objevení. Z dosavadních v˘zkumÛ se zdá, Ïe
taková stavba stála v Hierakonpoli, ov‰em jedná se o v˘sledek jiÏ
velmi star˘ch v˘zkumÛ. Ke kultu a úﬁadu panovníka mohla patﬁit
i dal‰í stavba, která byla na této lokalitû objevena. Jedná se o pahorek z cihel, kter˘ byl pÛvodnû interpretován jako místo chrámu,
ov‰em podle nové interpretace se zdá, Ïe se spí‰e jednalo o místo
spojené s kultem ãi úﬁadem panovníka (McNamara 2008). Královsk˘ palác známe také z Elefantiny, která hrála dÛleÏitou roli na hranicích Egypta a Núbie, kudy proudilo pﬁedev‰ím africké exotické
zboÏí. Náznaky vût‰ích administrativních budov pocházejí i z dal‰ích lokalit, ale aÏ nové v˘zkumy ukáÏí, jak˘ byl jejich skuteãn˘
rozsah ãi v˘znam. Královské stavby musely v provinciích existovat
a pravdûpodobnû vznikaly postupnû. Zpoãátku snad bylo moÏné
organizovat správu z lodû, pﬁípadnû z nûjak˘ch doãasn˘ch instalací.
Stále ãetnûj‰í náv‰tûvy panovníka a pﬁedev‰ím jeho úﬁedníkÛ, kteﬁí
pro zvládnutí správních úkonÛ patrnû potﬁebovali pob˘t nûjakou
dobu v provinciích, si vyÏádaly zﬁízení urãit˘ch základen.
K zaji‰tûní materiálního dostatku pro vládnoucí skupinu staãilo
vybírání daní v jednotliv˘ch regionech. Systém v˘bûru, uskladnûní
a dal‰í distribuce si vynutil vznik úﬁadÛ, které tuto ãinnost nejen
kontrolovaly, ale pﬁedev‰ím fyzicky zaji‰Èovaly.4 O jejich existenci
svûdãí pﬁedev‰ím otisky peãetí (obr. 4), destiãky pﬁivû‰ované k obûtinám a nápisy na stélách, jeÏ nesou jména a tituly pﬁedstavitelÛ rÛzn˘ch institucí. Právû tyto památky zmiÀují napﬁ. centrální pokladnici, která byla jiÏ od poãátku dûlena na dolnoegyptskou (pr-HD)
a hornoegyptskou (pr-dSr). Jednalo se v podstatû o nejdÛleÏitûj‰í
správní úﬁad, kter˘ se staral o pruÏnost nového systému shromaÏìování zemûdûlsk˘ch plodin a hospodáﬁsk˘ch produktÛ, a dával tak do
rukou panovníka v˘znamnou ekonomickou moc. Zpoãátku se pokladnice mohla starat i o jejich redistribuci, o nûco pozdûji – doloÏen˘ je od 2. dynastie – vznikl za tímto úãelem zvlá‰tní úﬁad
(pr-Hry-wDb). Z pole pÛsobnosti královsk˘ch pokladnic byly zﬁejmû
pÛvodnû vyãlenûny královské domény fungující samostatnû. Zásadnûj‰í zmûnu pravdûpodobnû pﬁinesla doba vlády panovníka Dena,
pátého panovníka 1. dynastie, jemuÏ jsou pﬁipisovány ãetné administrativní a s nimi spojené hospodáﬁské reformy. Z dostupn˘ch
pramenÛ vypl˘vá, Ïe mezi nû patﬁila i promûna funkce centrální pokladnice a její rozãlenûní na dal‰í pododdûlení. Vût‰ina dal‰ích titu-
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Obr. 5 Malá pyramida u Kuly (6 km severnû od Hierakonpole)
byla postavena z hrub˘ch kusÛ vápence (foto V. Dulíková)

lÛ je spojena se správou jednotliv˘ch domén. JelikoÏ je nejstar‰í
písmo stále pﬁedmûtem zkoumání a mnoho titulÛ je v rámci shlukÛ
znakÛ obtíÏnû interpretovateln˘ch, jsou nejãastûji rozeznávány tituly známé z pozdûj‰ího kontextu. Mezi nû patﬁí rÛzní správci, jejichÏ
hierarchie stále není pﬁíli‰ jasná.5 Kromû správcÛ domén je znám od
konce 1. dynastie i „správce pou‰tních oblastí“ a od vlády Chasechemueje je doloÏen titul pro „správce cizích zemí“ (Andrássy
2008: 10–17). Zvlá‰tní ãást úﬁedníkÛ byla zaãlenûna do instituce
královského paláce (pr-nswt), která mohla b˘t nejvy‰‰í instancí zastﬁe‰ující dal‰í úﬁady. Vedle vysok˘ch hodnostáﬁÛ, jako byli správci
a nositelé peãetí, zamûstnával panovník spoustu písaﬁÛ a dal‰ích
niÏ‰ích úﬁedníkÛ zodpovûdn˘ch za drobnûj‰í úkony.
Kromû majetku panovníka, jenÏ slouÏil pro obÏivu v‰ech obyvatel
Egypta, existují doklady o zvlá‰tních zaﬁízeních, která mûla specifickou funkci a zprávy o nich se objevují jen v urãitém kontextu. Jedná se
o domény a statky, jeÏ zﬁejmû zásobovaly zádu‰ní kult panovníka a jeho rodiny, resp. úﬁedníkÛ (Wilkinson 1999: 119–124). A právû s tûmi
souvisí otázka provincií nejvíce, jelikoÏ se usuzuje, Ïe byly zakládány
v úrodn˘ch oblastech – zejména v deltû. DoloÏeny jsou jiÏ od doby
DÏera na peãetích nalezen˘ch v královsk˘ch hrobkách, proto se uvaÏuje o jejich funkci pouze pro potﬁeby zádu‰ní v˘bavy a následného
kultu. Z titulÛ úﬁedníkÛ známe i jména statkÛ, ov‰em v men‰ím mnoÏství neÏ domén. Z tohoto dÛvodu je usuzováno na jejich niÏ‰í poãet
a jinou funkci. Podle nûkter˘ch badatelÛ pﬁedstavovaly centra pro vybírání daní v provinciích. Témûﬁ v‰echny domény a statky nesly ve
jménû atribut boha Hora, kter˘ odkazuje na spojení s panovníkem.
Správci domén a statkÛ vût‰inou nesli tituly aD-mr, HkA nebo xrp. V dobû AndÏiba snad byly tyto jednotlivé celky jiÏ podﬁízeny královské
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pokladnici, která registrovala ve‰keré produkty a postupnû se podle
potﬁeby dûlila na jednotlivá oddûlení (Andrássy 2008: 9–16).
Aãkoliv se zdá, Ïe správa provincií byla v Ranû dynastické dobû
pouze v plenkách, vyvinula se vzhledem k potﬁebám „státu“ pomûrnû rychle. JiÏ z doby panovníka Dena existují doklady znaãek
v pozdûj‰ích dobách pouÏívan˘ch pro oznaãení jednotliv˘ch hornoa dolnoegyptsk˘ch nomÛ. Prozatím se jedná o jednotlivé zmínky,
ov‰em pro dobu Chasechemueje je jiÏ dochována pomûrnû ‰iroká
‰kála znakÛ pro nomy, která nasvûdãuje vût‰í rozvinutosti správy
provincií v dobû 2. dynastie (Engel 2006). V jejím prÛbûhu zaãal
b˘t star˘ rituál „následování Hora“ doplÀován „sãítáním dobytka“,
které na poãátku 3. dynastie zﬁejmû úplnû nahradilo zastaralou
formu v˘bûru daní. Ve stejné dobû mizí názvy královsk˘ch domén,
coÏ znaãí zmûny jednak v systému správy zemû a jejích produktÛ,
jednak také zmûny v rámci zádu‰ních kultÛ (Andrássy 2008: 10).
Na konci 3. dynastie ãi na zaãátku 4. dynastie, tedy na poãátku
éry stavitelÛ pyramid, bylo v provinciích postaveno nûkolik mal˘ch
pyramid, které v‰ak na rozdíl od vût‰ích staveb tohoto druhu nebyly
místem pohﬁbu panovníka, neboÈ Ïádná z nich neobsahovala struktury uvnitﬁ, v podzemí ãi kolem pyramidy (obr. 5). O tom, proã jsou
tyto pyramidky roztrou‰eny po celém Egyptû, a o jejich v˘znamu
existuje mnoÏství teorií (podrobnûji viz Verner 2008: 126–129). JelikoÏ tyto stavby stály v blízkosti tehdy existujících (eventuálnû prozatím pﬁedpokládan˘ch) správních center, jeví se jako nejpravdûpodobnûj‰í, Ïe v˘stavba tûchto pyramid souvisela se správou provincií
a mohla odráÏet centralizaãní snahy státu (Papazian 2005: 107).
Pro dobu Staré ﬁí‰e se stûÏejním pramenem zkoumání v˘voje
v provinciích stávají tituly, zejména ty související s administrativní
ãinností. Ve druhé polovinû Staré ﬁí‰e (5. a 6. dynastie) jsou to také
hrobky úﬁedníkÛ, jejichÏ v˘zdoba a ãetnost v tom kterém kraji vypovídají mnohé o egyptsk˘ch provinciích. Dal‰ími doklady, jeÏ doplÀují obraz o oblastech mimo hlavní mûsto, jsou archeologické nálezy mûst a chrámÛ, kter˘ch je v‰ak pro toto období poskrovnu,
a písemné prameny zpravující o názvech a pﬁípadnû rozloze krajÛ
a statkÛ v nich. Pﬁedstavu o podobû staroﬁí‰sk˘ch provinãních mûst
zhmotÀuje svou v˘zkumnou prací napﬁíklad nûmecká expedice pod
vedením Dietricha Raueho, která pracuje na jihu Egypta v oblasti
Asuánu na ostrovû Elefantina, ãi expedice chicagské univerzity pod
vedením Nadine Moellerové provádûjící v˘zkumy v hornoegyptském Edfú (obr. 6). Anály a archeologické nálezy prozrazují, Ïe panovníci poskytovali donace boÏstvÛm v chrámech po celé zemi
a nav‰tûvovali dÛleÏitá kultovní centra související zejména s královskou ideologií. Postupnû byly chrámÛm bohÛ (vãetnû jejich knûÏí)
svûﬁeny ‰iroké kompetence a ty se tak staly dÛleÏit˘mi ekonomick˘mi prvky v zemi (Papazian 2005: 238).

Obr. 6 PozÛstatek starovûkého mûsta a prÛãelí ptolemaiovského chrámu v hornoegyptské lokalitû Edfú (foto V. Dulíková)
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Obr. 7 Procesí statkÛ z hornoegyptsk˘ch krajÛ v údolním chrámu Snofruovy Lomené pyramidy v Dah‰úru (Fakhry 1961: pl. 12a)

Na poãátku Staré ﬁí‰e – ve 3. dynastii – jsou doloÏeny dva správní tituly související se správou Horního Egypta. Jde o titul „náãelník“ (HqA), kter˘ zﬁejmû odkazuje k tomu, Ïe správa velmi rozsáhlého území Egypta byla zaloÏena na místních náãelnících, a tak byla
navázána na zpÛsob správy, jenÏ zde jiÏ dﬁíve existoval (viz níÏe).
DÛleÏitou jednotkou v provinãním Egyptû tohoto období byla vesnice, které vládl náãelník. Podle Christophera Eyrea (1994: 109) to
byla oblast tak akorát velká na to, aby mohla b˘t kontrolována vybíráním daní. Druh˘m titulem je „vÛdce zemû“ (sSm-tA), o kompetencích jeho drÏitele v‰ak nic konkrétního není známo.
Ve 4. dynastii se objevuje titul „vládce ãi náãelník kraje“
(HqA spAt), jenÏ se vztahuje k men‰ím územním jednotkám, krajÛm
(nomÛm), na nûÏ byla zemû rozãlenûna. PouÏití hieroglyfického
znaku spAt
(znak pﬁedstavuje zemûdûlskou pÛdu protnutou
schématicky znázornûn˘mi zavlaÏovacími kanály) pro psaní slova
„kraj“ (pﬁíp. „oblast“) je pochopitelné, bereme-li v úvahu v˘raznou
zemûdûlskou strukturu ranû dynastické spoleãnosti, coÏ se pﬁirozenû odrazilo i ve správû (Martin-Pardey 1976: 13). Je tedy pravdûpodobné, Ïe titul „vládce kraje“ byl spojen se správou zemûdûlské
pÛdy v Horním Egyptû.
Nomy pravdûpodobnû vznikly vytvoﬁením urãitého administrativního ﬁádu ãi systému v rámci pﬁirozenû sociálních a topografick˘ch hranic. KaÏd˘ z tûchto nomÛ fungoval jako miniaturní stát
(Lehner 2000: 306). Seznamy krajÛ z období Staré ﬁí‰e se dochovaly zãásti nebo úplnûji na stûnách chrámÛ a ve správních dokumentech. Nejstar‰í seznam nomÛ pochází z údolního chrámu Snofruovy
Lomené pyramidy v Dah‰úru. Je zde vyobrazeno procesí statkÛ
z hornoegyptsk˘ch krajÛ, které jsou reprezentovány Ïensk˘mi postavami (obr. 7). V‰echny statky kráãí smûrem ke kaplím, tj. obûtovat panovníkovi.
Úplnûj‰í seznam v‰ech nomÛ pochází z poloviny 5. dynastie, ze
sluneãního chrámu postaveného králem Niuserrem, z tzv. Sínû roãních období. Tento chrám se nachází v Abú Ghurábu, na lokalitû,
která sousedí s ãeskou koncesí v Abúsíru. Je to jeden ze dvou doposud znám˘ch chrámÛ tohoto typu zasvûcen˘ch bohu Reovi.
Kompletní seznam krajÛ se dochoval na zdech tzv. Bílé kaple vystavûné panovníkem 12. dynastie Senusretem I. (Stﬁední ﬁí‰e)
v Karnaku, kde je uvedena i jejich rozloha (obr. 8). Poãet nomÛ se
ãasem mûnil. Nûkteré se roz‰iﬁovaly na úkor jin˘ch, dal‰í zanikaly.
Postupnû se nomy staly pevnû vymezen˘mi oblastmi, jejich poãet se
ustálil na dvaceti dvou v Horním Egyptû a dvaceti v Dolním Egyp-

tû. Organizaãními formami v nomech byly „polní komplexy“ (Axt),
„vesnice“ (niwt), „domény“ (Hwt) a „statky“ (pr) (Helck 1974: 49).
Dal‰ím titulem, kter˘ je ve 4. dynastii doloÏen ve spojitosti s provinciemi, je „pﬁedstaven˘ (královsk˘ch) naﬁízení“ (imy-rA wpt).
Jeho drÏitel byl delegován centrální správou za úãelem vykonávání
ãinností spojen˘ch s vyuÏíváním provincií, pravdûpodobnû se jednalo o registrování pÛdy a k ní pﬁináleÏejících obyvatel, tvorbu podkladÛ pro zdanûní, kontrolu v˘bûru daní apod. (Martin-Pardey
1984). První v˘skyt tohoto titulu je doloÏen v Sakkáﬁe v hrobce
Mecena, vysokého hodnostáﬁe Ïijícího na poãátku 4. dynastie.6
Vzájemn˘ pomûr tûchto titulÛ – „vÛdce zemû“, „vládce kraje“
a „pﬁedstaven˘ (královsk˘ch) naﬁízení“ – nelze urãit. Z dochovan˘ch pramenÛ bohuÏel nelze vysledovat, zda byl jeden z tûchto titulÛ nadﬁazen druhému ãi nikoliv. Je v‰ak jisté, Ïe se jednalo o vysoké úﬁední tituly spojené se správou provincií na jih od hlavního
mûsta.
Podle Petry Andrássyové (2008: 106) text v Mecenovû hrobce
jednoznaãnû ukazuje, Ïe na poãátku 4. dynastie probíhal proces, pﬁi
nûmÏ král pﬁebíral skuteãnou dispoziãní moc nad ve‰kerou pÛdou,
kterou delegoval na úﬁedníky. V tomto období byla kromû vzniku
rÛzn˘ch forem vlastnictví pÛdy a v˘skytu nov˘ch správních titulÛ
v nekrálovsk˘ch hrobkách zavedena formule „král dává darem“
(Htp di nswt).7 Tyto ukazatele nasvûdãují tomu, Ïe poãátek 4. dynastie pﬁedstavoval v˘razn˘ mezník ve v˘voji staroegyptsk˘ch provin-

Obr. 8 Seznam staroegyptsk˘ch krajÛ na zdech tzv. Bílé kaple v Karnaku
(foto M. Frouz)
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Obr. 9 Pﬁedpokládan˘ model státní správy ve Staré ﬁí‰i
(podle P. Andrassy 1991: 4)

cií, neboÈ panovník nevlastnil pÛdu a nerostné suroviny pouze formálnû, n˘brÏ stal se skuteãn˘m vlastníkem celé zemû.
V prÛbûhu 5. dynastie se objevují tituly související s vnitﬁní kolonizací Horního Egypta, jako jsou napﬁ. „pﬁedstaven˘ nov˘ch sídel/
mûst“ (imy-rA niwwt mAwt), „pﬁedstaven˘ královsk˘ch lidí“ (imy-rA
nswtjw) – administrátor skupiny lidí, která byla pﬁestûhována do nûjaké ãásti zemû a spadala pﬁímo pod krále (Andrássy 2008: 108),
„pﬁedstaven˘ pevností“ (imy-rA mnww) – patrnû se jednalo o titul
vojenské povahy, a mizejí tituly „vÛdce zemû“ a „vládce kraje“.
Dal‰ím v˘razn˘m pﬁedûlem ve v˘voji provincií bylo zﬁízení úﬁadu „pﬁedstaven˘ Horního Egypta“ (imy-rA ^maw) v rámci pﬁestavby
správního systému zemû panovníkem Niuserreem v polovinû 5. dynastie, pﬁi níÏ byla zavedena ﬁada nov˘ch úﬁedních titulÛ. Titulatura
vysok˘ch hodnostáﬁÛ byla od tohoto okamÏiku mnohem del‰í a rÛznorodûj‰í, neÏ tomu bylo doposud. Titul „pﬁedstaven˘ Horního
Egypta“ se stal souãástí titulatury vezírÛ, v níÏ byla od vlády tohoto panovníka explicitnû vyjádﬁena odpovûdnost vezírÛ za v‰echna
dÛleÏitá odvûtví státní správy: „centrální kanceláﬁ státní správy“
(imy-rA Hwt wrt, imy-rA Hwt wrt 6), „správa produktÛ“ (imy-rA prwyHD), „správa s˘pek“ (imy-rA Snwty), „stavební práce a expedice“
(imy-rA kAt nbt nt ncwt), „hospodáﬁská správa“ (imy-rA zS a-ncwt)
a „centrální rovina provinãní správy“ (imy-rA ^maw) (obr. 9). Ze
skladby vezírské titulatury bylo evidentní jasné nadﬁazení nad jin˘mi
úﬁady, tj. vrchní dohled nad v‰emi resorty a zaji‰tûní jednotného postupu ve v‰ech odvûtvích státní správy. Prvním vezírem, jehoÏ titulatura obsahovala novû zavedené tituly, byl Kai pohﬁben˘ v Sakkáﬁe.
Jak jiÏ bylo zmínûno, první pﬁedstavení Horního Egypta byli vezíﬁi
úﬁadující v rezidenci. Byli tedy pohﬁbíváni na nekropolích pﬁináleÏejících k hlavnímu mûstu. Pozdûji se v˘luãné spojení úﬁadu pﬁedstaveného Horního Egypta s úﬁadem vezíra v rezidenci vytrácí. Pﬁedstaven˘mi Horního Egypta se stávají vysoce postavení hodnostáﬁi
v provinciích, kteﬁí byli tamtéÏ také pohﬁbeni, jako napﬁ. Veni z Abydu, Kar z Edfú, Hemmin z Achmímu atd. Nûkteﬁí z nich byli souãasnû tzv. provinãními vezíry. Kromû úﬁadu vezíra v hlavním mûstû
Memfidû byl na sklonku 5. dynastie zﬁízen i vezirát v provinciích.
O v˘znamu tohoto úﬁadu a jeho kompetencích se vedou stále diskuse.
Co bylo podstatou úﬁadu pﬁedstaveného Horního Egypta a jak˘
byl jeho v˘znam? Byl tento úﬁad spojovacím ãlánkem mezi rezidencí a provinciemi (Martin-Pardey 1976: 152)? Nebo bylo pozadí
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zavedení titulu komplikovanûj‰í a reagovalo na odstﬁedivé snahy
provinãních hodnostáﬁÛ a na silnou a vzdorovitou provinãní administrativu?8 Ke zﬁízení úﬁadu pﬁedstaveného Horního Egypta pravdûpodobnû vedla snaha jednak v maximální míﬁe ãerpat v‰e, co provincie mohly poskytnout, tzn. efektivnûji vybírat danû, kontrolovat
zemûdûlskou produkci, rekrutovat pracovní a vojenskou sílu, jednak vytvoﬁit úãinn˘ kontrolní mechanismus dohlíÏející na úﬁedníky
a vy‰‰í hodnostáﬁe pÛsobící v provinciích. To v‰e se odehrávalo
v souladu se zájmy, které vycházely z rezidence. Roli pﬁi vytvoﬁení
úﬁadu mohla téÏ sehrát snaha zdÛraznit podﬁízení správy provincií
vezírovi a akcentovat postavení vezirátu také z hlediska geografického (z hlediska administrativního vyjádﬁeno totéÏ tituly, které vezíra prezentovaly jako ‰éfa v‰ech resortÛ správy). Jak dokládají nápisy – nûkteﬁí pﬁedstavení Horního Egypta ve sv˘ch biografiích, jeÏ
zanechali v hrobkách, uvádûjí, Ïe byli vychováváni na královském
dvoﬁe a pak byli vysláni do provincií – zavedení úﬁadu pﬁedstaveného Horního Egypta znamenalo posílení centrální správy v provinciích a souãasnû pﬁedstavovalo novou rovinu provinãní správy.
Z uvedeného je patrné, Ïe vznik úﬁadu pro správu jihu zemû mûl
sloÏitûj‰í pozadí. Zjednodu‰ující vysvûtlení ãasto uvádûjí, Ïe byl
úﬁad reakcí na odstﬁedivé snahy stále mocnûj‰ích provinãních hodnostáﬁÛ, a Ïe skrze rozvoj administrativních struktur rostla penetrace státu a jeho politická expanze do provincií (Eyre 1994: 109).
Poãátkem 6. dynastie moc hodnostáﬁÛ ve stále sebevûdomûj‰ích
hornoegyptsk˘ch provinciích sílila, podle Evy Martin-Pardeyové
lze v tomto období úﬁad pﬁedstaveného Horního Egypta chápat jako
ministerstvo pro záleÏitosti provincií (Martin-Pardey 1976: 156).
Specialista na staroegyptské provincie Naguib Kanawati (1977:
69–79) studoval promûny finanãních zdrojÛ hodnostáﬁÛ v hornoegyptsk˘ch krajích a v hlavním mûstû a souãasnû porovnával nákladnost hrobek tûchto vysoce postaven˘ch jedincÛ. Dospûl k závûru, Ïe hornoegyptské provincie byly do konce Staré ﬁí‰e spojeny
s hlavním mûstem a nevykazují Ïádné decentralizaãní prvky, jak se
domnívali nûkteﬁí badatelé, kteﬁí zv˘‰enou ãetnost a vût‰í nákladnost hrobek hodnostáﬁÛ pohﬁben˘ch mimo hlavní mûsto pokládali
za znak decentralizaãních snah. Podle Kanawatiho tento v˘voj odráÏel snahu vysok˘ch provinãních hodnostáﬁÛ následovat v˘stavbou
nákladnûj‰ích hrobek trend zaveden˘ jejich protûj‰ky v hlavním
mûstû (Kanawati 1977: 78).
Lze pﬁedpokládat, Ïe do zavedení úﬁadu pﬁedstaveného Horního
Egypta v provinciích neexistoval Ïádn˘ institucionalizovan˘ ãi konzistentní systém správy krajÛ, Ïe v˘znaãná koncentrace moci a síly
byla pouze v rezidenci. V˘znamné mocenské teritoriální základny
se formovaly v provinciích patrnû ve druhé polovinû 5. dynastie
(Eyre 1994: 109).
Je otázkou, jak vypadalo personální obsazení správních postÛ
v provinciích v první polovinû Staré ﬁí‰e. ·íﬁil se do oblastí mimo
memfidsk˘ region okruh osob náleÏejících ke královskému dvoru,
ãi mûla provinãní elita pﬁístup k úﬁadÛm a hodnostem u dvora?
Z dochovan˘ch pramenÛ není jasné, zda hodnostáﬁi v hlavním mûstû, kteﬁí nesli tituly spojené se správou provincií, byli reprezentanty
dvora, ãi zda to byli lidé pocházející z provincí a sídlící u dvora
(Eyre 1994: 108). TytéÏ otázky jsou nasnadû pﬁi ﬁe‰ení pÛvodu drÏitelÛ titulu „pﬁedstaven˘ Horního Egypta“ pohﬁben˘ch v provinciích. Pocházeli z rodin tradiãních drÏitelÛ úﬁadÛ? Mûli pÛvod
v provinciích? Indikovaly sÀatky mezi královskou rodinou a ãleny
vlivn˘ch provinãních rodin politické spojenectví koruny a tûchto
mocn˘ch rodin, ãi na nich byla postavena moc tzv. nov˘ch muÏÛ
(Eyre 1994: 118)? Takovéto propojení královské rodiny a rodiny
hodnostáﬁÛ Ïijící v Abydu nastalo za panovníka 6. dynastie Pepiho I.,
kter˘ se oÏenil s dcerami vezíra Chuje. Tyto dívky se staly králov-
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Obr. 10 Pohled na jiÏní ãást nekropole v Hawaví‰i (foto V. Dulíková)

nami Anchesenpepi I. a Anchesenpepi II. Jejich bratﬁi, DÏau a Idi,
byli rovnûÏ drÏiteli vezírského titulu, stejnû jako jejich matka Nebet.9
V 6. dynastii byl zaveden nov˘ titul nomarchy, „velkého správce
nomu“ (Hry-tp aA n spAt). Na konci Staré ﬁí‰e se úﬁad pﬁedstaveného
Horního Egypta rozdûlil na nûkolik úﬁadÛ spravujících men‰í celky.
V nûkolika nomech stﬁedního Egypta je doloÏen titul „pﬁedstaven˘
Horního Egypta v (pro)stﬁedních nomech“ (imy-rA ^maw m spAwt
Hry-ib) (9.–15. hornoegyptsk˘ nom). Titul vlastnil napﬁ. Pepianch
Cheryib („Prostﬁední“) pohﬁben˘ v Méru (obr. 1), pohﬁebi‰ti leÏícím ve 14. hornoegyptském nomu. Tento muÏ pÛsobil za vlády nejdéle vládnoucího krále starého Egypta, Pepiho II. Stal se vezírem
a vût‰ina jeho synÛ byla téÏ vysok˘mi provinãními hodnostáﬁi. Dále
je doloÏen „pﬁedstaven˘ Horního Egypta v severních krajích“
(imy-rA ^maw m spAwt mHtywt) (16.–22. hornoegyptsk˘ nom). Pro
obdobnou správu na jihu (1.–8. hornoegyptsk˘ nom) neexistují Ïádné doklady.
Na poãátku Staré ﬁí‰e byl jen mal˘ zlomek úﬁedníkÛ pohﬁben
v provinciích, jejich hrobky se nacházejí na memfidské nekropoli.
Ve druhé polovinû 5. a zejména bûhem 6. dynastie do‰lo k velkému
nárÛstu provinãních úﬁedníkÛ, kteﬁí byli pohﬁbení v provinciích.
Zpravidla pÛsobili v rámci jednoho nomu a jejich úﬁad se stával dû-

Ranû dynastická doba12

3. dynastie
4. dynastie

5. dynastie

6. dynastie

diãn˘m – oproti dﬁívûj‰í zvyklosti, kdy hodnostáﬁi spravovali nûkolik nomÛ souãasnû. Tento v˘voj byl dﬁíve vysvûtlován jako pokus
o decentralizaci. Uvûdomíme-li si v‰ak, Ïe v období Staré ﬁí‰e Ïilo
v Egyptû odhadem 1,2 milionu lidí a Ïe tehdej‰í populace narÛstala
o 0,13 % roãnû (Hassan 1997: 56),10 mohl b˘t rozdíl v poãtu obyvatelstva, které Ïilo v Egyptû krátce po sjednocení zemû a na konci
Staré ﬁí‰e, tj. v rozpûtí asi 1000 let, aÏ nûkolik stovek tisíc. V tomto
svûtle se zvy‰ování poãtu úﬁedníkÛ smûrem ke konci Staré ﬁí‰e jeví
jako pozvolné, pﬁímo úmûrné nárÛstu staroﬁí‰ské populace. V provinciích tak postupnû pﬁib˘valo úﬁedníkÛ, aby byl co nejlépe zaji‰tûn chod státu a v˘bûr daní. V Horním Egyptû si své pﬁíbytky vûãnosti nechávali stavût vût‰inou ve skalách po celé délce Nilu.
Nûkteré skály byly hrobkami doslova prodûravûny a pﬁipomínají
ementál (obr. 10). Z oblastí na sever od hlavního mûsta bylo doposud odkryto jen velmi málo hrobek, ty navíc patﬁí pouze niÏ‰ím
hodnostáﬁÛm (napﬁ. v Bútó, Tell Bastû a Kóm el-Hisn).
V‰echny v˘‰e uvedené staroﬁí‰ské správní tituly se vztahovaly
k Hornímu Egyptu. S územím delty se pojily tituly odli‰né – na poãátku Staré ﬁí‰e „administrátor kraje“ (aD-mr + znak kraje) a „vládce velké domény“ (HqA Hwt aA), v 5. dynastii „pﬁedstaven˘ kraje“
(imy-rA + znak kraje), ze 6. dynastie není Ïádn˘ správcovsk˘ titul
z oblasti delty znám – které mûly spojitost s v˘raznû zemûdûlsk˘m

Horní Egypt
„administrátor“ (aD-mr)
„vládce velké domény“ (HqA Hwt aA)
„správce“ (xrp)
HAty-a (není ãesk˘ ekvivalent)
„vládce“ (HqA)
„vÛdce zemû“ (sSm-tA)
„vÛdce zemû“ (sSm-tA)
„vládce kraje“ (HqA spAt)
„pﬁedstaven˘ (královsk˘ch) naﬁízení“ (imy-rA wpt)
„pﬁedstaven˘ nov˘ch sídel/mûst“ (imy-rA niwwt mAwt)
„pﬁedstaven˘ královsk˘ch lidí“ (imy-rA nswtjw)
„pﬁedstaven˘ pevností“ (imy-rA mnww)
„pﬁedstaven˘ Horního Egypta“ (imy-rA ^maw)
„pﬁedstaven˘ Horního Egypta“ (imy-rA ^maw)
„velk˘ správce nomu“ (Hry-tp aA n spAt)

Dolní Egypt

„administrátor kraje“ (aD-mr + znak kraje)
„vládce velké domény“ (HqA Hwt aA)
„pﬁedstaven˘ kraje“ (imy-rA + znak kraje)

Pﬁehled titulÛ vysok˘ch hodnostáﬁÛ souvisejících se správou provincií v Ranû dynastické dobû a ve Staré ﬁí‰i
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charakterem severní ãásti Egypta, v nûmÏ se rozkládalo mnoÏství
statkÛ pro zabezpeãení královského paláce, chrámÛ a zádu‰ních
kultÛ. V této ãásti zemû není doloÏena Ïádná paralela k úﬁadu pﬁedstaveného Horního Egypta, kter˘ mûl v kompetenci ﬁízení jihu zemû. DÛvodem pro absenci správce území delty jako celku muÏe b˘t
torzovitost dochovan˘ch pramenÛ,11 ale také zemûdûlské vyuÏití severu zemû, které snad nevyÏadovalo zastﬁe‰ující správcovsk˘ úﬁad,
jako tomu bylo u jiÏní ãásti zemû. V porovnání s Horním Egyptem
zde hrála jistû roli blízkost hlavního mûsta a snadnûj‰í dostupnost
do v‰ech míst v deltû. Proto je moÏné, Ïe vy‰‰í hodnostáﬁi pÛsobící
v oblasti delty mohli b˘t pohﬁbíváni na nekropolích náleÏejících
k hlavnímu mûstu. MnoÏství otázek spojen˘ch s v˘vojem dolnoegyptsk˘ch provincií v Ranû dynastické dobû a ve Staré ﬁí‰i snad
v budoucnu zodpoví systematické archeologické v˘zkumy v deltû.

Závûr
Správa rozsáhlého celku, kter˘m se Egypt jiÏ na poãátku svého
sjednocení stal, nebyla jednoduch˘m úkolem. Moci se zhostila jedna privilegovaná rodina, jejímÏ úkolem bylo vytvoﬁení systému,
kter˘ udrÏí její postavení v rámci údolí Nilu i okolních zemí a zároveÀ zajistí obÏivu a prosperitu v‰em obyvatelÛm Egypta. Takov˘
úkol jistû nebyl jednoduch˘ a vedla k nûmu dlouhá cesta, jeÏ zapoãala je‰tû pﬁed úsvitem 1. dynastie, která je pokládána za poãátek
staroegyptského „státu“. Zásadní krok pﬁedstavovalo pﬁesídlení panovníka a jeho úﬁedníkÛ na sever, do Memfidy (staroegyptsk˘ch
Bíl˘ch zdí ãi Mennoferu). Ov‰em stejnû dÛleÏit˘m krokem bylo –
pﬁinejmen‰ím v náboÏenské sféﬁe – zachování v˘znamu Abydu,
kter˘ dále slouÏil jako královské pohﬁebi‰tû. ZaloÏení hlavního
mûsta v místû, kde se Nil dûlí na ãetná ramena delty, nebylo náhodné. Panovník se tím pﬁiblíÏil jednak obchodním cestám smûrem do
Asie, jednak oblasti, která díky mnoÏství úrodné pÛdy snad Ïivila
velkou ãást zemû. Proto není pﬁekvapiv˘m pﬁedpokladem, Ïe se vût‰ina královsk˘ch domén a statkÛ nacházela právû v deltû. Urãitá forma správy musela existovat jiÏ na dvoﬁe abydosk˘ch vládcÛ, ov‰em
rozloha nového celku si brzy vynutila mnohem ‰ir‰í a komplexnûj‰í
správu skrze rozrÛstající se instituce. Správci jednotliv˘ch statkÛ
zaji‰Èovali pﬁíjmy zﬁejmû pﬁedev‰ím pro potﬁeby královské rodiny,
která navíc vybírala danû v dal‰ích ãástech údolí. Na této ãinnosti se
zpoãátku bezesporu podíleli pﬁímo úﬁedníci z hlavního mûsta, kteﬁí
sem podnikali pravidelné cesty. Jednotlivé oblasti zÛstávaly zﬁejmû
stále pod správou místních „vládcÛ“, formálnû podﬁízen˘ch panovníkovi. Pﬁíklad Elefantiny svûdãí o tom, Ïe ãinnost královského
dvora byla zpoãátku samostatnou epizodou v rámci v˘voje mûsta
a sledovala své vlastní zájmy bez ohledu na místní obyvatele.
Panovník byl formálnû vlastníkem v‰í egyptské pÛdy, fauny, flóry a dal‰ího nemovitého majetku. Zpoãátku byla jeho role natolik
silná a ekonomická moc provincií – kromû delty, která byla pro svÛj
zemûdûlsk˘ potenciál zﬁejmû jiÏ od poãátku peãlivûji kontrolována
královsk˘mi úﬁedníky – pravdûpodobnû natolik slabá, Ïe se mohly
odlehlej‰í oblasti Horního Egypta po nûjak˘ ãas vyvíjet s minimální kontrolou ze správního centra. Aby byla zaji‰tûna nadﬁazená role
panovníka, uskuteãÀoval vládce patrnû pravidelné náv‰tûvy v˘znamnûj‰ích center.
S postupn˘m nárÛstem poãtu obyvatel rostl zároveÀ i ekonomick˘ potenciál zemû. Státní správa sídlící v hlavním mûstû vyvinula
takov˘ zpÛsob ﬁízení, jehoÏ prostﬁednictvím byla schopna dohlíÏet
na jednotlivé oblasti, byÈ nûkolik stovek kilometrÛ vzdálené od
Memfidy. Pomûrnû ‰iroké kompetence dﬁívûj‰ích úﬁedníkÛ se postupnû rozdûlovaly mezi stále vût‰í poãet osob. Snaha o uchování
tradiãního systému, kter˘ panovníkovi zaji‰Èoval ve‰keré v˘nosy, si
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vynutila vznik propracovanûj‰ího a dokonalej‰ího spravování zemû.
Zefektivnûní správy celého nilského údolí si nakonec vyÏádalo, aby
úﬁedníci pÛvodnû pÛsobící pouze z hlavního mûsta zaãali pracovat
a Ïít pﬁímo v samotn˘ch provinciích, kde se nechávali i pohﬁbívat.
Od druhé poloviny Staré ﬁí‰e to tedy nebyla jiÏ jen ‰iroká královská
rodina, která drÏela v rukou moc a zastávala v‰emoÏné administrativní funkce. V˘znamn˘ podíl na organizaci státu získávaly dal‰í
rodiny a od doby 6. dynastie dokonce rodiny pÛsobící pﬁímo v provinciích. Postupnû tak docházelo k byrokratizaci pÛvodnû rodinné
správy.
Co vedlo na konci Staré ﬁí‰e k úpadku celého systému udrÏovaného nûkolik staletí, je neustále pﬁedmûtem diskusí. Pﬁíãinou byl
soubûh nûkolika faktorÛ, zejména ekonomick˘ch, státnûsprávních
a ekologick˘ch (podrobnûji viz Bárta 2008: 137–142). Na sklonku
Staré ﬁí‰e se v˘‰e nilsk˘ch záplav sníÏila a nedostatek vody pro pole ãekající na vláhu vedl k hladovûní obyvatel zemû. Role panovníka jako ochránce ﬁádu maat a Ïivitele sv˘ch poddan˘ch tím byla
otﬁesena. Ani jeho správní aparát nebyl schopen situaci zvládnout,
a tak se tûÏi‰tû v˘voje pﬁeneslo do samotn˘ch provincií, kde zaãaly
vznikat men‰í celky spravované místními vládci bez úãasti úﬁedníkÛ z hlavního mûsta. Vnímání královského kultu v oblasti politické
i náboÏenské se velmi pozmûnilo a trvalo mnoho dlouh˘ch let, neÏ
do‰lo na poãátku Stﬁední ﬁí‰e k opûtovnému nastolení správy celého území Egypta pod vládou jednoho panovníka.

Poznámky:
1

2

3

4

5
6

7

8

9

10

âlánek vznikl s podporou Grantové agentury Univerzity Karlovy v rámci
projektu GA UK ã. 53310.
Pojem provincie má v Ranû dynastické dobû a ve Staré ﬁí‰i odli‰n˘ v˘znam,
neÏ jak se ho uÏívá ve spojitosti s ¤ímskou ﬁí‰í, kdy tento termín oznaãuje
správní oblasti mimo vlastní území státu (Martin-Pardey 1976: 3).
Oznaãení nejstar‰ího egyptského celku pojmem „stát“ zﬁejmû plnû neodpovídá skuteãné podobû tohoto systému. Zdá se, Ïe se spí‰e jednalo o formu vlády a správy uÏívanou jiÏ dﬁíve v rámci men‰ích celkÛ, a to vládu
panovníka a jeho rodiny. O skuteãném státu ﬁízeném byrokracií je
v egyptském kontextu moÏné mluvit aÏ od druhé poloviny Staré ﬁí‰e.
V samotném starém Egyptû není doloÏena existence slova „stát“, uÏíval
se opis „patﬁící králi“ (n nswt) (Martin-Pardey 1984: 232).
V souvislosti s otázkou v˘voje administrativy je ãasto zmiÀován i vznik
písma jako prostﬁedku, kter˘ byl nutn˘ právû pro správu novû vzniklého
celku.
Jedná se napﬁ. o tituly HoA Hwt-aAt, aD-mr, HAty-a a xrp.
Mecenova zdobená kaple a socha, jeÏ stávala v serdábu, jsou dnes vystaveny v Egyptském muzeu v Berlínû.
Tato formule uvádûla text na neprav˘ch dveﬁích úﬁedníkÛ. Prezentovala
krále jako poskytovatele v‰eho, vãetnû hrobky. Interpretace formulky je
sloÏitûj‰í, pro potﬁeby toho pﬁíspûvku postaãuje uveden˘ zjednodu‰en˘
pﬁeklad.
Jedná se o star‰í, tradovan˘ názor (napﬁ. Martin-Pardey 1976: 153–154).
Podle Hratche Papaziana (2005: 112) do‰lo podﬁízením tomuto úﬁadu
k omezení jurisdikce kaÏdého kraje.
Nebet pﬁedstavuje první Ïenu, která byla nositelkou vezírského titulu.
Funkci vezíra v‰ak zcela jistû nevykonávala. Titul jí byl pravdûpodobnû
udûlen jako v˘raz pocty a zdÛraznûní jejího postavení (matka dvou královen), byl tedy pouze rankovní, tj. indikátorem v˘znamného postavení této
Ïeny (Dulíková 2008: 64–65).
Pro srovnání: v Nové ﬁí‰i Ïilo v Egyptû zhruba 2,1 milionu lidí, v Ptolemaiovské a ¤ímské dobû asi 3,4 milionu. Rychl˘ nárÛst obyvatelstva zemû na Nilu umoÏnûn˘ stál˘m zavlaÏováním pÛdy zapoãal po roce 1820.
V roce 1960 ãítala egyptská populace 26 milionÛ (Hassan 1997: 56).
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V souãasnosti Ïije v Egyptû asi 80 milionÛ obyvatel (pﬁesn˘ údaj není
znám).
Archeologick˘ prÛzkum delty je velmi problematick˘. Badatelé se zde
pot˘kají s nûkolika problémy, jak˘mi jsou pﬁedev‰ím aÏ nûkolikametrové
záplavové vrstvy pÛdy pokr˘vající starovûké lokality, spodní voda, plochy dnes vyuÏívané egyptsk˘mi zemûdûlci (felláhy) atd.
Z dochovan˘ch pramenÛ nelze jednoznaãnû urãit, zda se administrativní
tituly v Ranû dynastické dobû v Horním a Dolním odli‰ovaly, jako tomu
bylo v období následujícím.
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