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Obr. 1 PrÛãelí hrobky vezíra Nebkauhora (foto M. Ottmar)

Nedávn˘ v˘zkum hrobky vezíra Nebkauhora
v Sakkáﬁe1
Abdou El-Kerety
Hrobka vezíra Nebkauhora (Idu) se nachází v Sakkáﬁe severnû od vzestupné cesty pyramidového
komplexu panovníka Venise, jiÏnû od ohradní zdi obklopující StupÀovitou pyramidu krále DÏosera,
západnû od hrobky Nianchbaa a v˘chodnû od skalní hrobky Hermerua. Je datovaná na pﬁelom
5. a 6. dynastie a byla zkoumána Selimem Hassanem v ﬁíjnu 1937. Její v˘kopce v krátké zprávû
publikoval dÛleÏité v˘sledky svého v˘zkumu, jeÏ byly pozdûji znovu vydané Zakym Iskanderem
(Hassan 1938 a 1975).
DÛvody pro opûtovné publikování Nebkauhorovy
hrobky
Je dÛleÏité uvést, proã jsem si mezi sakkársk˘mi hrobkami, jako je
napﬁ. Chentikova, Cejova nebo Neferherenptahova, pro dÛkladné
studium vybral Nebkauhorovu hrobku. Následující text je odpovûdí
na tuto otázku.
a) Z dÛvodu váÏného nedostatku detailnûj‰ích informací v pÛvodní publikaci Nebkauhorovy hrobky. Pﬁi popisu severní stûny pilíﬁové místnosti Hassan (1975: 8–44) opomenul popsat nûkolik v˘-

jevÛ a nápisÛ, které mám v úmyslu vyhodnotit v pﬁipravované studii
vûnované této hrobce.
b) ProtoÏe byl majitel hrobky „nejstar‰ím synem krále z jeho
tûla“ a vezírem, tudíÏ byl v˘znaãn˘m jedincem.
c) Hrobka je mimo jiné jednou z posledních nejv˘znamnûj‰ích
hrobek v Sakkáﬁe, která je‰tû ãeká na opûtovn˘ v˘zkum a dÛkladné
zpﬁístupnûní publikaãní formou.
d) ProtoÏe pÛvodní publikace obsahuje mnoho chyb, zejména
v pﬁekladu hieroglyfického textu, coÏ je patrné pﬁedev‰ím v královském dekretu.
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Majitel hrobky
Nebkauhor (Idu) vlastnil tituly: „nejstar‰í královsk˘ syn z jeho
tûla“, „dûdiãn˘ princ“, „dvoﬁan“, „pﬁedstaven˘ písaﬁÛ královsk˘ch
dokumentÛ“, „nejvy‰‰í soudce a vezír“, „inspektor knûÏí Venisovy
pyramidy“, „písaﬁ f˘ly“ atd. Je zajímavé, Ïe pÛvodní majitel hrobky
Achethotep (Hemi) mûl tytéÏ tituly jako Nebkauhor (Idu), s v˘jimkou titulu „nejstar‰í královsk˘ syn z jeho tûla“.

Architektura superstruktury a substruktury
Hrobka je velmi rozsáhlá, mûﬁí 34 ¥ 18,6 m, souãasná v˘‰ka je 4,2 m.
Hrobka sestává ze dvora, pilíﬁové místnosti, serdábu, pﬁedsínû,
zádu‰ní kaple, obûtní místnosti, pohﬁební komory a skladÛ (obr. 1).

V˘zdoba hrobky
Obr. 2 Vyobrazení vaﬁení hus (foto M. Ottmar)

e) ProtoÏe hrobka zaujímá zvlá‰tní místo v politick˘ch dûjinách
Staré ﬁí‰e, její architektura a v˘zdoba spadají do pﬁechodového období mezi koncem 5. dynastie a poãátkem 6. dynastie. Achethotep
(pÛvodní majitel a tedy ten, pro nûhoÏ byla vût‰ina v˘zdoby hrobky
zhotovena) je na ãasové ose ﬁazen za v˘znamné hodnostáﬁe jako
Ptah‰epses v Abúsíru, Ty, Nianchchnum a Chnumhotep a pﬁed
majitele velk˘ch hrobek 6. dynastie v Sakkáﬁe, jako byli Kagemni,
Mereruka a Anchmahor ze Sakkáry.

Obr. 3 Pﬁíbuzní zemﬁelého pﬁi náv‰tûvû pohﬁebi‰tû (foto A. El-Kerety)

Na prÛãelí hrobky smûﬁujícím na jih jsou k vidûní reliéfy pﬁedstavující pÛvodního majitele mastaby. Stojící Achethotep je orientován
k v˘chodu. Velká ãást jeho postavy se nedochovala. Je viditelná
pouze pravá ruka, v níÏ drÏí kapesník, ãásti trupu a obû chodidla.
Pﬁed chodidlem se dochovalo pouze nûkolik fragmentárních hieroglyfick˘ch znakÛ horizontálního nápisu.
Hrobka vykazuje nûkolik pﬁípadÛ, kdy Nebkauhor odstranil jméno a tituly pÛvodního majitele hrobky Achethotepa a nahradil je
sv˘m vlastním jménem. Na prvním pilíﬁi mÛÏeme jasnû pozorovat,
jak Nebkauhor odstranil Achethotepovo jméno a nahradil jej sv˘m
jménem (Hassan 1938: 512). Na severní stûnû v obûtní místnosti je
patrné Nebkauhorovo jméno psané ãerven˘m inkoustem jakoÏto
pﬁíprava pro pozdûj‰í pﬁetvoﬁení v reliéfní nápis. Nov˘ majitel hrob-
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Obr. 4 Nosiãi obûtin v obûtní místnosti (foto M. Ottmar)

ky nemûl taktéÏ zábrany odstranit jméno pÛvodního majitele mastaby z vápencového sarkofágu v pohﬁební komoﬁe a nahradit jej sv˘m
(Hassan 1938: 519).
Západní stûnu pilíﬁové místnosti zdobí královsk˘ dekret. Nápis
sestává ze dvou ãástí: pravé, jeÏ se ãte zleva doprava, a levé, která
pﬁedstavuje dokument t˘kající se zádu‰ního zaopatﬁení a ãte se
zprava doleva (Hassan 1938; 1975: 39–43; Goedicke 1967; Strudwick 2005: 187–188).
Severní stûnu pilíﬁové místnosti pokr˘vá vyobrazení vaﬁení hus
(obr. 2). Kuchaﬁ horlivû rozdm˘chává Ïhavé uhlíky v ko‰i na oheÀ,
nad nímÏ se sh˘bá. Nad ko‰em je umístûna velká keramická nádoba, v níÏ se vaﬁí (Verhoeven 1984: 110–116) tﬁi husy (Houlihan
1988: 57). Je pozoruhodné, Ïe se tato metoda pﬁípravy jídla stále
je‰tû praktikuje ve vesnicích Dolního a Horního Egypta. Ne v‰ak
z dÛvodu nedostupnosti moderních metod pﬁípravy jídel, ale protoÏe tento zpÛsob pﬁípravy pokrmÛ je povaÏován za zdrav˘. Vût‰ina
egyptsk˘ch Ïen v Horním Egyptû preferuje keramické nádoby pﬁed
kamenn˘mi, neboÈ jsou také povaÏovány za zdravûj‰í.
Dal‰í v˘jev zdobící severní stûnu pilíﬁové místnosti prezentuje
nosiãe obûtin nesoucí rÛzné komodity jako napﬁ. bochník chleba,
zeleninu, maso a keramické nádoby. Toto se velmi podobá v˘jevÛm,
které dnes mÛÏeme spatﬁit ve vesnicích Dolního a Horního Egypta.
KdyÏ zemﬁe ãlovûk, v‰ichni sousedé pﬁiná‰ejí ãlenÛm jeho rodiny
rozliãné druhy jídla, aby jim pomohli a utû‰ili je. Av‰ak jídlo sestávající z masa, ptákÛ, ryb, chleba, zeleniny a rÛzn˘ch druhÛ ovoce je
pﬁiná‰eno pro zemﬁelého, ne pro jeho rodinu. (Tento zvyk se podobá v˘jevÛm pﬁiná‰ení obûtin zemﬁelému ve starém Egyptû, jak si
mÛÏeme v‰imnout na stûnách mnoha staroegyptsk˘ch hrobek.)
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Dne‰ní rodiny nav‰tûvují hﬁbitovy bûhem dÛleÏit˘ch svátkÛ
a náboÏensk˘ch událostí, aby uctily památku mrtv˘ch. Îeny z rodin pozÛstal˘ch pﬁiná‰ejí ko‰e plné jídla, ovoce, bochníkÛ chleba
a sladkostí. Toto je pak rozdûleno lidem, kteﬁí recitují Bibli nebo
Korán du‰ím zemﬁel˘ch. Tento rituál je dnes znám˘ jako „milosrdenství“ nebo „el-raHma“ v moderní egyptské arab‰tinû (obr. 3).
Jednou z nejzajímavûj‰ích scén v kapli je ta, v níÏ nosiã obûtin
drÏí v levé ruce lotosov˘ kvût – alespoÀ podle popisu v˘jevu Selimem Hassanem (Hassan 1938; 1975: 49). Nicménû se zdá, Ïe nosiã
v tomto v˘jevu nese spí‰e rostlinu, která vypadá jako artyãok, a ne
jako lotosov˘ kvût (obr. 4). V této souvislosti je cenné zmínit blok
uloÏen˘ v Britském muzeu (no. 69667). „Na tomto bloku je zpodobnûn úﬁedník sedící za obûtním stolem. Na krku má náhrdelník
s pﬁívûskem v podobû Hathory a nabízí stylizovanou kytici nebo
rostlinu“ (Martin 1987: 19). Zdá se pravdûpodobné, Ïe Nebkauhor
drÏí artyãok, neboÈ stonek této rostliny je vysok˘ a jeho okvûtní lístky jsou uspoﬁádány ‰upinkovitû, na rozdíl od lotosu, jehoÏ stonek je
dut˘ a má ‰iroké okvûtní lístky. Staﬁí EgypÈané zﬁejmû vyuÏívali artyãok jako potravu nebo pro lékaﬁské ãi náboÏenské úãely. Nastolené otázky se pokusím zodpovûdût v pﬁipravované publikaci vûnované Nebkauhorovû hrobce.
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