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Obr. 1 Sebekhotepova stéla z âastolovic (foto B. Vachala)

Cesta Sebekhotepovy stély… a SternbergÛ
Bﬁetislav Vachala
Paní hrabûnce
Franzisce Dianû Phipps Sternbergové
k 75. narozeninám
s úctou a obdivem

Na rodovém renesanãním zámku ãeské ‰lechtické rodiny SternbergÛ v âastolovicích ve v˘chodních âechách je uloÏena Sebekhotepova stéla, kterou datujeme do konãící 11. a zaãínající 12. dynastie a o které se domníváme, Ïe pochází z Abydu. Z Egypta nicménû stélu ãekala dlouhá cesta do
âech za blíÏe neznám˘ch okolností pravdûpodobnû v 19. století. Ale ani zde její putování zdaleka
neskonãilo: tentokrát ho v‰ak poznamenaly dûjinné osudy tehdej‰í âeskoslovenské republiky a rodiny majitelÛ této staroegyptské památky – SternbergÛ.
Sternbergy tvrdû postihly obû evropské totality 20. století, s kter˘mi se nehodlali smíﬁit. Hrabû Leopold Sternberg (1896–1957) se
spolu s dal‰ími jedenácti pﬁedními ãesk˘mi ‰lechtick˘mi pﬁedstaviteli otevﬁenû postavil pﬁed druhou svûtovou válkou proti Hitlerovi
a nacismu. Svou oddanost a podporu pﬁi‰li manifestaãnû vyjádﬁit na

PraÏsk˘ hrad ãeskoslovenskému prezidentu Edvardu Bene‰ovi po
podepsání osudové mnichovské dohody 29. záﬁí 1938.
Jen bûhem krátkého svobodného období v letech 1945–1948 mohla rodina SternbergÛ opût pob˘vat na svém zámku v âastolovicích.
Pﬁed následujícím komunistick˘m zlem jim zbyl jen útûk. Jeho lí-
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Obr. 2 Pﬁekres Sebekhotepovy stély (kresba J. Malátková)

ãením ostatnû zaãíná velmi poutavá kniha Leopoldovy manÏelky
Cecilie Sternbergové (1908–1983), rozené Reventlow-Criminil, nazvaná Cesta, která pﬁedstavuje znamenité dílo novodobé memoárové literatury:
„Koneãnû zaãínalo svítat a nadcházel první den na‰eho Ïivota
v emigraci. Vlak uhánûl Francií. Malá Diana, které bylo jedenáct,
kdyÏ jsme opou‰tûli âeskoslovensko, vedle mne spala. Kupé mého
manÏela ve spacím voze mûlo zavﬁené dveﬁe: doufala jsem, Ïe i on
usnul.
Pﬁejeli jsme ‰Èastnû tﬁi hranice. Celníci zkontrolovali na‰e pasy
a cestovní doklady a beze slova je vrátili. Obavy, Ïe nás na ãesk˘ch
hranicích nepustí dál, se ukázaly zbyteãné a pﬁitom kolika na‰im
pﬁátelÛm, kteﬁí se pokusili pﬁed námi s platn˘mi cestovními doklady
odjet ze zemû, sebrali na hranicích pasy! Pr˘ platí ,nová naﬁízení‘
a tûm uboÏákÛm pak nezb˘valo neÏ vrátit se do Prahy a zkou‰et to
znovu. Pozdûji uÏ ten, kdo se rozhodl odjet, musel pﬁejít hranice ilegálnû a pû‰ky, jen s tím, co unesl, ãeská pohraniãní stráÏ po kaÏdém
stﬁílela a koho chytili, toho ãekalo dlouholeté vûzení.“
Oním prvním dnem emigrace byl 30. ãervenec 1948. Sternbergové poté Ïili ve Spojen˘ch státech americk˘ch (a na Jamajce), pﬁiãemÏ
Leopold Sternberg se mimo jiné v˘znamnû podílel na zásluÏné ãinnosti tamûj‰ích ãeskoslovensk˘ch exilov˘ch spoleãností, zvlá‰tû âeskoslovenské národní rady americké (Czechoslovak National Council
of America), zaloÏené jiÏ v roce 1918 a sídlící v Chicagu.
AÏ po praÏské sametové revoluci v roce 1989 se mohla vrátit
z Lond˘na do âech jediná dcera Leopolda a Cecilie, hrabûnka
Franziska Diana Phipps Sternbergová, které byl v roce 1992 v rámci restituãního ﬁízení vrácen zámek v âastolovicích, ãímÏ se zaãala

psát jeho nová historie. Tﬁeba i tím, Ïe 22. srpna 2002 hostil nezapomenutelné setkání stﬁedoevropsk˘ch prezidentÛ, které uspoﬁádal
Václav Havel a které zaji‰Èovala právû majitelka zámku. Díky ní je
také zámek zveleben, anglick˘ zámeck˘ park obnoven a v‰e pﬁístupné veﬁejnosti.
Souãástí hodnotn˘ch zámeck˘ch sbírek je i zmínûná Sebekhotepova stéla, která byla pÛvodnû uloÏena na zámku SternbergÛ v Zásmukách ve stﬁedních âechách. Po opakované konfiskaci ve‰kerého
rodinného majetku SternbergÛ – nejprve nacisty, potom komunisty
– se stéla dostala na tehdej‰í státní zámek ve Îlebech ve stﬁedních
âechách, odkud koneãnû vedla její cesta v roce 1992 do âastolovic.
Rozmûry dobﬁe vypracované vápencové stély jsou 53 ¥ 38 ¥ 7 cm.
Reliéfem zdobenou plochu stély vymezuje rámeãek se zbytky pÛvodní ãervené a ãerné polychromie. Ústﬁedním v˘zdobn˘m motivem obdélníkové stély je zádu‰ní hostina jejího blíÏe neznámého
majitele Sebekhotepa, kter˘ sedí na Ïidli spoleãnû se svou matkou
Ikuou (nebo manÏelkou) pﬁed stolem s obûtinami. MuÏ je odûn do
krátké suknice, krk mu zdobí ‰irok˘ náhrdelník a na obou rukou má
‰iroké ozdobné pásky. Barva jeho pokoÏky je ãervená, zatímco krátké vlasy a náhrdelník jsou malovány ãernû. MuÏova pravá ruka s nataÏen˘mi prsty volnû spoãívá na pravém stehnû, kdeÏto levá ruka je
sevﬁena v pûst a dot˘ká se hrudi. Po Sebekhotepovû pravici sedí jeho matka (nebo manÏelka) Iku, odûná do dlouh˘ch pﬁiléhav˘ch ‰atÛ. Na hlavû má dlouhou paruku a na rukou i nohou ozdobné pásky.
Paruka a ‰irok˘ náhrdelník jsou malovány ãernû. Levou paÏí objímá
muÏe a pravou rukou se lehce dot˘ká jeho pravého ramene. Oba sedí na Ïidli s nízk˘m opûradlem a nohama, které mají podobu lvích
a jsou rovnûÏ malovány ãernou barvou.
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Pﬁed sedícím párem je zobrazen stÛl vrchovatû naloÏen˘ obûtními dary: pﬁední nohou vola, kusy masa, hlavou vola, kachnou, dvûma kulat˘mi chleby a svazkem cibule. Pod stolem jsou v podstavcích umístûny dva pivní dÏbány. Dodnes jsou patrné stopy
pÛvodního barevného malování. Deska stolu a stvoly cibule byly
zelené, noha stolu a v‰echno maso ãervené, kachna mûla modrou
barvu a chleby Ïlutou. Podstavce a pivní dÏbány byly malovány ãervenû, zatímco hrdla dÏbánÛ byla ãerná. Zbytky malování také
umoÏnily pÛsobivou barevnou rekonstrukci stély.
Doprovodn˘ hieroglyfick˘ nápis je uspoﬁádán zprava doleva do
dvou vodorovn˘ch ﬁádkÛ u horního okraje stély a do dvou svisl˘ch
sloupcÛ uveden˘ch rovnûÏ zprava doleva u pravého okraje stély.
Zdá se, Ïe v‰echny hieroglyfické znaãky byly kdysi inkrustovány
jednotnû ãernou pastou.
Pﬁeklad nápisu obsahujícího obûtní formuli zní:
1. „Král pﬁedkládá obûÈ Usirovi, Pánu DÏedu, Velkému bohu,
Tomu, kter˘ dlí v Abydu na v‰ech sv˘ch místech.
2. KéÏ pﬁedloÏí invokaãní obûÈ chleba, piva, volÛ a ptactva a tisíc
travertinov˘ch nádobek (s mastmi), lnûn˘ch látek a ãist˘ch boÏích
obûtin, které poskytuje nebe,
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3. tvoﬁí zemû a pﬁiná‰í Nil
4. duchu ctihodného Sebekhotepa, zrozeného Ikuou!“
Sebekhotepova stéla jako jediná staroegyptská památka na ãastolovickém zámku – a zároveÀ jako jediná svého druhu v celé âeské
republice – se kaÏdoroãnû tû‰í mimoﬁádné pozornosti aÏ tﬁiceti tisíc
náv‰tûvníkÛ. Dá-li se to tak ﬁíci, pak jistû její „hvûzda nezapadne“,
stejnû jako SternbergÛ, podle jejich rodového hesla. To je ostatnû
zaznamenané pod rodov˘m erbem proveden˘m v heraldick˘ch barvách SternbergÛ, modré a zlaté, na nûmÏ je rytíﬁská helmice, plá‰È
a zlatá hvûzda, která Nescit occasum.
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