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HEKANACHTOVA KORESPONDENCE A HOSPODÁ¤SK¯ V¯VOJ EGYPTA
P¤ED POâÁTKEM ST¤EDNÍ ¤Í·E
Hana Vymazalová

V jedné z hrobek na pohﬁebi‰ti 11. dynastie v Dér el-Bahrí v západních Thébách byly roku 1921 objeveny dokumenty, jeÏ mají nesmírnou hodnotu
pro studium a pochopení hospodáﬁského v˘voje staroegyptského státu1.
Tyto listiny, které se ukázaly b˘t korespondencí zádu‰ního knûze Hekanachta, toho ãasu na „sluÏební cestû“, s jeho domácností, nám poskytují
cenné informace o nejbûÏnûj‰í rovinû hospodaﬁení v Horním Egyptû této
doby. Naznaãují jednu z moÏn˘ch cest, jak poznat kaÏdodenní Ïivot obyvatel zemû na Nilu, o nûmÏ se z oficiálních záznamÛ pﬁíli‰ nedozvídáme.
Abychom byli schopni lépe posoudit pﬁínos Hekanachtov˘ch dopisÛ pro
na‰e poznání staroegyptského hospodáﬁství, je tﬁeba alespoÀ v krátkosti shrnout základní poznatky o jeho v˘voji v dobû pﬁedcházející 11. dynastii.
V˘voj egyptského hospodáﬁství pﬁed poãátkem Stﬁední ﬁí‰e 2
Se vznikem jednotného státu na poãátku Archaické doby (asi 3150–2700
pﬁ.Kr.) pﬁi‰la i potﬁeba centrálnû organizovaného hospodáﬁství.To se pﬁirozenû soustﬁedilo kolem osoby panovníka, jehoÏ povûﬁenci zvaní „následovníci
Horovi“ projíÏdûli v pravideln˘ch intervalech zemí, aby stvrzovali její jednotu, zaji‰Èovali nastolen˘ politick˘ ﬁád a podporovali její hospodáﬁské fungování.V provinciích byly zakládány královské statky slouÏící jako správnû-organizaãní stﬁediska podporující rozvíjející se systém hospodáﬁství.
S rozvojem rostla i snaha o lep‰í kontrolu nad v‰emi produkty, od zemûdûlské úrody po ﬁemeslnické v˘robky. Postupnû narÛstal poãet osob, které
zaji‰Èovaly chod ustaveného hospodáﬁského systému, pﬁiãemÏ vût‰ina
z nich v této dobû pocházela z královské rodiny.
Panovník byl ústﬁedním bodem celého systému. V rámci redistribuce
shromaÏìoval ve sv˘ch rukou ãást ve‰keré produkce, z níÏ zaopatﬁoval své
úﬁedníky. ZároveÀ byl povinen zajistit bezpeãné hranice, provoz zavlaÏovacího systému a splavnost Nilu. Byl garantem ﬁádu, „nepostradateln˘m“
pro celou spoleãnost.
1

Více o samotném nálezu viz Winlock (1942: 54 dále).
Podrobnûj‰í informace o v˘voji staroegyptského hospodáﬁství lze najít napﬁ. v Helck (1975),
diskuze, jeÏ se na toto téma rozvíjí v posledních letech, viz Eichler (1992), Gutgesell (1982),
Janssen (1981), Römer (1989) a dal‰í.
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V˘voj postupnû smûﬁoval od hospodáﬁství spravovaného samotn˘m panovníkem a jeho rodinou k hospodáﬁství centrálnû organizovanému vrstvou specializovan˘ch úﬁedníkÛ.Tato tendence vyvrcholila na poãátku Staré ﬁí‰e (asi 2700–2180 pﬁ. Kr.).
Obyvatelstvo nilského údolí zcela podléhalo panovníkovi a mûlo povinnost úãastnit se veﬁejnû prospû‰n˘ch prací, jeÏ zahrnovaly udrÏování
a roz‰iﬁování zavlaÏovacího systému, budování chrámÛ a staveb zádu‰ního charakteru, ale i úãast na vojensk˘ch v˘pravách. Správu zaji‰Èovali
úﬁedníci, kteﬁí za svou sluÏbu dostávali ãást státem shromaÏìovan˘ch
produktÛ ve v˘‰i závislé na míﬁe jejich zodpovûdnosti. Vysoce postaven˘m osobám tak byly zaruãeny pﬁídûly postaãující k provozu celého jejich úﬁadu.
Do doby 4. dynastie byla správa zemû v rukou královské rodiny.Vysocí úﬁedníci (zpravidla z královské krve) byli zaopatﬁováni pﬁímo z královského paláce, to se v‰ak postupnû stalo neudrÏiteln˘m vzhledem
k nárÛstu úﬁednické vrstvy bûhem první poloviny Staré ﬁí‰e. Proto zaãaly b˘t jednotlivé úﬁady (jiÏ ne jen úﬁedníci) opatﬁovány vesnicemi a statky, z jejichÏ produkce byl udrÏován jejich provoz. Poãet pﬁidûlen˘ch
vesnic pﬁirozenû závisel na v˘znamnosti úﬁadu, neboÈ z tûchto pﬁíjmÛ
byla zaopatﬁována celá domácnost úﬁedníka, jeho poddaní a jemu podﬁízení úﬁedníci.
Obdobnû mohly b˘t, z dÛvodu zaji‰tûní jejich zaopatﬁení, osoby nekrálovského pÛvodu dosazovány za správce statkÛ (a uÏívat tak ãást jejich produkce), ãi si v urãit˘ch pﬁípadech mohly zﬁizovat své soukromé nadace,
které se pak zpravidla dûdily v rámci rodiny (podobné úkony byly peãlivû
zaznamenávány a potvrzovány za pﬁítomnosti svûdkÛ).
V˘znamn˘m rysem státního hospodáﬁství byla péãe o zádu‰ní kulty
zemﬁel˘ch panovníkÛ a vysok˘ch hodnostáﬁÛ. Zpoãátku zaji‰Èoval stavbu hrobek sv˘ch pﬁíbuzn˘ch a v˘znamn˘ch úﬁedníkÛ sám panovník
a staral se i o jejich zádu‰ní kulty. Nûkter˘m bylo dovoleno si vybudovat
hrobku z odpadního materiálu ze stavby královského hrobového komplexu a tato skuteãnost b˘vala v˘slovnû zmiÀována v hrobov˘ch nápisech jako dosaÏené privilegium. Nápisy rovnûÏ obsahovaly v˘ãet pﬁípadn˘ch dal‰ích pﬁíspûvkÛ od panovníka v podobû napﬁ. neprav˘ch dveﬁí,
sarkofágÛ, rakví atp., vãetnû seznamÛ nadací, jeÏ zaopatﬁovaly úﬁedníka za
Ïivota i po smrti.
PﬁibliÏnû v polovinû 5. dynastie se zaãínají objevovat pﬁípady, kdy se
úﬁedník ve sv˘ch nápisech holedbá, Ïe si postavil hrobku z vlastních prostﬁedkÛ, ãi Ïe si na ni alespoÀ pﬁispûl. S hrobkou, jejíÏ vlastnictví bylo stvrzeno dokumentem, bylo moÏné nakládat podle libosti, jak dokládají napﬁ.
zmínky o pﬁidûlení pohﬁebních ‰achet synÛm majitele atp.
Vybudování vlastní hrobky pﬁedpokládalo sehnání dovedn˘ch ﬁemeslníkÛ, kteﬁí pÛsobili ve státních sluÏbách. Panovník v nûkter˘ch pﬁípadech
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pﬁispûl ke stavbû hrobky svého úﬁedníka tím, Ïe mu poskytl nûkolik státem
placen˘ch ﬁemeslníkÛ. Jindy si úﬁedník ﬁemeslníky pronajímal, a to na základû psané dohody, která urãovala i v˘‰i a charakter odmûny (zpravidla
potraviny, látky, olej atp.)
Podobn˘ v˘voj probíhal i v oblasti zádu‰ních kultÛ. Na poãátku Staré
ﬁí‰e byly z kultu panovníka vyãleÀovány ãásti obûtin pro kulty jeho pﬁíbuzn˘ch a vysok˘ch úﬁedníkÛ.To se pozdûji stalo neudrÏiteln˘m (stejnû
jako dodávky z „královské tabule“ ve svûtû Ïiv˘ch), odraz tohoto zvyku
v‰ak lze spatﬁovat v bûÏnû uÏívané obûtní formuli „král dává obûÈ“ (+ v˘ãet obûtin). Úﬁedníci pak dostali moÏnost vyuÏít ãást pﬁíjmÛ z nadací,
jeÏ jim byly vyhrazeny bûhem Ïivota, pro udrÏování svého zádu‰ního
kultu.
Bûhem 5. dynastie zaãíná docházet ke zmûnám v hospodáﬁském systému.Vysoké úﬁady jiÏ nejsou v rukou královské rodiny a vrstva sebevûdom˘ch úﬁedníkÛ se snaÏí pojistit si své pﬁíjmy. Roste dÛleÏitost osob spojen˘ch se zádu‰ními kulty zemﬁel˘ch panovníkÛ. Tyto osoby pÛvodnû
pouze zaji‰Èovaly chod chrámÛ a obhospodaﬁovaly polnosti k nim patﬁící.
Postupnû jim v‰ak královské dekrety zaruãovaly urãité v˘hody (pﬁíjmy
pﬁímo z polí, osvobození od pracovních povinností atp.), které pomûrnû
zvy‰ovaly prestiÏ tûchto postÛ. Zamûstnanci chrámÛ se postupnû stali
podﬁízen˘mi zemﬁelého, nikoli vládnoucího panovníka, a byli postaveni
mimo systém státní správy. Dosáhli tedy urãité osobní svobody se zaji‰tûn˘mi pﬁíjmy.
V provinciích probíhal podobn˘ v˘voj, pﬁiãemÏ úlohu kultÛ zemﬁel˘ch
králÛ a jejich zádu‰ních chrámÛ zde zastávaly kulty místních boÏstev a jejich boÏské chrámy.
Na konci Staré ﬁí‰e se tedy projevuje rostoucí individuální svoboda úﬁedníkÛ, spojená se získáváním osobního majetku.Ta vede spolu s dal‰ími nezanedbateln˘mi faktory, oslabujícími centrální královskou moc, ke zhroucení státního systému na konci 6. dynastie.
Centrální organizování pﬁestává fungovat a oblasti, ve kter˘ch stát plnil
svou roli, podléhají rozkladu. Zdá se napﬁíklad, Ïe zavodÀovací systém není patﬁiãnû udrÏován, neboÈ písemné památky naznaãují, Ïe Egyptem zmítal nedostatek.V této situaci,kterou literární skladby z První pﬁechodné doby a poãátku Stﬁední ﬁí‰e (asi 1994–1797 pﬁ. Kr.) popisují jako období
chaosu, se rychle prosadily silné osobnosti lokálních vládcÛ. Ti ve sv˘ch
krajích a mûstech obnovili poﬁádek a více ãi ménû úspû‰nû zaji‰Èovali zaopatﬁení svého lidu.3 V zájmu obecného blaha tak byly mnohé z dosaÏen˘ch
svobod a v˘hod bûÏného obyvatelstva opût potlaãeny.
Poãátek Stﬁední ﬁí‰e, vymezen˘ opûtovn˘m sjednocením egyptského
státu za vlády Mentuhotepa II., pﬁinesl drastické omezení pravomocí nezá3

K tomuto tématu více napﬁ. viz Morenz (1998).
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visl˘ch nomarchÛ.Nastolen˘ systém se snaÏil navázat na zku‰enost Staré ﬁí‰e a zcela centralizovat státní správu.
Hekanacht – jeho postavení a doba
Hekanachtovy dokumenty nalezené v Thébách, pocházející právû z této
„pﬁechodné“ doby nového ustavování centralizovaného systému, pﬁitom
umoÏÀují nahlédnout tak ﬁíkajíc „do kuchynû“ domácnosti lokálního úﬁedníka té doby. Z dokumentÛ je moÏné vyrozumût mnohé o vlastnictví a pronajímání pÛdy, jejím obhospodaﬁování, nakládání s úrodou a celkovû o organizaci domácnosti.4
Samotná Hekanachtova osoba se zdá z historického hlediska nepﬁíli‰ v˘znamná, pro na‰e poznávání hospodáﬁského systému té doby je v‰ak Hekanacht skrze své dokumenty velice uÏiteãn˘. Dopisy byly nalezeny na
podlaze chodby vedoucí do jedné z hrobek nakupen˘ch kolem vût‰í hrobky vezíra Ipiho z 11. dynastie. Zdá se nanejv˘‰ pravdûpodobné, Ïe Hekanacht byl povûﬁen provozováním zádu‰ního kultu Ipiho,a tedy byl urãit˘m
zpÛsobem spjat s tímto místem na pohﬁebi‰ti. Ipi pÛsobil ve funkci vezíra
za vlády Mentuhotepa II., takÏe se zdá zﬁejmé, Ïe Hekanacht Ïil nûkdy v období brzy následujícím. Na jednom z nalezen˘ch dokumentÛ jsou zapsány
úãty datované do 5. a 8. roku vlády nejmenovaného panovníka. Není pﬁíli‰
pravdûpodobné, Ïe by se jednalo o Mentuhotepa II., neboÈ za jeho vlády
Ipi pÛsobil jako vezír. Zdá se tedy, Ïe se jednalo o nûkterého z jeho nástupcÛ, snad Mentuhotepa III., nebo nûkterého z králÛ 12. dynastie.
Z obsahu dopisÛ vypl˘vá, Ïe Hekanacht se na urãitou dobu nacházel mimo domov, pravdûpodobnû ve sluÏební záleÏitosti spojené se sv˘mi dal‰ími povinnostmi. Pﬁitom se v‰ak zjevnû podrobnû zajímal o dûní ve své domácnosti a udílel jasné a pádné pﬁíkazy ohlednû jejího vedení. Místo, kde
Hekanacht Ïil, Nebsejet, se muselo nacházet blízko pohﬁebi‰tû, kde vykonával své povinnosti zádu‰ního knûze, tedy pravdûpodobnû v západních
Thébách. Z dopisÛ je zﬁejmé, Ïe v dobû jeho nepﬁítomnosti pﬁe‰ly jeho povinnosti na pohﬁebi‰ti na jeho syna jménem Mersu, jemuÏ byla adresována
vût‰ina dochovan˘ch dopisÛ.
Na poãátku Stﬁední ﬁí‰e mívaly, oproti Staré ﬁí‰i, zemﬁelé osobnosti jen
jednoho zádu‰ního knûze, kter˘ pro nû vykonával potﬁebné rituály a zároveÀ byl zaji‰Èován z pﬁíjmÛ pﬁíslu‰ného zádu‰ního kultu.Hekanachtovy dopisy do znaãné míry potvrzují pﬁedpoklad, Ïe tato funkce, spojená s povinnostmi, ale i se zárukou urãitého zaji‰tûní, mohla b˘t pﬁedávána a snad
i „dûdûna“ v rámci rodiny zádu‰ního knûze. Není moÏné urãit, zda to byla
bûÏná praxe. Zdá se v‰ak, Ïe Hekanachtovy dopisy byly zanechány v blízkosti Ipiho hrobky jeho zástupcem v dobû, kdy nebyl z objektivních dÛvo4

Podrobn˘ popis nalezen˘ch dokumentÛ viz James (1962).
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dÛ schopen své povinnosti vykonávat osobnû (zádu‰ní kult v‰ak musel b˘t
udrÏován stále).
Zádu‰ní kulty byly v této dobû ãasto propojeny s boÏsk˘mi chrámy, odkud pramenila ãást produktÛ pro jejich zaopatﬁení.Toto spojení bylo zpravidla podloÏeno písemnou dohodou, která stanovila, jaká ãást obûtin bude
dodávána pro zádu‰ní kult uvedené osoby. Podobn˘m zpÛsobem mohly
b˘t zaopatﬁeny i sochy osobnosti, které byly (se souhlasem panovníka)
umísÈovány pﬁímo v chrámech. Po pﬁedloÏení obûtin so‰e a po jejich obûtování na kultovním místû v hrobce byly obûtiny k dispozici zádu‰nímu
knûzi, coÏ je mnohdy v˘slovnû uvádûno v nápisech a textech. Je pravdûpodobné, Ïe úﬁedníci, jejichÏ zaopatﬁení pro zádu‰ní kulty plynulo z chrámÛ, byli za svého Ïivota s tûmito chrámy urãit˘m zpÛsobem spojeni, napﬁ.
Ïe se podíleli na obhospodaﬁování a správû jejich polností.
Podobn˘ zpÛsob zaopatﬁení je moÏné sledovat zejména v dÛleÏitém kultovním centru boha Usira v Abydu, kde byly zﬁizovány kenotafy podél cesty
vedoucí z chrámu Chontamentiho na pohﬁebi‰tû v Umm el-Kábu. S knûÏími
Usirova kultu byly sepisovány smlouvy zaji‰Èující podíl na pﬁedkládan˘ch
obûtinách, vÏdy za urãitou protisluÏbu ve prospûch chrámu.
Vedle podílÛ na obûtinách mohla b˘t zádu‰nímu knûzi pﬁipsána i pÛda,
sluÏebníci ãi dobytek. Obojí slouÏilo zároveÀ k udrÏování zádu‰ního kultu
i k zaopatﬁení zádu‰ního knûze.
Hospodaﬁení Hekanachtovy domácnosti
Obhospodaﬁování polí je jedním z hlavních témat Hekanachtov˘ch dopisÛ. Nevypl˘vá sice jasnû, zda se jednalo o pÛdu patﬁící Hekanachtovû rodinû, ãi o pÛdu pﬁidûlenou k funkci zádu‰ního knûze vezíra Ipiho (pﬁípadnû
obojí), je v‰ak zﬁejmé, Ïe Hekanacht s ní i s produkcí z ní plynoucí nakládal
zcela podle svého uváÏení.
Hekanachtova domácnost zahrnovala vedle ãlenÛ jeho vlastní rodiny
(vãetnû matky, synÛ a jejich macechy) i nûkolik dal‰ích osob, které se podílely na obdûlávání pﬁilehl˘ch polí – za své sluÏby mohly dostat svá malá
políãka, z nichÏ odvádûly ãást produkce do spoleãné úrody, ale zbytek si
smûly ponechat. Z jejich práce tedy mûla nemal˘ prospûch domácnost, ale
také oni sami.
„Hleì, tebe jsem urãil zodpovûdn˘m!“ pí‰e Hekanacht opakovanû ve
svém prvním dopise Mersuovi a vyz˘vá jej k opatrnosti vzhledem k moÏnosti zaplavení ãásti jejich polí. Dopis byl asi sepsán na zaãátku srpna, kdy
kaÏdoroãní záplava je‰tû nedosáhla své plné v˘‰e a mohla ohrozit úrodu na
polích, kde nebyly je‰tû práce dokonãeny.
Pokyny v prvním Hekanachtovû dopise dále ukládají, aby se Nacht, syn
Hetiho, z jeho domácnosti vypravil spolu s Hekanachtov˘m synem Sanebniutem pronajmout pÛdu v nedalekém okolí. Za pronájem mûli platit lát51
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kou, utkanou za tímto úãelem (a asi smûnûnou za zboÏí uÏívané pro platby,
viz níÏe), a obilím. PÛda se mûla následnû osít p‰enicí a jeãmenem. Hekanacht dále pﬁikazuje, aby Nacht se Sanebniutem vyhledali jeho sousedy
Haua a Herunefera (zjevnû osoby pﬁibliÏnû stejného, váÏeného postavení,
jakému se tû‰il on sám) a poÏádali je o radu ohlednû pronájmu levnûj‰í neobdûlávané pÛdy v téÏe oblasti. Za zmínku stojí, Ïe Nacht mûl po dobu své
nepﬁítomnosti dostávat z domácnosti vût‰í pﬁídûly neÏ obvykle, coÏ svûdãí
o prozíravém ocenûní jeho zku‰eností.
Mersu na první dopis zjevnû napsal odpovûì, ve které byl nucen vylíãit
v‰echny události v domácnosti a popsat, jak jsou plnûny Hekanachtovy pﬁíkazy.Odpovûdí na toto psaní je druh˘ z dochovan˘ch dokumentÛ.Hekanacht
zde uvádí,Ïe posílá 24 debenÛ mûdi na dojednan˘ pronájem pÛdy a uvádí,Ïe
na zaplacení je moÏné pouÏít i jiné vûci – napﬁ. jeãmen ãi látku smûnûné za
olej. Z této poznámky vypl˘vá, Ïe oproti Staré ﬁí‰i jiÏ nebylo moÏné „platit“
ãímkoli, n˘brÏ byla ustanovena jakási platidla v podobû cennûj‰ích komodit.
Z tohoto hlediska je velice zajímavá i ãást prvního dopisu, kde Hekanacht plísní Mersua za to, Ïe chtûl svéhlavû vyuÏít jeãmen a osivo urãené
pro pronajatou pÛdu. Pﬁitom v˘slovnû uvádí oãekávan˘ v˘nos – 69 pytlÛ
obilí ze 7 1/2 arur pÛdy (9 pytlÛ z kaÏdé arury) – coÏ povaÏuje za velmi v˘hodné.Hekanacht Mersuovi zapovídá „svéhlavû pouÏít jedinou mûﬁici z tohoto jeãmene“.5
Na konci prvního dopisu pﬁipojuje Hekanacht v˘zvu, aby mu byl poslán
seznam dluÏníkÛ a dluÏn˘ch ãástek, které Nacht a Sanebniut mají vybírat
pﬁi své spoleãné pracovní cestû.V pﬁípadû potﬁeby se mají opût obrátit pro
podporu na Hekanachtovy sousedy. Jednomu z nich, Heruneferovi, je adresován jeden z dopisÛ, kter˘ v‰ak byl nalezen spolu s ostatními dokumenty v je‰tû sloÏeném a zapeãetûném stavu – zjevnû nikdy nedo‰el na
uvedenou adresu. Hekanacht zde vyz˘vá pﬁítele „nedej dopustit, aby byl
Nacht odbyt v Ïádné vûci, s níÏ k tobû pﬁijde. On dohlíÏí na v‰echen mÛj
majetek“.Tento dopis je psán formálnûj‰ím stylem dodrÏujícím uctiv˘ tón
v komunikaci mezi sobû rovn˘mi osobnostmi (oproti silnû nadﬁazenému
stylu ostatních dopisÛ) a zahrnuje i seznam dluÏníkÛ – kter˘ zﬁejmû mezitím Hekanacht obdrÏel z domova.
Dokument VI obsahuje podrobn˘ úãet dluhÛ, které byly skuteãnû vybrány.Seznamy na obou listinách se v mnohém shodují,pﬁiãemÏ rozdíly je moÏné pﬁiãíst zmûnám aktuální situace. Zdá se, Ïe pro vybírání dluhu si Nacht
a Sanebniut pravdûpodobnû pﬁinesli svou vlastní mûrnou nádobu na odmûﬁování obilí.Tak zajistili, Ïe budou splnûny Hekanachtovy poÏadavky.
Souãástí dopisÛ pro Hekanachtovu domácnost byly i rozpisy pﬁídûlÛ,
které sám urãil pro její ãleny. Rozpis na dokumentu II je uveden opatrnou
pﬁipomínkou, Ïe ãlenové domácnosti se mají velmi dobﬁe. DÛraznû své
5

Více ke staroegyptsk˘m jednotkám viz Verner–Bare‰–Vachala (1997: 298).
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bliÏní vyz˘vá, aby byli v dobû nedostatku trpûliví. „Lep‰í je polovina Ïivota
neÏ úplná smrt“, pí‰e a popisuje neutû‰ené pomûry v jin˘ch ãástech zemû,
„hleìte, tady uÏ zaãínají jíst lidi! hleìte, nikdo zde nedostává pﬁídûly!“. Na
jiném místû je vyz˘vá, aby ten, kdo by byl s pﬁídûlem nespokojen, „pﬁijel ke
mnû, pobyl zde se mnou a Ïil, jak Ïiju já“. Sarkasticky dodává, Ïe tak dosud
nikdo z nich neuãinil.
Dûdic nebo podﬁízen˘?
Hekanacht ve sv˘ch dopisech vystupuje vÛãi Mersuovi jako nekompromisní
autorita. Na jednu stranu jej naz˘vá sv˘m partnerem a pﬁipomíná jeho nynûj‰í zodpovûdnost za chod domácnosti a volnost v rozhodování. ZároveÀ jej
v‰ak na druhou stranu tvrdû plísní za jeho jednání a na jednom místû mu dokonce vyhroÏuje potrestáním:„Sathathor byl ke mû poslán se star˘m,such˘m
jeãmenem, …, nebylo mi dáno onûch 10 pytlÛ z nového, dobrého jeãmene!
…To je pûkné! KdyÏ jsi mi nepﬁipoãítal ani pytel z nového jeãmene, nepﬁipoãítám ho já tobû jiÏ nikdy!“ Hekanacht rovnûÏ opakovanû vyÏaduje,aby mu
Mersu pﬁedloÏil úãty ze sv˘ch aktivit (viz níÏe).Zjevnû je stále hlavou domácnosti, i kdyÏ Mersua pravdûpodobnû pﬁipravuje na pﬁevzetí této role.
Dokument V obsahuje nûkolik nadmíru zajímav˘ch úãtÛ. Je z nich patrné, Ïe pﬁi odjezdu Hekanachta z domova byly poﬁízeny podrobné záznamy
o mnoÏství obilí a lnu, které Hekanacht pﬁedal Mersuovi k uÏívání po dobu
jeho nepﬁítomnosti (Mersu k úãtu pozdûji pﬁipsal, jak bylo s nûkter˘mi
z produktÛ naloÏeno). Byl také poﬁízen záznam o obilí, které bylo posláno
Hekanachtovi k potﬁebû za jeho nepﬁítomnosti. Mersu rovnûÏ na stejn˘ dokument zaznamenal poãet krav a b˘kÛ, kteﬁí byli svûﬁeni do opatrování Sanebniutovi, a pﬁipsal varování, Ïe pokud se nûjaké dobytãe ztratí, polovina
jeho ceny bude pﬁiãtena Sanebniutovi a polovina Nachtovi, synu Hetiho,
kter˘ na nûj mûl pravdûpodobnû dohlíÏet.
Hekanacht vlídnûj‰í
V jin˘ch ãástech dopisÛ ukazuje Hekanacht pﬁíjemnûj‰í a mírnûj‰í tváﬁ své
povahy, zejména pí‰e-li o dal‰ích ãlenech své domácnosti.V prvním dopisu
ukládá, aby k nûmu Mersu poslal Snofrua (dal‰í z jeho synÛ) se tﬁemi pytli
obilí.Ve druhém dopisu v‰ak pí‰e, Ïe kdyÏ Snofru nechce jet, aÈ jej nenutí,
zároveÀ aÈ jej nenutí pracovat na poli, kdyÏ mu to není milé, a aÈ ho nechá
hlídat b˘ky dle jeho pﬁání. „Nechej ho, aÈ je spokojen, (dûlaje) to, co má
rád.“ Ohlednû mlad‰ích synÛ Hekanacht Mersua vyz˘vá k opatrnosti: „umírá‰ s nimi a Ïije‰ s nimi!“ pí‰e a klade na Mersua zodpovûdnost za jejich
dobré prospívání, protoÏe jsou pro nûho velice dÛleÏití.
První dopis rovnûÏ obsahuje zmínku o Hekanachtovû Ïenû, která podle
jeho reakce není v domû pﬁíli‰ oblíbená. Mersu je vyzván, aby celou záleÏi53
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tost urovnal a vyhnal sluÏebnou, která se provinila: „hleì, stráví-li jedin˘
den v mém domû, jsi to ty, kdo ji nechá chovat se ‰patnû k mé Ïenû!“ Pﬁipomíná pﬁitom, Ïe ona jim – pûti dûtem – nic ‰patného neprovádí.
Hekanachtovy dokumenty ve svûtle egyptského hospodáﬁství
Jak je patrné z pﬁedcházejícího pﬁehledu o obsahu nalezen˘ch dokumentÛ, Hekanachtovy dopisy nám poskytují barvit˘ obrázek o provozu domácnosti v dobû na samotném poãátku Stﬁední ﬁí‰e.
Zdá se, Ïe Hekanacht byl pomûrnû dobﬁe situovan˘m úﬁedníkem v thébské oblasti, kter˘ mimo jiné zastával i postavení zádu‰ního knûze (coÏ mu
zaji‰Èovalo urãit˘ pﬁíjem). On sám byl neomezen˘m vládcem své domácnosti a zcela rozhodoval, jak se bude nakládat s jeho pÛdou, aÈ uÏ byla majetkem jeho rodiny, nebo patﬁila k zastávan˘m funkcím. DohlíÏel na pronajímání pÛdy a obnovování pronájmu tam, kde to bylo v˘hodné vzhledem
k v˘‰i úrody. ZároveÀ vybíral dluhy od lidí Ïijících v okolí, i kdyÏ není zcela zﬁejmé, zda se jednalo o ãástky za pronájem pÛdy nebo (spí‰e) o pÛjãky
v dobû nedostatku.Je pravdûpodobné,Ïe ve‰ker˘ v˘nos z tûchto pronájmÛ
i dluhÛ zÛstával Hekanachtovi. V dopisech se neobjevuje Ïádná zmínka,
z níÏ by bylo moÏné usuzovat na jin˘ postup.
Pﬁi stanovování pﬁídûlÛ ãlenÛm své domácnosti nûkolikrát opakuje,
Ïe pomûry v zemi jsou velice tûÏké. Je bezpochyby moÏné usuzovat, Ïe
naráÏí na pomûry popisované tak ãasto v textech z První pﬁechodné doby a poãátku Stﬁední ﬁí‰e – nedostateãná úroda a hladovûní obyvatel.
Hekanacht zdÛrazÀuje, Ïe jeho vlastní domácnost je na tom i pﬁes nevelké pﬁídûly dobﬁe, a pro srovnání pﬁehání potíÏe panující v oblasti, kde
se nachází.

Îalostné pomûry v zemi, které vypl˘vají z Hekanachtov˘ch dopisÛ a dal‰ích textÛ z této doby, ukazují na silnou potﬁebu zásadních konsolidaãních
krokÛ na poãátku Stﬁední ﬁí‰e.Tyto zásahy zjevnû pﬁedpokládaly sjednocení egyptsk˘ch panství do silného centralizovaného státu, jehoÏ bylo dosaÏeno za Mentuhotepa II.
Zmûny v‰ak zpoãátku probíhaly pomalu a snaha navázat na stav, kter˘
se osvûdãil na poãátku Staré ﬁí‰e, nebyla pﬁijímána s dostateãn˘m nad‰ením a odevzdáním. My‰lení lidí i jejich postoj vÛãi státu byly hluboce
poznamenány proÏitkem relativní svobody na konci Staré ﬁí‰e a bûhem
První pﬁechodné doby.Tûm, kdo byli opût nuceni se úãastnit povinn˘ch
prací a odvádût úãty ze sv˘ch aktivit, jiÏ chybûlo pﬁesvûdãení, Ïe jim samotn˘m to pﬁinese prospûch. PanovníkÛm Stﬁední ﬁí‰e se sice v dobû jejího vrcholu (12. dynastie) podaﬁilo úspû‰nû navázat na systém Staré ﬁí‰e, nicménû moc nad pomûry ve státû zaãali ztrácet pomûrnû rychle.
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