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AHMOSE NEFERTARI
Matka dynastie a osobnost na trÛnu
Hana Navrátilová

Poãátky Nové ﬁí‰e
V dne‰ním obecném povûdomí patﬁí egyptská Nová ﬁí‰e, ovládaná osobnostmi jako Hat‰epsut, Achnaton, Tutanchamon ãi Ramesse II., k oblíben˘m historick˘m obdobím.
Éra, kterou dnes naz˘váme Novou ﬁí‰í, není jen egyptologick˘m konstruktem. Její poãátek – jen postupnû se vynoﬁující pﬁi trpûlivém studiu
tehdej‰ích pramenÛ – byl ov‰em slavnou a obdivovanou dobou i pro samotné EgypÈany. Je to tím zﬁejmûj‰í, Ïe na jejím poãátku stojí nová, 18. dynastie, která zaãíná novou éru poté, co se králÛm 17. dynastie, sídlícím ve
Vasetu, podaﬁilo vypudit Hyksósy (asijské nájezdníky) ze zemû. Pﬁitom
v‰ak panovníci 17. i 18. dynastie pocházeli z jednoho vasetského panovnického rodu a poslední králové 17. a první králové 18. dynastie jsou vlastnû jen dvû generace téÏe rodiny – pﬁinejmen‰ím se takto alespoÀ pﬁedstavují.
Poãátek 18. dynastie je spojen se znovuobnovením jednotného egyptského státu, coÏ si ov‰em vyÏádovalo také nové upevnûní vládnoucí dynastie a ponûkud nov˘ pohled na úﬁad panovníka. Aãkoliv byl král po tisíciletí formální osou egyptské spoleãnosti, jeho reálné postavení se v prÛbûhu
dûjin mûnilo. Samozﬁejmû, „nov˘“ pohled neznamená v tomto pﬁípadû nijak revoluãnû pﬁevratn˘, spí‰e mÛÏeme mluvit o urãitém celkovém „znovuobnovení“ – coÏ je termín, kter˘ by asi vyhovoval téÏ EgypÈanÛm. Nová
dynastie musela svou vládu podpoﬁit úãinn˘mi argumenty a nakolik se jí to
daﬁilo, mÛÏeme sledovat v propagandû prvních králÛ 18. dynastie.
Historické prameny nás informují o prÛbûhu taÏení a bitev samozﬁejmû
jiÏ z perspektivy vítûzn˘ch vládcÛ, takÏe mnoho detailÛ je pro nás nyní
ztraceno. Jak v soudob˘ch pramenech, tak v tradici ov‰em shodnû vyniká
postava prvního krále novû sjednoceného Egypta – a z egyptologické perspektivy prvního krále Nové ﬁí‰e – Ahmose I. (1550–1525 pﬁ. Kr.).
Ahmose dokonãil plány svého pﬁíbuzného (patrnû bratra) Kamoseho,
kter˘ zahájil postup na sever proti HyksósÛm. Zda Kamose ve sv˘ch útocích proti AsijcÛm zprvu uspûl náhodou a pak se povzbuzen ‰tûstím pustil
do dal‰ího taÏení, ãi zda ‰lo o dobﬁe pﬁipravenou, dlouhodobû plánovanou
kampaÀ, se jiÏ dozvíme jen stûÏí. V kaÏdém pﬁípadû ji Ahmose I. dokázal
po letech dal‰ích taÏení úspû‰nû zavr‰it a dokonce v ní dále pokraãovat
a roz‰íﬁit hranice Egypta smûrem do Syropalestiny i do Núbie. Památníky
Ahmose I. teprve nyní vycházejí na svûtlo svûta ve své úplnosti a díky no91
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v˘m a revidovan˘m archeologick˘m v˘zkumÛm v oblasti Abydu ve stﬁedním Egyptû se tak nepochybnû dozvíme více.
Ahmose se ov‰em neomezil na váleãnickou aktivitu,ale také pokraãoval,
jak uvádí na sv˘ch stélách, v celkové obnovû zemû, pﬁednû v rekonstrukci
chrámÛ. Zdá se, Ïe urãitou pozornost vûnoval i hrobkám sv˘ch pﬁedchÛdcÛ a sv˘ch pﬁedkÛ.
Dá se ﬁíci, Ïe bûhem své vlády dosáhl nûkolika v˘znamn˘ch úspûchÛ,
které lze ve zkratce shrnout následovnû:
– Dobyl mûsto Hatuaret (Avaris – oblast Qantiru a Tell ed-Dabcy) a tím
zavr‰il poráÏku HyksósÛ;
– Spojil tedy cel˘ prostor Horního a Dolního Egypta od Delty po první
katarakt;
– Zahájil expanzivní politiku vÛãi Núbii a Syropalestinû;
– Vûnoval se stavebním aktivitám a snad také rekonstrukcím star‰ích
staveb.
Jeho vláda je dokumentována hned nûkolika pozoruhodn˘mi stélami, které navíc v urãitém smyslu zahajují dlouhou ﬁadu podobn˘ch dokumentÛ
panovníkÛ Nové ﬁí‰e. Ahmose vystupuje jako král-bojovník, ale také jako
král-organizátor,a to patﬁiãnû energick˘. První stránka jeho pÛsobení je doloÏena mj. i novû objeven˘mi fragmenty reliéfÛ v Abydu, druhá pak ponejvíce jeho nápisy na stélách, jako je napﬁíklad „stéla o bouﬁi“.Ta je mezi badateli velmi populární, neboÈ její text popisuje mimo jiné pﬁírodní
katastrofu, snad bouﬁi ãi záplavu, jeÏ byla po jistou dobu spojována s proslulou erupcí na ostrovû Théra a která patrnû zpÛsobila nûkdy v prÛbûhu
Ahmosovy vlády ‰kody v egyptské zemi. Král ov‰em, v duchu své role garanta maat, ne‰tûstí a ‰kodám ãelil a pustil se do jejich nápravy. Navíc se
patrnû pﬁitom zjistilo po‰kození star‰ích v˘znamn˘ch staveb – napﬁíklad
hrobek, a Ahmose se rozhodl vypoﬁádat i s tímto problémem. Jeho jméno
se objevuje v lomech, napﬁ. v Bosﬁe a Masaaﬁe, a jeho stavební aktivity byly
ve vybran˘ch místech poãetné. Dokládají to jiÏ zmínûné nálezy v Abydu,
napﬁ. zbytky chrámové v˘zdoby, kultovní stavba – kenotaf apod.
V Abydu se rozhodl vûnovat pozornost také kultu pﬁedkÛ, o ãemÏ hovoﬁí stéla pro královnu Teti‰eri, o níÏ se dále je‰tû vícekrát zmíníme. Tato stéla nás sv˘m textem ov‰em pﬁivádí k tomu, Ïe Ahmose nestál v ãele novû
sjednoceného Egypta sám. Jako král musel mít partnerku, pﬁinejmen‰ím
z rituálních dÛvodÛ, av‰ak o královnû, jeÏ stanula po jeho boku a objevuje
se i na zmínûné stéle, se rozhodnû nedá ﬁíci, Ïe by byla pouze ceremoniální postavou, jakousi tváﬁí s titulem. Její pozoruhodná úloha se pﬁitom nevymyká z rolí v˘razn˘ch Ïensk˘ch postav, které se objevily na historické
scénû Egypta poãátkÛ Nové ﬁí‰e.
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Ahmose Nefertari jako královna
JestliÏe jedno úsloví praví, Ïe za kaÏd˘m úspû‰n˘m muÏem nûkdo stojí –
a to moudrá Ïena, mohl by to pﬁíbûh krále Ahmose potvrzovat. Jeho choÈ
a zároveÀ sestra, královna Ahmose Nefertari, si nepochybnû zaslouÏí místo
v galerii velk˘ch královen, a to nejen v dimenzích starovûkého Egypta.
S jejím jménem je spojeno hned nûkolik dokumentÛ, které v egyptologii
vzbudily velkou pozornost. Je první královnou, o níÏ víme, Ïe nesla titul
a vykonávala funkci „boÏské manÏelky Amonovy“. Tento knûÏsk˘ úﬁad,
spojen˘ s knûÏstvem boha Amona ve mûstû Vasetu, byl nejen obﬁadní funkcí s konkrétními povinnostmi, ale jeho nositelka byla rovnûÏ hospodáﬁsky
zaji‰tûna.V pozdûj‰ích dobách – v 1. tisíciletí pﬁ. Kr. – se z nûj vyvinul nástroj, jímÏ se panovník snaÏil udrÏet oblast Vasetu pod kontrolou. K tomu
v‰ak, jak se domnívá napﬁíklad Donald Redford, do‰lo aÏ dlouho poté, co
Ahmose Nefertari tento úﬁad pﬁijala. Samozﬁejmû ani v její dobû nelze vylouãit ze strany panovníka my‰lenku, Ïe by tímto zpÛsobem mohl lépe dohlíÏet na bohatnoucí knûÏstvo vasetského dynastického boha.V textu vytesaném na tzv. „Darovací stéle“ se dovídáme podrobnosti o tom, jak se
Ahmose Nefertari ujala tohoto úﬁadu.
Stéla zachycuje krále Ahmose I., jeho choÈ královnu Ahmose Nefertari
a jejich syna pﬁed bohem Amonem.Text hovoﬁí o tom, Ïe král svou Ïenu,
která pﬁebírá mj. titul „druhého proroka“ boha Amona (moÏná mohla rozhodovat o obsazení této, jinak patrnû muÏské, funkce), vybavil statky, cenn˘mi
pﬁedmûty a zásobami. Obsah stély je mezi egyptology stále diskutován, zdá
se v‰ak, Ïe skuteãnû obsahuje definici hmotného zaopatﬁení královny
Ahmose Nefertari z hlediska jejího úﬁadu boÏské manÏelky boha Amona.
Tento titul je jí vlastní a vidíme ji také zobrazenu, jak tuto knûÏskou funkci
skuteãnû vykonává, a to na reliéfech na blocích nalezen˘ch v Karnaku (ve
dvoﬁe u 7. pylonu, tzv. dvoﬁe se skr˘‰í – cachette). Bloky se datují obvykle
do doby vlády Amenhotepa I., královnina syna. Královna má pﬁitom charakteristick˘ odûv boÏsk˘ch manÏelek Amonov˘ch, kter˘ se pak traduje aÏ
do Pozdní doby: pﬁiléhavou krátkou paruku (ãi snad závoj kryjící hlavu) se
stuhou a dlouhou tuniku, která v umûlecké stylizaci vypadá jako velmi pﬁiléhav˘ ‰at, navíc pﬁepásan˘.Tento ‰at potom nalézáme jako typick˘ pro Ïeny s titulem boÏské manÏelky, tj. Hmt nTr, na stûnách vasetsk˘ch chrámÛ od
18. po 25. dynastii. Je v nûm zachycena napﬁíklad bezejmenná Hmt nTr na
stûnách tzv. âervené kaple královny Hat‰epsuty (která mj. tento titul také
sama nesla a patrnû se nechala pﬁi obﬁadu zastupovat) a je tak zobrazena
i jedna z „boÏsk˘ch manÏelek a adorátorek“ Pozdní doby, která vykonávala
tuto funkci za etiopského panovníka Taharky.
Jejím typick˘m odznakem je také sistrum.Tento nástroj patﬁí k mnoha
egyptsk˘m chrámov˘m i dvorsk˘m obﬁadÛm. NemÛÏeme sice pﬁesnû urãit
v‰echny kontexty uÏití sistra, nûkteré se v‰ak dají odhadnout. Tak napﬁí93
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klad víme, Ïe sistra se objevují jiÏ v dobû Stﬁední ﬁí‰e v literárním podání
pﬁíbûhu o Sinuhetovi, kdy sly‰íme o princeznách, které si pﬁinesly s sebou
sistra k pobavení – ãi k uklidnûní – svého královského otce.TotéÏ mohlo
platit i o roli knûÏek se sistry v kultu boha.Ahmose Nefertari byla tedy velmi pravdûpodobnû skuteãnû první v˘konnou nositelkou titulu Hmt nTr. Jeho udûlení post mortem její a Ahmosovû matce Ahhotep, obãas pokládáné
za první „boÏskou manÏelku“, mûlo pravdûpodobnû pouze dodateãnû zv˘‰it prestiÏ pﬁedchozí královny. Ta byla sv˘m synem Ahmosem velice ctûna,
coÏ dokládá text jeho stély CG 34002 i ‰perky a zbranû s Ahmosov˘m jménem, které byly uloÏeny v její hrobce, odkryté Augustem Mariettem.Tento
zpÛsob, tj. dodateãné ozdobení zesnulé osoby vy‰‰ím titulem, se mûl objevit i u dal‰ích královsk˘ch Ïen 18. dynastie.
Ahmose Nefertari ov‰em titul skuteãnû uÏívala je‰tû za Ïivota svého chotû a také tak vystupovala. I kdyÏ je uvádûna v nápisech spoleãnû s Ahmosem a má titul „velké královské manÏelky“ (Hmt nswt wrt), je souãasnû také
„boÏskou manÏelkou“ (Hmt nTr), jako napﬁíklad na nápisu v lomech v Bosﬁe
u Asjútu a také jinde, napﬁ. opût na stéle pro královnu Teti‰eri.
Dal‰í soudobé textové prameny se zdají potvrzovat, Ïe její role nebyla
pouze formální, tj. neomezovala se na to, Ïe by se uvádûly její tituly a jméno, aniÏ by v‰ak sama královna mûla s danou aktivitou co do ãinûní. Naopak se zdá, Ïe stála po boku svého chotû pﬁi vládním rozhodování.V˘raznû to dokládá právû stéla pro královnu Teti‰eri, která byla pravdûpodobnû
babiãkou jak Ahmose I., tak jeho choti Ahmose Nefetari.Tato stéla byla nalezena v Abydu,v kultovním místû,kterému král vûnoval velkou pozornost.
Sedmnáct ãiteln˘ch ﬁádkÛ této stély nás informuje, co se královsk˘ pár
Ahmose a Ahmose Nefertari rozhodl vykonat pro svou babiãku.V˘znamné je jednak Ahmosovo pojetí toho, co se rozhodl uãinit, a jednak úloha,
kterou pﬁitom hrála jeho choÈ Ahmose Nefertari. Král charakterizuje své
rozhodnutí o podpoﬁe kultu a vybudování kultovního místa své babiãky
takto:
n zp irj nsw.t tpj.w a.w mji.tt irj n mw.wt=sn
„Dosud Ïádn˘ pﬁedchozí král neuãinil nûco podobného pro svou matku.“
„Matka“ v egypt‰tinû, která nemûla pﬁíli‰ pestré názvosloví rodinn˘ch pﬁíslu‰níkÛ, oznaãuje mnohdy prostû Ïenského pﬁedka – v tomto pﬁípadû tedy babiãku.
Co se t˘ãe úlohy královny, tato vystupuje jako rádce svého chotû – o jejich
poradû se ﬁíká:
Hm.t nTr Hm.t nswt wr.t iaH-msj nfr.t-ir.j anx.tj xft Hm-f.
„BoÏská manÏelka, velká královská manÏelka, Ahmose Nefertari, nechÈ
Ïije, byla s Jeho Veliãenstvem“ a projednávali kultovní záleÏitost,
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text praví:wa Dd-f xft sn.wj-f – „a hovoﬁili jeden s druh˘m“,potaÏmo „a druh
s druhem hovoﬁil“. Královna i král zde vystupují jako rovnocenní úãastníci
hovoru (wa a sn.wj-f tedy doslova „jeden“ a „jeho druh“, dokonce jsou oba
v muÏském rodû), a královna tedy není jenom pﬁizvukujícím chórem, jako
tomu b˘vá u Ïánru tzv. královsk˘ch novel v jejich klasickém vydání, kde
král rokuje se sv˘mi dvoﬁany a on je tím, kdo – ãasto oproti jejich mínûní –
prosadí správné ﬁe‰ení dané situace.
Kromû textu této stély jsou ov‰em patrné i jiné stopy toho, Ïe královna
dokázala b˘t samostatnû ãinná a na vládních aktivitách svého chotû se podílela nemalou mûrou. Její jméno najdeme kromû Bosry i v lomech v Masaaﬁe a na velkém mnoÏství rÛzn˘ch pﬁedmûtÛ – napﬁíklad ﬁada skarabÛ
nese její kartu‰e. Je v‰ak pravdou, Ïe konkrétnû u skarabÛ musíme rozli‰ovat ty, které byly vyrobeny za jejího Ïivota, a ty, které se jiÏ vztahují k posmrtné úctû, projevované vÛãi její osobû. Podobnû mÛÏeme spekulovat
o vázách a kultovních pﬁedmûtech s jejím jménem, které v‰ak jiÏ – pokud
vÛbec souvisejí s dobou Ïivota Ahmose Nefertari, a ne s jejím posmrtn˘m
kultem – nepocházejí z doby vlády Ahmose I., ale jeho nástupcÛ. Celkovû
v‰ak jsou ãinnosti a aktivity Ahmose Nefertari za Ïivota jejího muÏe doloÏeny bohatû. Vybudovala si prestiÏní postavení a spolu s bratrem zaloÏila
dynastii, která mûla vstoupit do povûdomí králÛ i ostatních EgypÈanÛ Nové
ﬁí‰e velmi silnû. Jistû se o to zaslouÏila i prezentace královské moci a aktivit, které, jak jsme vidûli, byly podávány jako jedineãné, promy‰lené, projevující úctu k pﬁedkÛm a udrÏující svûtov˘ ﬁád,jehoÏ byl egyptsk˘ panovník
garantem.
Jací za touto historii ponechanou fasádou byli skuteãní lidé, je vzhledem
k dochovan˘m pramenÛm jiÏ jen pﬁedmûtem spekulací, které by se nemûly v pracích historikÛ objevovat, pokud nemají v pramenech alespoÀ urãité zakotvení. Zde se v‰ak nemÛÏeme ubránit dojmu, Ïe královsk˘ pár
Ahmose I. a Ahmose Nefertari musel b˘t v˘jimeãn˘.
Obecnû lze samozﬁejmû ﬁíci, Ïe role královny ve staroegyptském státû
nebyla právû malá.Pﬁi hodnocení jednotliv˘ch osob,které nesly tento titul,
musíme b˘t opatrní a posuzovat vÏdy celkovou situaci a standardní rituální roli královny v dané dobû. Na poãátku 18. dynastie nebyla Ahmose Nefertari jedinou silnou Ïenskou osobností v královské rodinû. Její matka
Ahhotep musela velmi pravdûpodobnû poté, co její bratr a manÏel Sekenenre Tao padl v boji proti HyksósÛm, vládnout jako regentka sv˘ch synÛ
Kamose a Ahmose. Vûnovali jí pozdûji cennou pohﬁební v˘bavu a i jinak,
jak jsme jiÏ vidûli v souvislosti s titulem „boÏské manÏelky“, jí v‰estrannû
projevovali úctu.Ahmose Nefertari tedy mûla v jistém smyslu na co navazovat. Lze rovnûÏ ﬁíci, Ïe svou rolí po boku krále splÀovala ideální pﬁedstavu EgypÈanÛ o manÏelství (nakolik ji mÛÏeme odhadnout), v nûmÏ oba ãlenové páru mohou plnit trochu odli‰né, av‰ak co do v˘znamu rovnocenné
povinnosti.
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Královnû ov‰em nebylo dopﬁáno, aby po boku svého bratra a chotû strávila celou pozemskou existenci. Ahmose Nefertari ovdovûla a nástupu na
trÛn se doãkal snad jedin˘ pﬁeÏiv‰í syn,Amenhotep. Nevíme, zda Ahmosino manÏelství s Ahmosem I. trvalo tak dlouho jako jeho vláda, tedy okolo
25 let, vylouãit to v‰ak nelze. Zdá se, Ïe mûla 4 syny a 4 dcery, tedy celkem
osm dûtí, coÏ naznaãuje urãitou dobu trvání svazku a pﬁispívá k dojmu, Ïe
se jednalo o v‰estrannû harmonick˘ vztah. Princové Siamon, Ahmesanch
(dle nûkter˘ch jen Ahmose) a Ahmose Sapair zﬁejmû zemﬁeli je‰tû za Ïivota svého otce.Tﬁi dcery byly snad alespoÀ formálnû drÏitelkami titulu „boÏská manÏelka“, aby novû vybudovaná tradice mûla pokraãování. Sama
Ahmose Nefertari se v‰ak musela jako královna vdova (z pohledu EgypÈanÛ spí‰e „královna matka“) ujmout mnohem vût‰ích povinností.
Ahmose Nefertari jako královna vdova
Ahmose Nefertari nezÛstala v pozadí historick˘ch události Egypta 18. dynastie ani po smrti svého chotû Ahmose I. Je pravdûpodobné, Ïe na poãátku vlády Amenhotepa I., kter˘ nebyl nejstar‰ím synem královského páru,
ale spí‰e aÏ tﬁetím, mohla vzhledem k jeho nevysokému vûku vykonávat jeho matka funkci regentky. Neprohlásila se králem, nicménû její pozice musila b˘t silná – figuruje vedle Amenhotepa ãastûji neÏ jeho choÈ (a sestra?),
jíÏ mohla b˘t dal‰í princezna z rodiny, snad jménem Ahhotep ãi Meritamon.Tradice také postavila Ahmose Nefertari a Amenhotepa I. vedle sebe
jako ochránce vasetské nekropole, ale to je jiÏ jin˘ pﬁíbûh.
Amenhotep I. vládl více neÏ 20 let a jeho matka jej pﬁeÏila – je doloÏena
na památkách z doby jeho vlády (viz napﬁ. v˘‰e zmínûné bloky z Karnaku,
kde vykonává svou knûÏskou funkci) a je také doloÏena na památkách
z doby vlády jeho nástupce. DoÏila se tedy je‰tû nástupu Amenhotepova
dûdice Thutmose I., kter˘ se oÏenil s princeznou Ahmose, snad její dal‰í
dcerou. Dcerou Thutmose I. a Ahmose pak byla královna Hat‰epsut.
Thutmose I. uctil královnu Ahmose Nefertari a nechal ji zobrazit na stéle, ohla‰ující jeho nástup na trÛn. Jde o stélu, kde se nástup krále Thutmose sdûluje núbijskému místokráli. Ahmose Nefertari je zde zachycena spoleãnû s Ahmose, manÏelkou krále Thutmose I. O pÛvodu obou tûchto
manÏelÛ se vedou spory, aãkoliv se dlouho uvaÏuje o moÏnosti, Ïe Thutmose byl buì nekrálovského pÛvodu, nebo ze vzdálenûj‰í vûtve dynastie,
a Ïe Ahmose mohla b˘t, jak jiÏ bylo ﬁeãeno, princeznou, která mu sÀatkem
dopomohla k trÛnu.Thutmose I. pÛsobí jako král, kter˘ se snaÏil zdÛraznit
svou legitimitu také návazností na pﬁedchozí panovníky.Tomu by nasvûdãovala i skuteãnost, Ïe na jeho stéle vystupuje v˘znamná osobnost z poãátkÛ dynastie – tedy Ahmose Nefertari. Tím jako by bylo dáno sepûtí
s pﬁedchozími generacemi egyptsk˘ch vládcÛ.Této situaci by mohl odpovídat rovnûÏ fakt, Ïe Thutmose I. se postaral o její pohﬁeb. Ahmose Nefer96
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tari tedy byla mocnou osobností v královské rodinû, kterou respektovalo
nûkolik generací panovníkÛ, pﬁímo ãi nepﬁímo od ní patrnû odvozujících
svÛj nárok na trÛn.
Její v˘znam, kter˘ pﬁesahoval pouhou skuteãnost, Ïe byla chotí krále Ahmose I., se zdá b˘t potvrzován také zobrazením v hrobce TT 15 v Drá Abú
en-Naga (opût v blízkost jejího pﬁedpokládaného pohﬁbu a kultu), která
patﬁí jistému Tetikovi, a Ahmose Nefertari je zde znázornûna jako úãastnice
pﬁi adoraci bohynû Hathory, a to sama, bez doprovodu chotû Ahmose ãi syna Amenhotepa I.
V této hrobce je oznaãena jako „Ïijící/nechÈ Ïije vûãnû“, tj. s epitetem
ãast˘m u je‰tû Ïiv˘ch osob, byÈ to, jak dokládají napﬁíklad nûkteré nápisy
z Dér el-Medíny z ramessovské doby, nemusí b˘t pravidlem (tﬁeba ThuthermaktufÛv nápis z doby Ramesse II. na so‰ce královny dnes v Louvru,
N 470, naposled publikováno Guillemette Andreu).
Tetikova hrobka je v‰ak z doby jejímu Ïivotu podstatnû bliÏ‰í. Není tedy
moÏné jednodu‰e spojit její pﬁítomnost zde s jejím pozdûj‰ím postavením
ochránkynû thébské nekropole, pro nûÏ je zobrazována v soukrom˘ch
hrobkách z pozdûj‰ích dob. Její celková titulatura v TT 15 praví, Ïe je sAt
nswt, snt nswt, Hmt nswt, Hmt nTr Nfrt-iry anxti Dt – tedy „dcera krále, sestra
krále, královská manÏelka, boÏská manÏelka, Nefertari, nechÈ Ïije vûãnû!“
Její posmrtn˘ osud byl, jako tomu bylo v pﬁípadû mnoha v˘znamn˘ch
panovnick˘ch osobností starého Egypta, ponûkud komplikovan˘. Její pÛvodní hrobkou snad mohla b˘t tzv. hrobka B v Drá Abú en-Naga v západním Vasetu, kde se nalezlo nûkolik váz s jejím jménem a která se datuje do
dob Amenhotepa I. Co lze ﬁíci s urãitostí, je jen obecné konstatování, Ïe pohﬁebi‰tû Drá Abú en-Naga je spojeno s poãátky 18. dynastie a mohlo b˘t
královsk˘m pohﬁebi‰tûm pﬁedtím, neÏ se panovníci pﬁesunuli do Údolí králÛ.
Ahmose Nefertari také patrnû mûla zádu‰ní chrám, resp. její kult mohl
b˘t pﬁítomen v chrámu zvaném Mn st, coÏ je kultovní stavba nacházející se
právû v blízkosti pohﬁebi‰tû Drá Abú en-Naga. Zádu‰ní chrám z Nové ﬁí‰e,
jak˘ch najdeme na Západním bﬁehu ve Vasetu celou ﬁadu, je v podstatû
rovnûÏ boÏsk˘ chrám, v nûmÏ je spoleãnû pﬁítomen kult boÏstva i zesnulé osoby – vût‰inou panovníka, v˘jimeãnû jiné osobnosti (pﬁíkladem mÛÏe b˘t pozdûji za Amenhotepa III. královsk˘ rádce a architekt Amenhotep,
syn HapuÛv).
Jméno Ahmose Nefertari známe ov‰em i z cihel stavby pﬁipisované
Amenhotepu I. v Dér el-Bahrí. Ostatnû s Dér el-Bahrí se mûl zﬁejmû spojit
i osud jejího pohﬁbeného tûla. Pﬁedpokládá se, Ïe mumie asi ‰edesátileté
dámy,nalezená v hrobce DB 320,tedy v jedné ze skr˘‰í mumií v Dér el-Bahrí, by mohla b˘t Ahmose Nefertari. Nelze v‰ak hovoﬁit o jistotû, na rakvi sice stojí její jméno, av‰ak to není zcela stoprocentní záruka. Rakev nese pro
královny charakteristickou pokr˘vku hlavy, tedy korunu se dvûma pery.
V její rakvi byl ov‰em uloÏen je‰tû Ramesse III., takÏe ani mumie, která se
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za Ahmose Nefertari pokládá, nemusela b˘t pÛvodní obyvatelkou. Na druhou stranu je rovnûÏ pravdou, Ïe vûk pﬁes ‰edesát let by byl pro královnu
odpovídající – Ïila po celou dobu vlády Ahmose I. (asi 25 let), Amenhotepa
I. (okolo 20–25 let). Pravda, v dobû nástupu Ahmose I. na trÛn mohla b˘t
v útlém vûku, stejnû jako král sám, neboÈ AhmosÛv pﬁedchÛdce Kamose
vládl krátce (kolem 3–6 let), a je moÏno uvaÏovat, Ïe i za Ahmose po jistou
dobu vykonávala regentství matka Ahhotep. Jistotu do identifikací mumií
by mohla vnést aÏ pﬁípadná revize antropologického prÛzkumu tûlesn˘ch
ostatkÛ jednotliv˘ch králÛ.
Osud tûlesn˘ch ostatkÛ pﬁipisovan˘ch královnû Ahmose Nefertari tedy
nebyl pﬁíli‰ utû‰en˘, a to je‰tû unikly úplnému zniãení, i kdyÏ ne oloupení.
Její památka ov‰em ve Vasetu, zejména Západním, Ïila mnohem bohat‰ím
„druh˘m Ïivotem“.
Ahmose Nefertari jako matka dynastie a boÏská osobnost
Ahmose Nefertari jako zesnulá královna a boÏská osobnost patﬁí k v˘razn˘m postavám vasetského panteonu. Její role ochránkynû v‰ak nevznikla
v prostﬁedí ﬁemeslnické vesnice Dér el-Medína (tak ji známe dnes, pod
arabsk˘m místním názvem, pÛvodnû se patrnû jmenovala „Místo pravdy“)
nijak náhodnû.
Za zakladatele vesnice je povaÏován její syn, Amenhotep I., a jiÏ jsme si
pov‰imli, jak velkou roli v jeho vládû (jistû v‰ak i Ïivotû) hrála jeho matka.
To do jisté míry vysvûtluje rovnûÏ její pﬁítomnost coby ochránkynû vesnice. Vystupovala ov‰em nejen s Amenhotepem I., ale i samostatnû. Zde je
moÏno mj. poukázat na její pﬁítomnost v TT 15, kde se úãastní Hathoﬁiny
kultovní slavnosti. ZÛstala snad v tradici prostﬁednicí Hathoﬁina kultu? Koﬁeny úcty, projevované Ahmose Nefertari, musejí b˘t velmi rozmanité.
V Dér el-Medínû je mnoho dokladÛ pro její kult, ãi úctu jí projevovanou.
Jsou to so‰ky, skaraby, ostraka a ponejvíce zobrazení na stélách. Jak vystupuje královna ve své boÏské roli? Poznáme ji podle tradiãních atributÛ královen, koruny s urey ãi supího ãepce, Ïezla ve tvaru lotosového kvûtu a velkého náhrdelníku. B˘vá dokonce odûna dle dobové módy do pﬁíslu‰ného
‰atu královen.Tak napﬁíklad v ramessovské dobû má na sobû plisované dobové roucho. Zajímav˘ detail je, Ïe královna má ãasto – ve své boÏské roli
související s podsvûtím – tmavou pleÈ. Dﬁíve tento fakt vedl k domnûnkám
o jejím núbijském pÛvodu.Ten se v‰ak ve svûtle v˘kladu, Ïe tato tmavá barva pleti je vlastnû boÏsk˘m atributem, jeví nepravdûpodobn˘. Zato takto
královna vystupuje velmi ãasto, a to – znovu si pﬁipomeÀme – nejen se synem Amenhotepem I., ale i sama.
Její pﬁítomnost se navíc neomezuje jen na Dér el-Medínu, najdeme ji
i v jin˘ch ãástech nekropole na Západním bﬁehu, ve v˘zdobû hrobek
v ·éch Abd el-Kurnû, Kurnet Murai apod. Na stûnách hrobek navíc nevy98
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stupuje vÏdy sama, ãi jen se synem, ale i ve spoleãnosti dal‰ích v˘znamn˘ch osobností, ctûn˘ch, zejména v ramessovské dobû, soukromníky. Soukromé hrobky této doby obsahovaly totiÏ obdobu královsk˘ch chrámov˘ch seznamÛ (viz níÏe), v nichÏ Ahmose Nefertari nechybí. Zdá se, Ïe tyto
seznamy v soukrom˘ch hrobkách upomínaly nejen na krále, ale téÏ na v˘znamné osoby, pohﬁbené v dané oblasti. Královna se ov‰em nedoãkala
boÏské úcty jen v povûdomí komunity ﬁemeslníkÛ budujících královské
hroby, ãi u lidí, kteﬁí byli pohﬁbíváni v Západním Vasetu. Její dûdictví bylo
mnohem ‰ir‰í.
Lze totiÏ dokonce ﬁíci, Ïe se zapsala do historického povûdomí královsk˘ch rodin. Donald B. Redford dokonce uvaÏoval, zda vzor silné královny
s titulem „boÏská manÏelka“ nemohl ovlivnit královnu Hat‰epsut, která
ostatnû mohla b˘t její vnuãkou, v pﬁístupu k vlastní vládû a snaze o Ïenskou královskou linii s titulem boÏsk˘ch manÏelek. Zda tomu tak vskutku
bylo, je otázkou. Pravdou zÛstává, Ïe podle dosud znám˘ch pramenÛ byla
Hat‰epsut dal‰í v˘raznou nositelkou titulu boÏské manÏelky, kter˘ zkombinovala s vládou – nikoliv ov‰em jako Ahmose Nefertari coby regentka, ale
zcela otevﬁenû, dokonce s muÏskou královskou titulaturou.
Ahmose Nefertari vystupuje v pamûti králÛ i mnohem ménû revolucionáﬁsk˘m zpÛsobem, nejen jako utajená vládní inspirace své vnuãky. Najdeme ji na stûnách chrámÛ za Sethiho I., Ramesse II. a Ramesse III., kde jí králové obûtují, staletí po její smrti. Pﬁíkladem mÛÏe b˘t napﬁíklad v˘zdoba
ohradní zdi v Karnaku poﬁízená Ramessem II. Královna se rovnûÏ objevuje
v chrámov˘ch seznamech panovníkÛ, opût za Ramesse II. a Ramesse III.,
a snad naposled aÏ za Herhora, na poãátku 21. dynastie. Chrámové seznamy,
o nûÏ jde v tomto pﬁípadû, jsou seznamy kultovní a mají v˘znam pro uctívání pﬁedkÛ,resp.pﬁedcházejících králÛ. Ahmose Nefertari je dokonce v nûkter˘ch pﬁípadech titulována jako „matka“ dotyãn˘ch králÛ, kteﬁí jí obûtují.
V ponûkud jiné formû se pak mûlo znovu projevit její dûdictví ve Tﬁetí
pﬁechodné a Pozdní dobû. Funkce boÏské manÏelky Amonovy se stala v˘znamnou funkcí ve státní správû a prestiÏním titulem královsk˘ch princezen, vybíran˘ch k této úloze proto, aby zajistily sv˘m královsk˘m pﬁíbuzn˘m, aÈ jiÏ to byli libyj‰tí vládci z delty, núbij‰tí vládci z Napaty, ãi jejich
saj‰tí následovníci, kontrolu nad Vasetem a zejména nad Amonov˘m klérem, kter˘ mûl velmi nezávislé postavení zejména po konci Nové ﬁí‰e a po
intermezzu thébské teokracie – vlády boha Amona prostﬁednictvím jeho
knûÏí. Aby se pﬁede‰lo potíÏím, které by mohla zpÛsobit dal‰í vûtev královské rodiny, tyto knûÏky Ïily v celibátu a jejich nástupnictví se ﬁe‰ilo
adopcí. To byl podstatn˘ rozdíl od dob, kdy tento úﬁad drÏela královna, která byla jinak plnû chotí právû vládnoucího panovníka a její dûti byly stejnû
tak dûtmi krále, jako boha Amona.
Aãkoliv mnoho podrobností, které jsme zde nemûli pﬁíleÏitost detailnû
popsat, zÛstává dosud neobjasnûno a královna Ahmose Nefertari se bude
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i nadále tû‰it zaslouÏené pozornosti badatelÛ, dá se ﬁíci, Ïe její dûdictví bylo bohaté a v rÛzn˘ch podobách pﬁeÏilo staletí. Ona sama navíc byla uznávanou pramátí králÛ a váÏenou pﬁímluvkyní v záhrobí – v tomto ohledu se
doãkala dÛstojnûj‰ího místa v pamûti následujících generací, neÏ její pﬁedpokládaná vnuãka Hat‰epsut, která sice sáhla otevﬁenû po královské korunû a dokázala ji také dÛstojnû nést, av‰ak její krok se patrnû musel natolik
vymykat egyptské pﬁedstavû uspoﬁádání svûta, Ïe jí nemûlo b˘t dopﬁáno
místo v pamûti následujících generací. Úloha královny matky Ahmose Nefertari to naopak dovolovala.
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