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KRÁLOVSKÉ ÎENY V 6. DYNASTII.
Petra Vlãková

Staré arabské pﬁísloví praví, Ïe za v˘znamn˘m muÏem je tﬁeba hledat silnou Ïenu. V pﬁípadû panovníkÛ egyptské 6. dynastie (asi 2360–2180 pﬁ.
Kr.) to platí snad dvojnásob. JiÏ zakladatel této dynastie Teti odvozoval svÛj
pÛvod od své matky – nikoli otce. Pﬁedev‰ím kolem Pepiho I. se vyskytovala celá ﬁada v˘znamn˘ch a siln˘ch Ïensk˘ch osobností. Na struãném historickém pﬁehledu v˘voje staroegyptské spoleãnosti v závûru Staré ﬁí‰e se
pokusím pﬁiblíÏit Ïivot a osudy královen, které sice stály v pozadí, ale v jejichÏ rukou mnohdy leÏela skuteãná moc.
Historie 6. dynastie
Závûr Staré ﬁí‰e je dobou spoleãenského neklidu, kdy dochází k naru‰ení
ﬁádu, kter˘ dali Egyptu do vínku bohové pﬁi vzniku svûta. Procesy,1 které
sehrály tak pozitivní roli pﬁi formování spoleãnosti za Staré ﬁí‰e, v sobû nesly vnitﬁní omezení, která nezadrÏitelnû vedla k postupnému rozpadu tohoto unikátního státního útvaru kolem roku 2200 pﬁ. Kr. Sociální a politick˘
nesoulad se v archeologickém materiálu odráÏí pﬁedev‰ím v jevu zvaném
damnatio memoriae („zniãení pamûti“), kdy byly ztesávány postavy, tituly a jména jednotliv˘ch hodnostáﬁÛ, jejich rodinn˘ch pﬁíslu‰níkÛ i dal‰ích
vyobrazen˘ch osob, které mûly tu smÛlu, Ïe byly spolu s hlavními protagonisty zachyceny ve v˘zdobném programu hrobek v severní Sakkáﬁe a jiÏním Abúsíru.
Archeologick˘ materiál dokumentující v˘voj egyptské spoleãnosti v 6. dynastii pochází pﬁedev‰ím z pohﬁebi‰È b˘valého hlavního mûsta InebuhedÏ,
Bíl˘ch zdí – severní Sakkáry a do znaãné míry i Abúsíru. Jak se vyvíjela situace v provinciích ãi nilské deltû, nevíme, bádání ztûÏuje nedostateãn˘
archeologick˘ prÛzkum tûchto oblastí.
DÛleÏit˘m momentem ve v˘voji pozdní 5. dynastie bylo rozhodnutí
opustit abúsírské královské pohﬁebi‰tû a ukonãit stavbu sluneãních chrámÛ.2 Není jistû pouhou souhrou náhod,Ïe v dobû,kdy panovníci pﬁestávají
stavût sluneãní chrámy, zaãínají se v pohﬁebních komorách a pﬁilehl˘ch
1 Bárta (2003).
2 Informace o v˘voji královského pohﬁebi‰tû v Abúsíru – Verner (1994),Verner (1997). Shrnutí poznatkÛ o sluneãních chrámech – Krejãí – Magdolen (v tisku).
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místnostech objevovat Texty pyramid, které zabezpeãují panovníkovu cestu na onen svût. Jak postupnû upadal v˘znam sluneãního boha Rea, vzrÛstala moc boha Usira, vládce podsvûtí.
PﬁestoÏe neznáme vzájemné rodinné vztahy, které spojovaly panovníky
DÏedkarea,Venise a Tetiho, lze se domnívat, Ïe nedo‰lo k v˘znamnûj‰ímu
naru‰ení kontinuity královské moci. Potvrzuje to i titulatura nûkolika hodnostáﬁÛ – napﬁ. Kagemniho, Hesiho a Nikauisesiho – o nichÏ víme, Ïe své
funkce vykonávali pod zmiÀovan˘mi panovníky.
Tab. 1 Panovníci 5. a 6. dynastie s uvedením délky jejich vlád (Královsk˘ turínsk˘ papyrus
(RCT), Manéthó) a místem pohﬁbu.
Jméno
Veserkaf
Sahure
Neferirkare
Neferefre
·epseskare
Niuserre
Menkauhor
DÏedkare
Venis
Teti
Veserkare
Pepi I.
Merenre I.
Pepi II.
Merenre II.
Neitokret

Délka vlády
RCT
Manéthó
5. dynastie (2510–2365 pﬁ.Kr.)
7
28
12
13
0
20
x+1
20
7
7
11
44
8
9
28
44
30
33
6. dynastie (asi 2360–2180 pﬁ. Kr.)
0
30
0
0
20
53
0
7
90 + x
94
1
1
0
12

Místo pohﬁbu
severní Sakkára
Abúsír
Abúsír
Abúsír
?
Abúsír
?
jiÏní Sakkára
severní Sakkára
severní Sakkára
?
jiÏní Sakkára
jiÏní Sakkára
jiÏní Sakkára
?
?

Teti
Panovník Teti, zakladatel 6. dynastie, uvádí na památnících pouze jméno
své matky – královny Se‰se‰et3 – a otce nezmiÀuje. Tetimu lze pravdûpodobnû pﬁipsat tﬁi královské manÏelky, kter˘m nechal vystavût hrobky
severnû od svého pohﬁebního komplexu v Sakkáﬁe (obr. 1). Hlavní královnou byla Chuit II., o jejímÏ rodinném pozadí nemáme dostaãující informace. Lze pﬁedpokládat, Ïe legitimitu nástupu na trÛn podpoﬁil svat3 Toto jméno zÛstane v královské rodinû velmi oblíbené po celou 6. dynastii – napﬁ. panovník
Teti po ní pojmenuje ãtyﬁi ze sv˘ch dcer. Dosud nebyla nalezena její hrobka a rovnûÏ její pﬁíbuzensk˘ vztah k Venisovi a vládnoucí rodinû obecnû zÛstává zakryt rou‰kou tajemství. Nejnovûj‰í zpracování – Roth (2001: 113–127).
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bou s Iputou I., o níÏ víme, Ïe byla „dcerou krále Horního a Dolního
Egypta (Venise), královskou manÏelkou (Tetiho) a matkou krále Horního
a Dolního Egypta (Pepiho I.)“.4 Iput I. v‰ak byla pouze Tetiho vedlej‰í
manÏelkou.

Obr. 1 Pohled na zádu‰ní chrám a pyramidu panovníka Tetiho v severní Sakkáﬁe.

Pﬁi v˘zkumu Tetiho zádu‰ního chrámu byl nalezen blok s po‰kozen˘m
hieroglyfick˘m nápisem zmiÀujícím „královskou matku Chentet…“.5 Badatelé pﬁedpokládají,Ïe byla matkou tajemného Veserkarea,jehoÏ památku
se pozdûji snaÏil zniãit Pepi I.
O neklidné politické situaci v Egyptû v dobû nástupu Tetiho na trÛn vypovídá i volba Horova jména, které znûlo Seheteptauej „Ten, kter˘ uspokojuje Obû zemû“.Vzhledem k nejistému rodinnému pÛvodu se zdá, Ïe panovník musel pﬁekonávat urãité pﬁekáÏky, snad i opozici. PrÛbûh jeho
vlády dokládá, Ïe neklid zasáhl celou spoleãnost, coÏ se projevilo v poru‰ení principu maat a vyvrcholilo dokonce aktem královraÏdy. Podle Manéthónova svûdectví byl Teti zavraÏdûn svou ozbrojenou stráÏí.

4 Sv˘m manÏelkám nechal vystavût hrobky v okolí svého pohﬁebního komplexu.Tyto stavby
jsou ponûkud záhadné,neboÈ napﬁ.Iputina hrobka byla v první fázi dokonãena v podobû mastaby a teprve následnû roz‰íﬁena a zmûnûna na pyramidu s mal˘m zádu‰ním chrámem. Nejnovûj‰í zpracování s dal‰í literaturou – Hawass (2000).
5 Badatelé do‰li k názoru, Ïe pochází ze zniãené hrobky patﬁící této královnû, která pÛvodnû
stála jiÏnû od královského pohﬁebního komplexu.
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Bûhem Tetiho vlády sledujeme vzrÛstající snahu panovníka zabezpeãit si
osobní ochranu tím,Ïe se obklopoval pomûrnû úzkou skupinou hodnostáﬁÛ,
jimÏ mohl bezv˘hradnû dÛvûﬁovat.6 V souvislosti s tímto trendem se objevují
nové skupiny titulÛ jako napﬁ.„pﬁedstaven˘ domu zbraní,pﬁedstaven˘ ochrany v‰ech domÛ v královském paláci, pﬁedstaven˘ královského harému“ atd.
Hodnostáﬁe si zavazoval udílením rÛzn˘ch privilegií – napﬁ. své ãtyﬁi dcery
provdal na vysoce postavené hodnostáﬁe a vezíry – Kagemniho, Mereruku,
Neferse‰emptaha a ·epesipuptaha.V rukou této vybrané skupiny se soustﬁeìovala moc, která nemûla ve Staré ﬁí‰i obdoby. Dva své vezíry (Kagemniho
a Mereruku) dokonce panovník prosadil do pozice veleknûÏí Reova kultu.
Po Mererukovû smrti v‰ak dochází k postupnému drobení moci kumulované v rukou vysok˘ch úﬁedníkÛ, jako by se panovník obával, Ïe ji hodnostáﬁi,
ke kter˘m jiÏ nemûl tak silnou osobní vazbu, zneuÏijí.
V dobû Tetiho vlády zaãíná kariéra úﬁedníka Veniho7 z Abydu, jehoÏ autobiografie nám poskytuje unikátní informace o spoleãenském klimatu poãátku 6. dynastie.Veni praví: „Byl jsem mladík se stuÏkou ve vlasech za
vlády Jeho Veliãenstva Tetiho.Zastával jsem úﬁad správce dílny.Pak jsem
se stal pﬁedstaven˘m palácov˘ch nájemcÛ…“
Teti byl neúnavn˘ stavitel a zanechal po sobû památky v témûﬁ v‰ech v˘znamn˘ch náboÏensk˘ch centrech té doby. Jeho stavby byly nalezeny napﬁ. v Búbastidû v deltû (tzv. ka-kaple) ãi Héliopoli (kvarcitov˘ obelisk). RovnûÏ v˘znamn˘m zpÛsobem obdarovával chrámy kultovním náãiním, napﬁ.
v Hathoﬁinû chrámu v Dendeﬁe bylo nalezeno sistrum s Tetiho jménem
a v Chontamentejovû chrámu v Abydu se dochoval dekret dokládající nárok chrámu na tribut odvádûn˘ z poroben˘ch zemí.
Byl Teti zavraÏdûn a kdo byl tajemn˘ Veserkare?
Tato otázka trápí egyptology po mnoho desetiletí.V soudob˘ch písemn˘ch
pramenech není o vraÏdû panovníka Ïádná zmínka, a tak se vychází z Manéthónovy informace a z interpretace archeologick˘ch pramenÛ.
Veserkare,Tetiho tajemn˘ nástupce, je zmiÀován v pozdûj‰ích historick˘ch pramenech – na seznamu králÛ v Abydu (obr. 2) a v tzv. Královském
turínském papyru. Zdá se tedy, Ïe o legitimitû jeho vlády nemûli starovûcí
EgypÈané pochyby. Pro moderní historiky v‰ak pﬁedstavuje tvrd˘ oﬁí‰ek
a jejich názory se velmi li‰í.8 Pravdûpodobnû v‰ak nevládl déle neÏ jeden

6 Pohﬁebi‰tû tûchto hodnostáﬁÛ se nachází bezprostﬁednû na sever od panovníkova pohﬁebního komplexu v severní Sakkáﬁe. Nejnovûj‰í celkové zpracování s doprovodnou literaturou
– Kanawati (2003). O jejich vlivu svûdãí fakt, Ïe hrobky dvou z nich (Kagemniho a Mereruky)
patﬁí k nejkrásnûj‰ím pﬁíkladÛm staroegyptského nekrálovského stavitelství.
7 Tento hodnostáﬁ úspû‰nû vykonával svûﬁené úkoly za panování tﬁí králÛ 6. dynastie – Tetiho,
Pepiho I. a Merenrea I. âesk˘ pﬁeklad jeho autobiografického nápisu – Vachala (2000: 29–34).
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rok, kter˘ je doloÏen skalním nápisem z lomÛ ve Wádí Hammamátu ve V˘chodní pou‰ti. S jeho jménem lze spojit jen velmi omezen˘ poãet soudob˘ch památek (dvû cylindrická peãetítka a jeden mûdûn˘ nÛÏ) a nejvíce
zaráÏející je fakt, Ïe zmínky o nûm zcela chybí v soudob˘ch hrobkách hodnostáﬁÛ, aÈ byli pohﬁbeni v okolí hlavního mûsta, nebo v provinciích. Je tedy zﬁejmé, Ïe poté co zemﬁel, byla jeho památka systematicky niãena. RovnûÏ místo jeho posledního odpoãinku není známo, byÈ se v poslední dobû
objevily názory, Ïe by snad mohl b˘t pohﬁben v jiÏní Sakkáﬁe v prostoru
známém pod místním názvem Tebbet el-Gé‰.9

Obr. 2 âást seznamu králÛ z chrámu Sethiho I. v Abydu, v níÏ jsou vyjmenováni panovníci
pozdní Staré ﬁí‰e.

Pepi I.
Jak jiÏ bylo uvedeno v˘‰e, matkou Pepiho I. byla královna Iput I. Pokud pﬁijmeme my‰lenku, Ïe Teti skuteãnû padl za obûÈ palácovému spiknutí, zÛstává nevyﬁe‰eno, jak probíhal mocensk˘ boj mezi Veserkareem a Pepim I.
8 Grimal ho povaÏuje za „pﬁechodného vládce, kter˘ mûl dohlíÏet nad regentstvím královny
Iputy I., vdovy po Tetim, po dobu nezletilosti jejího syna Pepiho I.“ Jánosi (1996: 39–45) ho
pokládá za syna Tetiho a neznámé královny (Chentet…), které náleÏí zcela zniãená hrobka leÏící mezi mastabou Chentiky a pyramidou královny Chuity II. Dal‰í moÏností je vidût ve Veserkareovi dûdice boãní vûtve královské rodiny 5. dynastie, s níÏ ho spojuje podobn˘ zpÛsob
tvorby královského jména a kter˘ vyuÏil zmatku po smrti Tetiho a nastoupil na trÛn.
9 Zde pracuje archeologická expedice Francouzského ústavu orientální archeologie pod vedením Vasila Dobreva.
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Jedna z teorií vychází z pﬁedpokladu, Ïe do‰lo k doãasnému rozpadu
egyptského státu, kdy sever zemû ovládal Veserkare a jih náleÏel Pepimu I.
Pro hrobky nekrálovsk˘ch hodnostáﬁÛ pocházející z 6. dynastie je charakteristické, Ïe pﬁeváÏná vût‰ina vykazuje rÛzn˘ stupeÀ poniãení v˘zdobného programu (tzv. damnatio memoriae) (obr. 3). Míru postiÏení lze rozdûlit do dvou základních skupin podle toho,zda byl terãem niãitelÛ majitel

Obr. 3 Pﬁíklad zámûrného poniãení reliéfní v˘zdoby, tzv. damnatia memoriae. Hrobka
Seanchipuptaha (podle Kanawati – Abder-Razig 1998: pl. 68).
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hrobky nebo na nûm závisl˘ ãlen domácnosti (syn, sluÏebník, zádu‰ní knûz
apod.). Jsou stesávány postavy, jména a tituly pﬁíslu‰n˘ch osob.Anal˘za archeologick˘ch pramenÛ nám v tomto pﬁípadû mÛÏe napomoci vyplnit mezeru v písemn˘ch pramenech.
Pepi I. si zmûnil krátce po nástupu na trÛn jméno uvozené pﬁídomkem
„syn ReÛv“ z Nefersahor „Dokonalá je ochrana Horova“ na Merire „Milovan˘ Reem“.V této zmûnû vidí historikové doklad o probíhajícím mocenském boji a projev oslavy Pepiho vítûzství. Jeho Horovo jméno znûlo Meritauej „Milovan˘ Obûma zemûmi“.
Zdá se, Ïe Pepi I. vládl pomûrnû dlouhou dobu, asi 64 let.10 Bûhem své
dlouhé vlády musel ãelit nûkolika problémÛm, které v˘razn˘m zpÛsobem
ovlivnily prÛbûh jeho panování – probûhly minimálnû dva pokusy o jeho
svrÏení, v nichÏ sehrály královské Ïeny velkou roli; a pojal za manÏelky dvû
sestry z Abydu.
Pepi I. navázal na ãilou stavební tradici svého otce a stavûl po celém
Egyptû. Bûhem jeho vlády do‰lo k postupnému opu‰tûní dominantního v˘znamu centrální královské rezidence a ve zv˘‰ené míﬁe se rozvíjela provinãní centra jak náboÏenského, tak administrativního zamûﬁení. Kromû
v˘stavby podporoval Pepi I. chrámy (MinÛv v Koptu, HorÛv v Hierakonpoli,
UsirÛv v Abydu, Bastety v Búbastidû) i udílením dekretÛ zaji‰Èujících osvobození od povinnosti platit danû. Kromû toho je navíc obdarovával rÛzn˘mi dary, napﬁ. pÛdou, sluÏebníky, kultovními pﬁedmûty apod. V˘znamn˘m
stavitelem z doby Pepiho I. byl Nechebu (Meri-ptah-anch-merire).
Soudní proces proti nejmenované královnû
O spiknutí proti panovníkovi zosnovaném v královském harému se dozvídáme pouze z Veniho autobiografie: „KdyÏ bylo tajnû vedeno v královském harému vy‰etﬁování proti královské manÏelce, jeho velké favoritce, Jeho Veliãenstvo mû jmenovalo, abych pﬁípad vy‰etﬁoval sám. Nebyl
pﬁi tom ani nejvy‰‰í soudce, ani vezír a ani Ïádn˘ jin˘ úﬁedník kromû
mne samotného… Já sám jsem zapisoval se soudcem nechensk˘m, aãkoli jsem zastával pouze úﬁad správce palácov˘ch nájemcÛ. Nikdy pﬁedtím nikdo takov˘ jako já nenaslouchal tajnostem královského harému.“
Kdo byla ona Ïena, která se pokusila svrhnout vládnoucího panovníka?
V textu je oznaãena pouze titulem veret-iamtes „velká královská favoritka“, kter˘ jí pﬁíslu‰el. O její totoÏnosti se dosud vedou spory a snad ji lze
ztotoÏnit s Veserkareovou matkou, královnou Chentet…
10 Manéthó uvádí, Ïe Pepi I. vládl 53 let.Av‰ak nejvy‰‰í rok doloÏen˘ písemn˘mi prameny je
„pﬁíleÏitost 32. sãítání dobytka“ na stavebních znaãkách pyramidy v jiÏní Sakkáﬁe.Vycházímeli z pﬁedpokladu, Ïe ke sãítání dobytka docházelo kaÏdé 2 roky, docházíme k údaji minimálnû
64 let.
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Tzv. abydoská svatba Pepiho I.
Snad jako reakci na soudní proces s královnou pojal Pepi I. za manÏelky
dvû sestry pocházející z Abydu. Jak k tomu do‰lo a jaké mûly tyto Ïeny rodinné zázemí? Rodina, z níÏ obû Ïeny pocházely, patﬁila k v˘znamné provinãní ‰lechtû sídlící v metropoli jiÏního Egypta,Abydu. Jejich matkou byla Nebet, která se honosila v˘jimeãn˘m titulem „jiÏní vezír“, a otcem jist˘
Chuj.11 Dal‰ím dítûtem tohoto rodiãovského páru byl syn DÏau, kter˘ posléze rovnûÏ vykonával funkci vezíra. Obû Ïeny v okamÏiku svatby pﬁijaly
stejné jméno Anchesenmerire/Anchesenpepi, tj. „Ona Ïije pro Merirea (Pepiho I.)“,které odkazovalo na osobu jejich královského manÏela – buì uvádûly jeho osobní (Pepi), nebo Horovo (Merire) jméno.Anchesenpepi I. se
stala matkou Merenrea I. a její sestra Anchesenpepi II. porodila Pepiho II.
Písemné prameny v‰ak jiÏ neuvádûjí, kdy ke zmínûné svatbû do‰lo a zda
pojal Pepi I. obû dívky za své Ïeny najednou, ãi postupnû (coÏ je zﬁejmû
pravdûpodobnûj‰í verze).
Jaké v‰ak byly dÛvody, které stály za panovníkov˘m rozhodnutím? Dnes
jiÏ pﬁekonan˘ názor vycházel z pﬁedpokladu, Ïe si touto svatbou chtûl Pepi I. naklonit mocné provinãní rodiny, a zajistit si tak jejich loajalitu. Av‰ak
to odporuje známé historické realitû. Aby tomu tak bylo, musel by b˘t panovník slab˘, aby takovou podporu skuteãnû potﬁeboval, a provinãní rodiny zase natolik mocné, aby mu ji byly schopné poskytnout. Pravdou je, Ïe
aÏ do druhé poloviny své vlády drÏel Pepi II. otûÏe moci v provinciích pevnû v rukou. Skuteãn˘m zástupcem koruny v jiÏním Egyptû byl hodnostáﬁ
nosící titul „správce Horního Egypta“, o nûmÏ se lze jen stûÏí domnívat, Ïe
by vedl pﬁípadnou opozici vÛãi dvorskému centru. Navíc, aby se zamezilo
pﬁípadnému kumulování moci v rukou jednotliv˘ch v˘znamn˘ch provinãních rodin, docházelo k pﬁesouvání titulÛ správce a vezíra z jedné provincie do druhé.12
Spiknutí vezíra Ravera
RovnûÏ o tomto spiknutí nemáme Ïádné podrobnûj‰í informace. Na tzv.
dah‰úrském dekretu, v nûmÏ Pepi I. zaruãuje rozsáhlá privilegia pyramidovému mûstu pﬁíslu‰ejícímu Snofruovû severní pyramidû, je jako úﬁedník povûﬁen˘ dohlíÏením nad správn˘m vykonáním dekretu uveden vezír Raver.
Dekret je datován do „roku 21. sãítání dobytka“, tj. pﬁibliÏnû do 42.–43. roku vlády. Na dekretu v‰ak bylo jméno vezíra zniãeno, aniÏ by byl poniãen
11 Právû unikátní titul „jiÏního vezíra“, kter˘ Nebet vlastnila, je pﬁedmûtem vûdeck˘ch diskusí. Pﬁedpokládá se, Ïe nejde o pouhé oznaãení v˘jimeãného spoleãenského postavení drÏitelky, ale o skuteãn˘ funkãní titul. MÛÏeme jen litovat, Ïe se nám nedochovala její autobiografie.
12 Postupnû tak sídlili nejvy‰‰í úﬁedníci správy provincií v Edfu, Dér el-Gebráwí, Achmímu,
Abydu, Méru a v Koptu.
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vlastní text. RovnûÏ Raverova hrobka nacházející se v blízkosti Tetiho pyramidy byla zcela úplnû zniãena. Nemáme v‰ak Ïádné informace o rozsahu
spiknutí a osobách, které do nûj byly zapleteny.
Velmi pravdûpodobnû v pﬁímé návaznosti na odhalení spiknutí kolem
vezíra Ravera byl mlad‰í bratr Pepiho I., Merenre I., uveden do funkce spoluvládce. Poprvé by tak v egyptsk˘ch dûjinách byla doloÏena instituce koregence, která se ve Stﬁední a pﬁedev‰ím v Nové ﬁí‰i stala obvyklou praxí
pro klidn˘ pﬁenos vlády z jedné do druhé generace královské rodiny a mûla minimalizovat negativní dopady, které s sebou pﬁiná‰ela zmûna osoby
panovníka.
Královské Ïeny v okolí Pepiho I.
V˘znamn˘m zdrojem informací o královské rodinû 6.dynastie je hﬁbitov jejích pﬁíslu‰níkÛ, kter˘ leÏel v okolí královského pohﬁebního komplexu Pepiho I., nazvaného Men-nefer-Pepi „Trvalá je krása Pepiho.“ První badatel,
kter˘ pronikl do nitra pyramidy Pepiho I., byl roku 1881 francouzsk˘ archeolog Maspero, kter˘ zde poprvé objevil soubor nejstar‰ích staroegyptsk˘ch náboÏensk˘ch textÛ – TextÛ pyramid. Od roku 1950 v prostoru pyramidy a okolí soustavnû pracuje expedice Francouzského ústavu orientální
archeologie. Mezi nejv˘znamnûj‰í objevy patﬁí 6 mal˘ch pyramidov˘ch
komplexÛ, které se nacházejí jiÏnû od královské pyramidy a tvoﬁí tzv. „uliãku královen“ (obr. 4), v níÏ byly pohﬁbeny královské manÏelky Pepiho I. a jeho následovníkÛ. Archeologick˘ v˘zkum nebyl dosud ukonãen, takÏe lze
oãekávat objevy dal‰ích komplexÛ a s nimi i dosud neznám˘ch královen.
Na základû rozboru architektury jednotliv˘ch komplexÛ a ze stanovení ãasové posloupnosti jejich staveb se zdá, Ïe nejstar‰í pyramidy byly
soustﬁedûny do v˘chodní ãásti tzv. uliãky královen a patﬁily královnám
Nebuunet, Inenek-Inti a bezejmenné majitelce, jíÏ patﬁila tzv. jihozápadní
pyramida.
Charakteristická pro architekturu pyramidov˘ch komplexÛ královen
pohﬁben˘ch v okolí pyramidy Pepiho I. byla jejich jednoduchost a malé
rozmûry. Byly vystavûné pﬁedev‰ím z nepálen˘ch cihel, na namáhané architektonické souãásti (veﬁeje a pﬁeklady dveﬁí, obûtní oltáﬁe a nepravé
dveﬁe) pak byl pouÏit u‰lechtil˘ kámen. U v˘znamn˘ch královen (Anchesenpepi II.) byl pouÏit vápenec i na stavbu zádu‰ního chrámu. Zádu‰ní
chrámy dosahovaly pouze mal˘ch rozmûrÛ a jejich pÛdorys byl pomûrnû
jednoduch˘.Vstupovalo se do nich zpravidla z uliãky královen branou s kamenn˘mi veﬁejemi a pﬁekladem, do nûjÏ byly vytesány hlavní tituly a jméno vzne‰ené majitelky pohﬁebního komplexu. PrÛchod ústil na mal˘ otevﬁen˘ dvÛr, z nûhoÏ bylo moÏné vstoupit do dal‰ích ãástí zádu‰ního chrámu
– do skladi‰tního prostoru a vlastní obûtní kaple, které pﬁedcházela kaple
se tﬁemi nikami, v nichÏ byly umístûny královniny sochy. Západní stûnu
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obûtní kaple zabíraly zpravidla monolitické vápencové nepravé dveﬁe, které tvoﬁily skuteãné centrum zádu‰ního kultu královny.
V pohﬁebních komorách byly nalezeny pozÛstatky pohﬁebních v˘bav
královsk˘ch majitelek (zlacené sandály,kamenné nádoby a ‰perky),ale Ïádné Texty pyramid (nejstar‰í doklad, kdy byly Texty Pyramid nalezeny v pyramidû královny, pochází z hrobky Anchesenpepi II. – obr. 5).
Obr. 4 PÛdorys pohﬁebi‰tû
v okolí pyramidy Pepiho II.

Obr. 5 Zlomek TextÛ
pyramid z hrobky královny
Anchesenpepi II. v jiÏní
Sakkáﬁe.
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Tab. 2 Majitelé mal˘ch pyramidov˘ch komplexÛ v okolí pyramidy Pepiho I. v jiÏní Sakkáﬁe.
Jméno majitele
Nebuunet
Inenek-Inti
Meretites
Tzv. jihozápadní královna
Hornecerichet
Anchesenpepi II.

Spoleãenské postavení
manÏelka Pepiho I.
manÏelka Pepiho I.
manÏelka Pepiho II.
manÏelka Pepiho I.
syn Pepiho I.
manÏelka Pepiho I. a Merenrea, matka Pepiho II.

Tab. 3. Královské Ïeny, jejichÏ hrobky nebyly dosud nalezeny.
Se‰se‰et
Anchesenpepi I.
Anchesenpepi III.
Anchesenpepi IV.
Mehaa
?
?
NedÏeftet

matka Tetiho
manÏelka Pepiho I., matka Merenrea
dcera Merenrea, Ïena Pepiho II
dcera?, Ïena Pepiho II, matka Neferkarea II.
manÏelka Pepiho I., matka prince Hornecericheta
manÏelka Pepiho I., „velká favoritka“ vystupující v soudním procesu
s bezejmennou královnou
nejstar‰í královská dcera
královská manÏelka

Anchesenpepi I. a II. 13
Nepochybnû nejv˘znamnûj‰í Ïenou v bezprostﬁedním okolí Pepiho I. byla
Anchesenpepi II., která se stala matkou Pepiho II.V pohﬁební komoﬁe její
pyramidy, která se nacházela v sousedství pyramidy jejího královského
manÏela, byly nalezeny nejen její tituly, ale pﬁedev‰ím Texty pyramid. Královna se stala první Ïenou, které bylo udûleno privilegium pouÏít tento
soubor náboÏensk˘ch textÛ k dosaÏení blaÏené posmrtné existence.
V letech 1932 a 1933 provádûl Gustave Jéquier archeologick˘ v˘zkum
v zádu‰ním chrámu pﬁináleÏejícím pohﬁebnímu komplexu Pepiho II. v jiÏní Sakkáﬁe.V nejzápadnûj‰ím z pûti skladÛ zádu‰ního chrámu patﬁícího královnû Iputû II. se mu podaﬁil mimoﬁádnû v˘znamn˘ objev – nalezl sarkofág
(obr. 6), kter˘ byl pÛvodnû urãen pro královnu Anchesenpepi I., matku panovníka Merenrea I.14 Sarkofág nesl na tﬁech stranách nápisy zmiÀující hlavní
tituly a jméno královské matky Anchesenpepi I., av‰ak mnohem v˘znamnûj‰í
nález, alespoÀ pro historiky, pﬁedstavuje víko sakrofágu – zcela prokazatelnû
druhotnû pouÏitá kamenná deska, na níÏ byly teprve nedávno rozpoznány
stopy po královsk˘ch letopisech zachycujících události jednotliv˘ch let pa13 Nejnovûj‰ím shrnutím problematiky královsk˘ch Ïen se jménem Anchesenpepi – Dobrev
(2000: 385–396).
14 Sarkofág nepﬁedstavoval jedin˘ pohﬁeb v prostoru skladÛ zádu‰ního chrámu Iputy II. Postupnû zde bylo uloÏeno minimálnû pût dodateãn˘ch pohﬁbÛ, samozﬁejmû také pohﬁeb samotné královské majitelky v pyramidû.
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novníkÛ 6. dynastie (pozdní vláda Pepiho I., Merenre I. a Pepi II.). Kámen ve‰el ve známost jako „jihosakkárská deska“ (obr. 7). Pokud by byla kompletnû
dochována, byla by prvoﬁad˘m historick˘m pramenem, kter˘ by nám umoÏnil poznat detailní v˘voj tohoto málo známého období egyptsk˘ch dûjin.
Obr. 6 Pohled na sarkofág
vyroben˘ pro královskou
matku Anchesenpepi I.
(JE 65 908).

Obr. 7 Stav dochování královsk˘ch análÛ na tzv. „jihosakkárské desce“. Podle Baud – Dobrev
(1995: fig. 2).
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V epigrafickém materiálu vztahujícím se ke královské rodinû pozdní Staré ﬁí‰e se v‰ak neobjevují pouze dvû majitelky stejného jména (Anchesenpepi), n˘brÏ rovnou ãtyﬁi. Anchesenpepi III. byla dcerou Merenrea I. a Ïenou Pepiho II. O Anchesenpepi IV. víme, Ïe byla královskou dcerou
(totoÏnost otce není známa), Ïenou Pepiho II. a matkou Neferkarea II., jednoho z efemerních králÛ z pﬁelomu 6. a 7. dynastie15.
Merenre I.
Star‰í syn Pepiho I., jehoÏ královské jméno Merenre lze pﬁeloÏit jako „Ten,
jehoÏ Re miluje“ a Horovo jméno jako „Îivoucí zjevení“, vládl maximálnû
11 let. Dosud se nepodaﬁilo stoprocentnû prokázat jeho moÏnou koregenci (spoluvládu) s otcem, byÈ ji mnozí historikové pﬁijímají.Tradiãnû jsou za
dvû nejv˘znamnûj‰í události vlády Merenrea I. povaÏovány v˘prava do Núbie a stavba pyramidového komplexu zvaného Nefer-chau-Merenre „Krása
Merenrea se zjevuje v záﬁi“ (obr. 8).

Obr. 8 Pohled na pyramidu panovníka Merenrea I. v jiÏní Sakkáﬁe.

Za jeho panování vrcholí kariéra Veniho – je jmenován vezírem a „správcem jiÏního Egypta“.Ve Veniho autobiografii se napﬁ. dozvídáme o v˘pravû
do Ibhatu (lomy v núbijské pou‰ti mezi prvním a druh˘m kataraktem):
„Jeho Veliãenstvo mû vyslalo do Ibhatu, abych pﬁivezl sarkofág s víkem
15 Dobrev (2000: 385).
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a pyramidion pro pyramidu „Krása Merenrea se zjevuje v záﬁi“. Pak
mne Jeho Veliãenstvo poslalo na Elefatinu, abych získal pro tutéÏ pyramidu nepravé dveﬁe a obûtní oltáﬁ vyrobené z ãervené Ïuly.Vrátil jsem
se na sever se ‰esti nákladními loìmi, tﬁemi vory, tﬁemi dal‰ími loìmi
a jednou váleãnou lodí. Nikdy v minulosti se nikdo do Ibhatu a na Elefantinu neplavil s jednou váleãnou lodí.“
O rodinn˘ch pomûrech panovníka Merenrea I. máme pomûrnû málo informací. Badatelé nebyli dlouho schopni urãit, zda mûl panovník vÛbec Ïenu a dûti.V roce 1998 v‰ak do‰lo v prostoru na jih od pyramidy panovníka
Pepiho I. v jiÏní Sakkáﬁe k objevu, kter˘ trochu osvûtlil pﬁíbuzenské vztahy
v královské rodinû. Byl nalezen pohﬁební komplex patﬁící královnû Anchesenpepi II., z jehoÏ prostoru pocházejí zlomky nápisÛ vztahující se k rodinn˘m vazbám této dÛleÏité královny.16 Z nich se dozvídáme, Ïe byla „manÏelkou Pepiho I., manÏelkou Merenrea I. a matkou Pepiho II.“ Zdá se tedy, Ïe
královna po smrti svého prvního manÏela pojala za chotû svého synovce.
Víme, Ïe se Merenreovi bûhem jeho vlády narodilo nûkolik potomkÛ –
dcera Anchesenpepi III. (prokazatelnû) a snad i Anchesenpepi IV. Lze do
tohoto v˘ãtu zapoãíst i Pepiho II.? Vzhledem k nízkému vûku Pepiho II. –
v okamÏiku nástupu na egyptsk˘ královsk˘ trÛn mu bylo asi 6 let – se v posledních letech objevily domnûnky, Ïe jeho otcem nemusel b˘t Pepi I., ale
jeho syn Merenre I.
Pepi II.
Pepi II., poslední mocn˘ panovník 6. dynastie, mûl b˘t údajnû nejdéle vládnoucím monarchou v dûjinách starovûkého Egypta. V Královském turínském papyru je mu pﬁipsána vláda dlouhá minimálnû 94 let a Manéthó uvádí, Ïe mûl na trÛn nastoupit v 6 letech. Av‰ak nejvy‰‰í soudobé udávané
datum pro vládu Pepiho II. je „pﬁíleÏitost 33. sãítání dobytka“, coÏ by pﬁi
dodrÏení dvouletého sãítacího censu odpovídalo 66 letÛm vlády. Královské jméno Pepiho II. lze pﬁeloÏit jako „Dokonalá je du‰e Reova“ a jeho Horovo jméno jako „Hor boÏsk˘ch zjevení“. Svou hrobku si nechal vystavût
v jiÏní Sakkáﬁe (obr. 9).
Známe minimálnû ‰est královen Pepiho II., z nichÏ ãtyﬁi byly pohﬁbeny
v okolí jeho pyramidy v jiÏní Sakkáﬁe. Dvû z nich byly dcery Pepiho I.
(a snad i nevlastní sestry Pepiho II.) – královny Neit a Iput II. O pÛvodu dal‰ích dvou královen, tj. Anchesenpepi IV. (matky Neferkarea II.) a VedÏebten, nemáme Ïádné spolehlivé informace. Jeho dal‰í manÏelka, královna
Anchesenpepi III., byla dcerou Merenrea I. a místo jejího pohﬁbu není známo. Hrobka dal‰í Ïeny, s níÏ je jméno Pepiho II. spojováno – královny Meretites, se nachází v tzv. uliãce královen jiÏnû od pyramidy Pepiho I.
16 Labrousse (2000: 486, obr. 1).
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Za vlády Pepiho II. vrcholí intenzita vztahÛ Egypta s okolními sousedy.
V autobiografick˘ch textech z tohoto období se dozvídáme o cestách odváÏn˘ch úﬁedníkÛ (Harchufa, Pepinachta a Sabniho z Kubbit el-Hawy) do
Núbie. Na mnoha lokalitách na Sinaji a ve V˘chodní pou‰ti byly nalezeny
doklady o pﬁítomnosti egyptsk˘ch expedic, které zde získávaly drahé kovy
a cenûné druhy kamene.

Obr. 9 Pohled na pyramidu panovníka Pepiho II. v jiÏní Sakkáﬁe.

Byla Anchesenpepi II. „femme fatale“ závûru 6. dynastie? 17
Existuje nûkolik náznakÛ, Ïe postavení královské matky Anchesenpepi II.,
minimálnû na poãátku vlády jejího syna, bylo opravdu v˘jimeãné. Svûdãí
o tom i skalní nápis,kter˘ po sobû zanechala expedice vyslaná do Wádí Magháry „u pﬁíleÏitosti 2. sãítání“, na nûmÏ stojí rovnocennû vedle sebe titulatura Pepiho II. a jeho matky. Pokud by na místû královny bylo uvedeno jméno
dal‰ího panovníka, znamenalo by to, Ïe oba králové vládli souãasnû v instituci, kterou známe pod termínem koregence. Stojící postava královny, která
zmiÀovan˘ nápis doprovází, má ãelo zdobené vztyãenou kobrou (ureem)
a v rukou drÏí lotosov˘ kvût a pﬁedev‰ím znak anch.V egyptské ikonografii je
ureus na ãele vyhrazen pouze panovníkovi, zatímco znak anch mohou drÏet
v rukou panovníci i boÏstva a nûkdy i blaÏení zemﬁelí. Av‰ak ve 4. roce vlády
Pepiho II.Anchesenpepi II. prokazatelnû Ïila a vykonávala funkci regentky.
17 Roth (2001: 147–153, 312–314)
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V˘jimeãné postavení, kterého se dostalo královské matce a regentce
Anchesenpepi II., nejlépe dokládá ikonografie jejího souso‰í se synem Pepim II. (obr. 10).18 Souso‰í vyrobené z témûﬁ prÛsvitného travertinu (tzv.
egyptského alabastru) pﬁedstavuje jeden z vrcholÛ staroegyptského sochaﬁství a je dnes uloÏeno v brooklynském muzeu. Královna je zachycena
sedící na kvadratickém trÛnu a na kolenou jí spoãívá její syn a de iure vlád-

Obr. 10 Souso‰í královny Anchesenpepi II. a mladého panovníka Pepiho II.

noucí panovník Pepi II.Hlavu královny zdobí supí pokr˘vka a do ãela je vyvrtána jamka, do níÏ byla pÛvodnû zasazena hlava supice, snad vyrobená ze
zlata, která dnes chybí. Supí pokr˘vka hlavy ztotoÏÀuje královnu s bohynímatkou Nechbetou. Nápis na svrchní stranû podstavce královnu identifikuje jako „Anchesenmerire, matku krále Horního a Dolního Egypta, dceru
starobylého boha, uctívanou, miláãka (boha) Chnuma“.
Pepi II. je vyobrazen v men‰ím mûﬁítku neÏ jeho matka – jiÏ to samo
o sobû je unikátní jev – a doslova jí „trÛní“ na kolenou. Sochaﬁ ho spodobnil jako dospûlého muÏe a nápis na pﬁední stranû podstavce ho identifikuje jako vládnoucího panovníka – „král Horního a Dolního Egypta Neferkare (Pepi II.), miláãek (boha) Chnuma, ten, kter˘ navÏdy Ïije jako (bÛh) Re“.
18 Ziegler (1999: ã. 173, s. 347, 348).
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Královna svého syna jednou rukou podpírá na lopatkách, zatímco druhou
ruku má volnû poloÏenou na jeho kolenou.
Poselství tohoto souso‰í je zﬁejmé – vláda dosud nezletilého Pepiho II.,
jehoÏ nárok na egyptsk˘ trÛn je nezpochybniteln˘, je závislá na zá‰titû
osobnosti jeho matky, královny Anchesenpepi II.
Pﬁímé sochaﬁské paralely tohoto souso‰í pocházejí aÏ z doby Nové ﬁí‰e.19 Ze Staré ﬁí‰e se dochovaly reliéfy, na nichÏ se objevují vyobrazení bohyní kojících panovníka, tj. ochraÀujících ho. Mateﬁsk˘m mlékem jsou pﬁedávány boÏské schopnosti, které tak pﬁímo spojují krále s univerzálním
svûtem bohÛ a vyjímají ho z pomíjivého svûta lidí.
Nástupnictví po smrti Pepiho II.
Nástupnictví na egyptském trÛnu po smrti Pepiho II. provází dosud mnoho nejasností. Silná centrální královská moc se zcela rozpadla a zdá se, Ïe
se v krátkém ãasovém sledu vystﬁídalo na trÛnu nûkolik vládcÛ, kteﬁí sice
svÛj pÛvod odvozovali od Pepiho II., av‰ak ve skuteãnosti byly jejich nároky pﬁinejmen‰ím nejasné. Enormnû dlouhá vláda Pepiho II. mûla za následek, Ïe pﬁeÏil témûﬁ v‰echny své dûti z první generace. Na sklonku vlády jiÏ
Ïila druhá generace tûchto potomkÛ a pﬁedev‰ím vnukové Pepiho II.
Jedním z ãlenÛ druhé generace mÛÏe b˘t nástupce Pepiho II., neznám˘
panovník jménem Merenre Nemtejsaf II., jehoÏ matkou byla královna Neita, manÏelka Pepiho II.20 Z ﬁady panovníkÛ, o nichÏ nemáme jakékoli bliÏ‰í
informace, vyãnívá záhadná osoba královny Neitokrety.
Královna Neitokret 21
Tato tajemná Ïena, jejíÏ jméno nebylo dosud v soudob˘ch historick˘ch
pramenech objeveno, je z pozdûj‰ích záznamÛ známá pod poﬁeãtûlou
podobou svého jména – Nitokris. Manéthó se o ní zmiÀuje pouze krátce,
kdyÏ ﬁíká, Ïe „Nitokris … nechala vybudovat tﬁetí pyramidu (v Gíze).“
Flavius Africanus o ní praví, Ïe „byla neju‰lechtilej‰í a nejkrásnûj‰í
z Ïen své doby, svûtlé pleti, nechala postavit tﬁetí pyramidu a vládla po
12 let.“
Hlavní zdroj na‰ich informací v‰ak pﬁedstavuje dílo antického historika
Hérodota, kter˘ o Neitokret uvádí: „Ona Ïena, která byla Egyptem vlád19 NejbliÏ‰í paralelu pﬁedstavuje socha královny Tausret, která je zobrazena jako prÛvodkynû
panovníka Siptaha.
20 MoÏná to byl pohrobek Pepiho II. O jeho pﬁímém rodinném vztahu k Pepimu II. svûdãí
královské jméno (Neferkare), které tento neznám˘ panovník pﬁímo pﬁejal od svého pﬁedka
(otce?).
21 Shrnutí problematiky o královnû Neitokret pﬁiná‰í ãlánek Ryholta (2000). Základní informace v ãe‰tinû – viz Dodson (v tisku).
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la, slula Nitokris, jako ona babylonská královna.Tato pr˘, chtíc pomstíti bratra svého, jejÏ EgypÈané za jeho kralování zavraÏdili a po nûmÏ
vládu ji odevzdali – jej tedy pomstiti chtíc, usmrtila pr˘ lstí valnû EgypÈanÛ.Vystavûv‰i totiÏ ohromnou podzemní síÀ pﬁedstírala, Ïe ji chce zasvûtiti, v‰ak v duchu nûãeho jiného obm˘‰lela. Pozvav‰i valn˘ poãet
EgypÈanÛ, jeÏ za hlavní pÛvodce smrti bratrovi mûla, poãastovala je,
mezi ãastováním pak vpustila velikou tajnou chodbou ﬁeku tam. Dále
o ní niãeho nevypravovali, leã Ïe vykonav‰i pomstu sama se v komnatu plnou Ïhavého popele uvrhla, aby pomstû u‰la.“
Na jiném místû svého vyprávûní Hérodotos uvádí, Ïe tﬁetí pyramidu v Gíze nechala vystavût jiná Ïena, dvoﬁanka jménem Rhodopis v dobû 26. dynastie. Pﬁesto se v‰ak zdá, Ïe starovûcí historici mûli jakési tu‰ení, Ïe v samotném závûru Staré ﬁí‰e Ïila mocná Ïena a pﬁipsali jí jméno Neitokret
(Nitokris). Toto jméno snad lze odvodit od egyptského slova Neit-kerti,
které se objevuje na Královském turínském papyru z doby 19. dynastie.
Jméno se dochovalo na fragmentu papyru, jehoÏ pﬁesné umístûní není jednoznaãné. Podle dnes jiÏ pﬁekonaného názoru byl zmínûn˘ zlomek umisÈován do ãásti, v níÏ jsou vyjmenováni vládci pozdní 6. dynastie. Situaci velmi komplikuje skuteãnost, Ïe tato ãást papyru je silnû po‰kozená. Badatelé
se tak domnívali, Ïe historick˘ pramen potvrzuje pravdivost Hérodotova
údaje o královnû tohoto jména a pﬁíbûhu, kter˘ s ní spojuje. V polovinû
90. let 20. století v‰ak probûhlo nové prozkoumání Královského turínského papyru a jeho zlomkÛ, které pﬁineslo zji‰tûní, Ïe jméno Neit-kerti
ve skuteãnosti vzniklo z ãásti královské titulatury muÏského panovníka
Siptaha (19. dynastie). Neit-kerti je zkomolená forma královského jména,
které panovník obdrÏel pﬁi svém nástupu na trÛn a v originále zní „Necerkare“.
V dal‰ím historickém prameni – seznamu králÛ z Abydu (19. dynastie),
kter˘ zmiÀuje v‰echny panovníky pozdní Staré ﬁí‰e, aÈ jiÏ byli jakkoli
bezv˘znamní, se v‰ak Neitokret nevyskytuje. Panuje tedy pﬁesvûdãení,
Ïe panovnice by tam mûla b˘t skryta pod jin˘m jménem. Na „správném“
místû, tj. na konci 6. dynastie, zde figuruje podobnû znûjící jméno –
Necerkare.
V abydoském seznamu králÛ se navíc na stejném místû vyskytuje jinde
neznám˘ panovník Menkare, kter˘ mûl údajnû vládnout krátce po Pepim
II. JiÏ na první pohled je jeho jméno velmi podobné staviteli tﬁetí pyramidy v Gíze, králi 4. dynastie Menkaureovi. Lze tedy rekonstruovat my‰lenkov˘ v˘voj, jemuÏ m˘tus o královnû Neitokret vdûãí za svÛj vznik. Na poãátku stojí jméno panovníka Menkaurea (stavitele tﬁetí pyramidy v Gíze),
z nûhoÏ zkomolením vzniklo Menkare. Toto zkomolení mohlo Hérodota
vést k tvrzení, Ïe tﬁetí pyramidu v Gíze si nechala vystavût Ïena.
Je v‰ak rovnûÏ moÏné, Ïe spojení Gízy s pyramidou, kterou si nechala vybudovat Ïena, má úplnû jin˘ základ. Královna Chentkaus I. je pohﬁbena
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v hrobce, která na první pohled pﬁipomíná malou stupÀovitou pyramidu.
âasto jí proto badatelé pﬁezdívají „ãtvrtá pyramida v Gíze“.
* * *
Jak bylo uvedeno na poãátku tohoto ãlánku, role královsk˘ch manÏelek
a pﬁedev‰ím matek doznala bûhem 6. dynastie v˘razné zmûny.V politicky
nestabilní dobû byl nárok na trÛn jistûj‰í, dokázal-li uchazeã prokázat pﬁíbuzensk˘ vztah s královskou rodinou skrze Ïenskou linii. Îena byla nositelkou královské krve a stvrzovala svou autoritou nárok potomka na egyptsk˘ královsk˘ trÛn. A tak bez pﬁehánûní lze ﬁíci, Ïe jiÏ ve starém Egyptû
platilo, Ïe matka je jistûj‰í neÏ otec.
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