
K R Á L O V S K É  Î E N Y  V 6 .  D Y N A S T I I .
Pet ra  V l ãková

Staré arabské pfiísloví praví, Ïe za v˘znamn˘m muÏem je tfieba hledat sil-

nou 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 vyskyto-

vala celá fiada v˘znamn˘ch a siln˘ch Ïensk˘ch osobností. Na struãném his-

torickém pfiehledu v˘voje staroegyptské spoleãnosti v závûru Staré fií‰e se

pokusím pfiiblíÏit Ïivot a osudy královen, které sice stály v pozadí, ale v je-

jichÏ rukou mnohdy leÏela skuteãná moc.

His to r ie  6 .  dynas t ie

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 ne-

sly vnitfiní omezení,která nezadrÏitelnû vedla k postupnému rozpadu toho-

to 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, titu-

ly 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 protago-

nisty zachyceny ve v˘zdobném programu hrobek v severní Sakkáfie a jiÏ-

ním Abúsíru.

Archeologick˘ materiál dokumentující v˘voj egyptské spoleãnosti v 6.dy-

nastii 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 si-

tuace 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 chrá-

mÛ.2 Není jistû pouhou souhrou náhod,Ïe v dobû,kdy panovníci pfiestávají

stavût sluneãní chrámy, zaãínají se v pohfiebních komorách a pfiilehl˘ch
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1 Bárta (2003).

2 Informace o v˘voji královského pohfiebi‰tû v Abúsíru – Verner (1994),Verner (1997). Shrnu-

tí poznatkÛ o sluneãních chrámech – Krejãí – Magdolen (v tisku).



místnostech objevovat Texty pyramid,které zabezpeãují panovníkovu ces-

tu na onen svût. Jak postupnû upadal v˘znam sluneãního boha Rea, vzrÛ-

stala 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 hod-

nostáfiÛ – napfi. Kagemniho, Hesiho a Nikauisesiho – o nichÏ víme, Ïe své

funkce vykonávali pod zmiÀovan˘mi panovníky.

Te t i

Panovník Teti, zakladatel 6. dynastie, uvádí na památnících pouze jméno

své matky – královny Se‰se‰et3 – a otce nezmiÀuje.Tetimu lze pravdû-

podobnû pfiipsat tfii královské manÏelky, kter˘m nechal vystavût hrobky

severnû od svého pohfiebního komplexu v Sakkáfie (obr. 1). Hlavní krá-

lovnou byla Chuit II., o jejímÏ rodinném pozadí nemáme dostaãující in-

formace. Lze pfiedpokládat, Ïe legitimitu nástupu na trÛn podpofiil svat-

60

P E T R A  V L â KOVÁ

3Toto 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 pfií-

buzensk˘ vztah k Venisovi a vládnoucí rodinû obecnû zÛstává zakryt rou‰kou tajemství. Nej-

novûj‰í zpracování – Roth (2001: 113–127).

Tab. 1 Panovníci 5. a 6. dynastie s uvedením délky jejich vlád (Královsk˘ turínsk˘ papyrus

(RCT), Manéthó) a místem pohfibu.

Jméno
Délka vlády

Místo pohfibu
RCT Manéthó

5. dynastie (2510–2365 pfi.Kr.)

Veserkaf 7 28 severní Sakkára

Sahure 12 13 Abúsír

Neferirkare 0 20 Abúsír

Neferefre x + 1 20 Abúsír

·epseskare 7 7 ?

Niuserre 11 44 Abúsír

Menkauhor 8 9 ?

DÏedkare 28 44 jiÏní Sakkára

Venis 30 33 severní Sakkára

6. dynastie (asi 2360–2180 pfi. Kr.)

Teti 0 30 severní Sakkára

Veserkare 0 0 ?

Pepi I. 20 53 jiÏní Sakkára

Merenre I. 0 7 jiÏní Sakkára

Pepi II. 90 + x 94 jiÏní Sakkára

Merenre II. 1 1 ?

Neitokret 0 12 ?



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.

Pfii v˘zkumu Tetiho zádu‰ního chrámu byl nalezen blok s po‰kozen˘m

hieroglyfick˘m nápisem zmiÀujícím „královskou matku Chentet…“.5 Ba-

datelé 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 vy-

povídá i volba Horova jména, které znûlo Seheteptauej „Ten, kter˘ uspo-

kojuje Obû zemû“.Vzhledem k nejistému rodinnému pÛvodu se zdá,Ïe pa-

novník 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 Ma-

néthónova svûdectví byl Teti zavraÏdûn svou ozbrojenou stráÏí.
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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 mas-

taby a teprve následnû roz‰ífiena a zmûnûna na pyramidu s mal˘m zádu‰ním chrámem. Nej-

novûj‰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.

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



Bûhem Tetiho vlády sledujeme vzrÛstající snahu panovníka zabezpeãit si

osobní ochranu tím,Ïe se obklopoval pomûrnû úzkou skupinou hodnostáfiÛ,

jimÏ mohl bezv˘hradnû dÛvûfiovat.6V souvislosti s tímto trendem se objevují

nové skupiny titulÛ jako napfi.„pfiedstaven˘ domu zbraní,pfiedstaven˘ ochra-

ny 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 soustfie-

ìovala 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 kumulova-

né 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 au-

tobiografie nám poskytuje unikátní informace o spoleãenském klimatu po-

ãátku 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 na-

pfi.v Búbastidû v deltû (tzv.ka-kaple) ãi Héliopoli (kvarcitov˘ obelisk).Rov-

nûÏ 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 ná-

rok chrámu na tribut odvádûn˘ z poroben˘ch zemí.

Byl  Te t i  zav raÏdûn a kdo by l  ta jemn˘ Vese rkare?

Tato otázka trápí egyptology po mnoho desetiletí.V soudob˘ch písemn˘ch

pramenech není o vraÏdû panovníka Ïádná zmínka, a tak se vychází z Ma-

néthónovy informace a z interpretace archeologick˘ch pramenÛ.

Veserkare,Tetiho tajemn˘ nástupce, je zmiÀován v pozdûj‰ích historic-

k˘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
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6 Pohfiebi‰tû tûchto hodnostáfiÛ se nachází bezprostfiednû na sever od panovníkova pohfieb-

ního 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.

7Tento 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).



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 soudo-

b˘ch památek (dvû cylindrická peãetítka a jeden mûdûn˘ nÛÏ) a nejvíce

zaráÏející je fakt, Ïe zmínky o nûm zcela chybí v soudob˘ch hrobkách hod-

nostáfiÛ, aÈ byli pohfibeni v okolí hlavního mûsta, nebo v provinciích. Je te-

dy zfiejmé, Ïe poté co zemfiel, byla jeho památka systematicky niãena. Rov-

nûÏ 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

Pepi  I .

Jak jiÏ bylo uvedeno v˘‰e,matkou Pepiho I.byla královna Iput I. Pokud pfii-

jmeme my‰lenku, Ïe Teti skuteãnû padl za obûÈ palácovému spiknutí, zÛ-

stává nevyfie‰eno, jak probíhal mocensk˘ boj mezi Veserkareem a Pepim I.
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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 le-

Ïící mezi mastabou Chentiky a pyramidou královny Chuity II. Dal‰í moÏností je vidût ve Ve-

serkareovi 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 ve-

dením Vasila Dobreva.

Obr. 2 âást seznamu králÛ z chrámu Sethiho I. v Abydu, v níÏ jsou vyjmenováni panovníci

pozdní Staré fií‰e.



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 cha-

rakteristické, Ïe pfieváÏná vût‰ina vykazuje rÛzn˘ stupeÀ poniãení v˘zdob-

ného programu (tzv.damnatio memoriae) (obr.3).Míru postiÏení lze roz-

dûlit do dvou základních skupin podle toho,zda byl terãem niãitelÛ majitel
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Obr. 3 Pfiíklad zámûrného poniãení reliéfní v˘zdoby, tzv. damnatia memoriae. Hrobka

Seanchipuptaha (podle Kanawati – Abder-Razig 1998: pl. 68).



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 ar-

cheologick˘ch pramenÛ nám v tomto pfiípadû mÛÏe napomoci vyplnit me-

zeru 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 „Milo-

van˘ Reem“.V této zmûnû vidí historikové doklad o probíhajícím mocen-

ském boji a projev oslavy Pepiho vítûzství. Jeho Horovo jméno znûlo Me-

ritauej „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 pro-

vinãní 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 osvo-

bození 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  p roces  p ro t i  ne jmenované k rá lovnû

O spiknutí proti panovníkovi zosnovaném v královském harému se dozví-

dáme pouze z Veniho autobiografie: „KdyÏ bylo tajnû vedeno v králov-

ském harému vy‰etfiování proti královské manÏelce, jeho velké favorit-

ce, 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, aã-

koli jsem zastával pouze úfiad správce palácov˘ch nájemcÛ.Nikdy pfied-

tím 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 favorit-

ka“, kter˘ jí pfiíslu‰el. O její totoÏnosti se dosud vedou spory a snad ji lze

ztotoÏnit s Veserkareovou matkou, královnou Chentet…
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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.Vycházíme-

li z pfiedpokladu, Ïe ke sãítání dobytka docházelo kaÏdé 2 roky,docházíme k údaji minimálnû

64 let.



Tzv .  abydoská svatba Pep iho  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 ro-

dinné zázemí? Rodina, z níÏ obû Ïeny pocházely, patfiila k v˘znamné pro-

vinãní ‰lechtû sídlící v metropoli jiÏního Egypta,Abydu. Jejich matkou by-

la 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˘ po-

sléze rovnûÏ vykonával funkci vezíra. Obû Ïeny v okamÏiku svatby pfiijaly

stejné jméno Anchesenmerire/Anchesenpepi, tj. „Ona Ïije pro Merirea (Pe-

piho I.)“,které odkazovalo na osobu jejich královského manÏela – buì uvá-

dûly 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 Pe-

pi 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 pa-

novník slab ,̆ aby takovou podporu skuteãnû potfieboval, a provinãní rodi-

ny 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 pev-

nû 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 provinã-

ních rodin, docházelo k pfiesouvání titulÛ správce a vezíra z jedné provin-

cie do druhé.12

Spiknut í  vez í ra  Ravera

RovnûÏ o tomto spiknutí nemáme Ïádné podrobnûj‰í informace. Na tzv.

dah‰úrském dekretu, v nûmÏ Pepi I. zaruãuje rozsáhlá privilegia pyramido-

vému mûstu pfiíslu‰ejícímu Snofruovû severní pyramidû, je jako úfiedník po-

vûfien˘ dohlíÏením nad správn˘m vykonáním dekretu uveden vezír Raver.

Dekret je datován do „roku 21. sãítání dobytka“, tj. pfiibliÏnû do 42.–43. ro-

ku vlády. Na dekretu v‰ak bylo jméno vezíra zniãeno, aniÏ by byl poniãen
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11 Právû unikátní titul „jiÏního vezíra“, kter˘ Nebet vlastnila, je pfiedmûtem vûdeck˘ch disku-

sí. Pfiedpokládá se, Ïe nejde o pouhé oznaãení v˘jimeãného spoleãenského postavení drÏitel-

ky, 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.



vlastní text. RovnûÏ Raverova hrobka nacházející se v blízkosti Tetiho py-

ramidy 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 spo-

luvládce. Poprvé by tak v egyptsk˘ch dûjinách byla doloÏena instituce ko-

regence, 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 mû-

la minimalizovat negativní dopady, které s sebou pfiiná‰ela zmûna osoby

panovníka.

Krá lovské  Ïeny  v oko l í  Pep iho  I .

V˘znamn˘m zdrojem informací o královské rodinû 6.dynastie je hfibitov je-

jích pfiíslu‰níkÛ, kter˘ leÏel v okolí královského pohfiebního komplexu Pe-

piho I., nazvaného Men-nefer-Pepi „Trvalá je krása Pepiho.“ První badatel,

kter˘ pronikl do nitra pyramidy Pepiho I., byl roku 1881 francouzsk˘ ar-

cheolog Maspero, kter˘ zde poprvé objevil soubor nejstar‰ích staroegypt-

sk˘ch náboÏensk˘ch textÛ – TextÛ pyramid.Od roku 1950 v prostoru pyra-

midy 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. „uliã-

ku královen“ (obr.4),v níÏ byly pohfibeny královské manÏelky Pepiho I.a je-

ho 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 stanove-

ní 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 ar-

chitektonické souãásti (vefieje a pfieklady dvefií, obûtní oltáfie a nepravé

dvefie) pak byl pouÏit u‰lechtil˘ kámen. U v˘znamn˘ch královen (Anch-

esenpepi 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 ka-

menn˘mi vefiejemi a pfiekladem, do nûjÏ byly vytesány hlavní tituly a jmé-

no vzne‰ené majitelky pohfiebního komplexu. PrÛchod ústil na mal˘ otev-

fien˘ 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,kte-

ré 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 Ïád-

né Texty pyramid (nejstar‰í doklad, kdy byly Texty Pyramid nalezeny v py-

ramidû královny, pochází z hrobky Anchesenpepi II. – obr. 5).
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Obr. 4 PÛdorys pohfiebi‰tû

v okolí pyramidy Pepiho II.

Obr. 5 Zlomek TextÛ

pyramid z hrobky královny

Anchesenpepi II. v jiÏní

Sakkáfie.



Anchesenpepi  I .  a I I . 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. Krá-

lovna 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 jiÏ-

ní Sakkáfie.V nejzápadnûj‰ím z pûti skladÛ zádu‰ního chrámu patfiícího krá-

lovnû Iputû II. se mu podafiil mimofiádnû v˘znamn˘ objev – nalezl sarkofág

(obr. 6), kter˘ byl pÛvodnû urãen pro královnu Anchesenpepi I., matku pa-

novníka 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 pa-
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13 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. Po-

stupnû zde bylo uloÏeno minimálnû pût dodateãn˘ch pohfibÛ, samozfiejmû také pohfieb sa-

motné královské majitelky v pyramidû.

Tab. 2 Majitelé mal˘ch pyramidov˘ch komplexÛ v okolí pyramidy Pepiho I. v jiÏní Sakkáfie.

Jméno majitele Spoleãenské postavení

Nebuunet manÏelka Pepiho I.

Inenek-Inti manÏelka Pepiho I.

Meretites manÏelka Pepiho II.

Tzv. jihozápadní královna manÏelka Pepiho I.

Hornecerichet syn Pepiho I.

Anchesenpepi II. manÏelka Pepiho I. a Merenrea, matka Pepiho II.

Tab. 3. Královské Ïeny, jejichÏ hrobky nebyly dosud nalezeny.

Se‰se‰et matka Tetiho

Anchesenpepi I. manÏelka Pepiho I., matka Merenrea

Anchesenpepi III. dcera Merenrea, Ïena Pepiho II

Anchesenpepi IV. dcera?, Ïena Pepiho II, matka Neferkarea II.

Mehaa manÏelka Pepiho I., matka prince Hornecericheta

?
manÏelka Pepiho I., „velká favoritka“ vystupující v soudním procesu

s bezejmennou královnou

? nejstar‰í královská dcera

NedÏeftet královská manÏelka



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 umoÏ-

nil poznat detailní v˘voj tohoto málo známého období egyptsk˘ch dûjin.
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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).



V epigrafickém materiálu vztahujícím se ke královské rodinû pozdní Sta-

ré fií‰e se v‰ak neobjevují pouze dvû majitelky stejného jména (Anchesen-

pepi), n˘brÏ rovnou ãtyfii. Anchesenpepi III. byla dcerou Merenrea I. a Ïe-

nou Pepiho II. O Anchesenpepi IV. víme, Ïe byla královskou dcerou

(totoÏnost otce není známa), Ïenou Pepiho II. a matkou Neferkarea II., jed-

noho 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 koregen-

ci (spoluvládu) s otcem,byÈ ji mnozí historikové pfiijímají.Tradiãnû jsou za

dvû nejv˘znamnûj‰í události vlády Merenrea I. povaÏovány v˘prava do Nú-

bie a stavba pyramidového komplexu zvaného Nefer-chau-Merenre „Krása

Merenrea se zjevuje v záfii“ (obr. 8).

Za jeho panování vrcholí kariéra Veniho – je jmenován vezírem a „správ-

cem 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
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15 Dobrev (2000: 385).

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



a pyramidion pro pyramidu „Krása Merenrea se zjevuje v záfii“. Pak

mne Jeho Veliãenstvo poslalo na Elefatinu, abych získal pro tutéÏ pyra-

midu 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 Ele-

fantinu neplavil s jednou váleãnou lodí.“

O rodinn˘ch pomûrech panovníka Merenrea I. máme pomûrnû málo in-

formací.Badatelé nebyli dlouho schopni urãit, zda mûl panovník vÛbec Ïe-

nu 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 Anche-

senpepi II., z jehoÏ prostoru pocházejí zlomky nápisÛ vztahující se k rodin-

n˘m vazbám této dÛleÏité královny.16 Z nich se dozvídáme,Ïe byla „manÏel-

kou 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 po-

sledních letech objevily domnûnky, Ïe jeho otcem nemusel b˘t Pepi I., ale

jeho syn Merenre I.

Pepi  I I .

Pepi II.,poslední mocn˘ panovník 6.dynastie,mûl b˘t údajnû nejdéle vlád-

noucím monarchou v dûjinách starovûkého Egypta. V Královském turín-

ském papyru je mu pfiipsána vláda dlouhá minimálnû 94 let a Manéthó uvá-

dí, 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. Králov-

ské jméno Pepiho II. lze pfieloÏit jako „Dokonalá je du‰e Reova“ a jeho Ho-

rovo 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 VedÏeb-

ten, nemáme Ïádné spolehlivé informace. Jeho dal‰í manÏelka, královna

Anchesenpepi III., byla dcerou Merenrea I. a místo jejího pohfibu není zná-

mo. Hrobka dal‰í Ïeny, s níÏ je jméno Pepiho II. spojováno – královny Me-

retites, se nachází v tzv. uliãce královen jiÏnû od pyramidy Pepiho I.
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16 Labrousse (2000: 486, obr. 1).



Za vlády Pepiho II. vrcholí intenzita vztahÛ Egypta s okolními sousedy.

V autobiografick˘ch textech z tohoto období se dozvídáme o cestách od-

váÏn˘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.

Byla  Anchesenpep i  I I .  „ femme fa ta le“  závûru  6 .  dynas t ie? 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 Mag-

háry „u pfiíleÏitosti 2. sãítání“,na nûmÏ stojí rovnocennû vedle sebe titulatu-

ra 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 institu-

ci, 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.

73

K R Á L OV S K É  Î E N Y  V  6 . DY N A S T I I

17 Roth (2001: 147–153, 312–314)

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



V˘jimeãné postavení, kterého se dostalo královské matce a regentce

Anchesenpepi II., nejlépe dokládá ikonografie jejího souso‰í se synem Pe-

pim II. (obr. 10).18 Souso‰í vyrobené z témûfi prÛsvitného travertinu (tzv.

egyptského alabastru) pfiedstavuje jeden z vrcholÛ staroegyptského so-

chafiství 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-

noucí panovník Pepi II.Hlavu královny zdobí supí pokr˘vka a do ãela je vy-

vrtána jamka,do níÏ byla pÛvodnû zasazena hlava supice,snad vyrobená ze

zlata, která dnes chybí. Supí pokr˘vka hlavy ztotoÏÀuje královnu s bohyní-

matkou Nechbetou. Nápis na svrchní stranû podstavce královnu identifi-

kuje 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 spodob-

nil jako dospûlého muÏe a nápis na pfiední stranû podstavce ho identifiku-

je jako vládnoucího panovníka – „král Horního a Dolního Egypta Neferka-

re (Pepi II.),miláãek (boha) Chnuma, ten,kter˘ navÏdy Ïije jako (bÛh) Re“.
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18 Ziegler (1999: ã. 173, s. 347, 348).

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



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 bo-

hyní kojících panovníka, tj.ochraÀujících ho.Matefisk˘m mlékem jsou pfie-

dávány boÏské schopnosti, které tak pfiímo spojují krále s univerzálním

svûtem bohÛ a vyjímají ho z pomíjivého svûta lidí.

Nástupnic tv í  po  smr t i  Pep iho  I I .

Nástupnictví na egyptském trÛnu po smrti Pepiho II. provází dosud mno-

ho 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 náro-

ky pfiinejmen‰ím nejasné. Enormnû dlouhá vláda Pepiho II. mûla za násle-

dek,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 Nei-

ta,manÏelka Pepiho II.20 Z fiady panovníkÛ,o nichÏ nemáme jakékoli bliÏ‰í

informace, vyãnívá záhadná osoba královny Neitokrety.

Krá lovna Ne i tok re t 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 vlád-
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19 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 infor-

mace v ãe‰tinû – viz Dodson (v tisku).



la, slula Nitokris, jako ona babylonská královna.Tato pr ,̆ chtíc pomstí-

ti bratra svého, jejÏ EgypÈané za jeho kralování zavraÏdili a po nûmÏ

vládu ji odevzdali – jej tedy pomstiti chtíc, usmrtila pr˘ lstí valnû Egyp-

ÈanÛ.Vystavûv‰i totiÏ ohromnou podzemní síÀ pfiedstírala, Ïe ji chce za-

svûtiti, 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 komna-

tu plnou Ïhavého popele uvrhla, aby pomstû u‰la.“

Na jiném místû svého vyprávûní Hérodotos uvádí,Ïe tfietí pyramidu v Gí-

ze nechala vystavût jiná Ïena, dvofianka jménem Rhodopis v dobû 26. dy-

nastie. Pfiesto se v‰ak zdá, Ïe starovûcí historici mûli jakési tu‰ení, Ïe v sa-

motném 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 jed-

noznaãné. Podle dnes jiÏ pfiekonaného názoru byl zmínûn˘ zlomek umis-

Èován do ãásti,v níÏ jsou vyjmenováni vládci pozdní 6.dynastie.Situaci vel-

mi 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 turín-

ského 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 „Ne-

cerkare“.

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 pyrami-

dy v Gíze, králi 4. dynastie Menkaureovi. Lze tedy rekonstruovat my‰lenko-

v˘ v˘voj, jemuÏ m˘tus o královnû Neitokret vdûãí za svÛj vznik. Na poãát-

ku 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 vy-

budovat 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 pfií-

buzensk˘ vztah s královskou rodinou skrze Ïenskou linii. Îena byla nosi-

telkou královské krve a stvrzovala svou autoritou nárok potomka na egypt-

sk˘ královsk˘ trÛn. A tak bez pfiehánûní lze fiíci, Ïe jiÏ ve starém Egyptû

platilo, Ïe matka je jistûj‰í neÏ otec.

L i te ra tu ra

Bárta, Miroslav

2003 „Egypt na sklonku Staré fií‰e (pol. 22. stol. pfi.n.l.): zánik éry stavitelÛ pyramid“, v: Budil,

Ivo – Charvát, Petr (eds.). Orientalia Antiqua Nova III, Dobrá Voda:Ale‰ âenûk, s. 7–28.

Baud, Michel – Dobrev,Vassil

1995 „De nouvelles annales de º Ancien Empire égyptienne.Une „Pierre de Palerme“ pour le

VIe dynastie“, BIFAO, s. 23–92.

Dobrev,Vassil

2000 „The South Saqqara Stone and the sarcophagus of Queen Mother Ankhesenpepy (JE 65

908)“,v:Bárta,Miroslav – Krejãí, Jaromír (eds.).Abusir and Saqqara in the Year 2000,Praha:

Academy of Sciences of the Czech Republic, Oriental Institute [Archiv orientální. Supple-

menta IX], s. 381–396.

Dodson,Aidan

v tisku „Nejstar‰í panovnice starovûkého Egypta“, v:Manley,Bill (ed.).70 záhad starovûkého

Egypta, Praha: Slovart, s. 111–13.

Hawass, Zahi

2000 „Recent Discoveries in the Pyramid Complex of Teti at Saqqara“,v:Bárta,Miroslav - Krej-

ãí, Jaromír (eds.). Abusir and Saqqara in the Year 2000, Praha:Academy of Sciences of the

Czech Republic, Oriental Institute [Archiv orientální. Supplementa IX], s. 413–444.

Jánosi, Peter

1996 Die Pyramidenanlagen der Königinnen. Untersuchungen zu einem Grabtyp des

Alten und Mittleren Reiches,Wien:Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften

[Untersuchungen der Zweigstelle Kairo des Österreichischen archäologischen Institutes,

sv. 13].

Kanawati, Naguib

2003 Conspiracies in the Egyptian Palace. Unis to Pepy I, London: Routledge.

77

K R Á L OV S K É  Î E N Y  V  6 . DY N A S T I I



Kanawati, Naguib – Abder-Raziq, Mohammad

1998 The Teti Cemetery at Saqqara. vol. III. The tombs of Neferseshemre and Seankhuiptah,

Warminster:Aris and Phillips Ltd. [The Australian Centre for Egyptology, Reports: 11]

Krejãí, Jaromír – Magdolen, Du‰an

v tisku „Abúsírské sluneãní chrámy a kult boha slunce ve Staré fií‰i“, v: Bene‰ovská, Hana –

Vlãková, Petra (eds.). Abúsír. Tajemství pou‰tû a pyramid (katalog v˘stavy).

Labrousse,Audran

2000 „Une épouse du roi Mérenrê Ier: la reine Ânkhesenpépy II“, v: Bárta, Miroslav – Krejãí,

Jaromír (eds.). Abusir and Saqqara in the Year 2000, Praha: Academy of Sciences of the

Czech Republic, Oriental Institute [Archiv orientální. Supplementa IX], s. 485–490.

Roth, Silke

2001 Die Königsmütter des Alten Ägypten von der Frühzeit bis zum Ende der 12.Dynastie,

Wiesbaden: Harrassowitz [Ägypten und Altes Testament, sv. 46].

Ryholt, Kim

2000 „The Late Old Kingdom in the Turin King-list and the Identity of Nitocris“, ZÄS 127,

s. 87–100.

Vachala, Bfietislav

2000 Nejstar‰í literární texty v nekrálovsk˘ch hrobkách egyptské Staré fií‰e,Brno:NAUMA.

Verner, Miroslav

1994 Zapomenuté pyramidy, ztracení faraoni, Abúsír, Praha:Academia.

1997 Pyramidy.Tajemství minulosti, Praha:Academia.

Ziegler, Christiane (ed.)

1999 ª Art égyptien au temps des pyramides, PafiíÏ: Réunion des Musées Nationaux.

78

P E T R A  V L â KOVÁ


