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KRÁLOVSKÉ ÎENY A JEJICH ZÁZEMÍ NA KONCI ST¤EDNÍ ¤Í·E
Hana Vymazalová

Historick˘ v˘voj a královská rodina
Na poãátku dûjin egyptského státu byla královská rodina úzce propojena
s hospodáﬁstvím zemû. MuÏ‰tí pﬁíslu‰níci královského rodu zastávali v˘znamné postavení ve státní správû a sv˘m administrativním pÛsobením stvrzovali
jednotu Egypta. Mlad˘ stát se postupnû rozvíjel, utváﬁel svou politickou podobu a úﬁedníci z královského rodu pomáhali rozvíjet a udrÏovat rovnûÏ jeho
hospodáﬁské uspoﬁádání. V˘znamnou úlohu zastávaly královské Ïeny, které
byly nositelkami královské krve,jeÏ jejich manÏelÛm a potomkÛm potvrzovala nárok na trÛn. V prÛbûhu doby se ve státní správû stále více prosazovali
úﬁedníci nekrálovského pÛvodu, postupnû si pﬁisvojovali v˘hody spojené
s odpovûdností a tûÏili z nich ve svÛj osobní prospûch. Na konci Staré ﬁí‰e se
pozvolna zaãala dostavovat krize, zachvacující nejeden aspekt egyptského
systému a státního uspoﬁádání. Nevyhnula se ani otázce legitimity adeptÛ na
egyptsk˘ trÛn, ani správním záleÏitostem a politické ideologii. Její projevy lze
snadno pozorovat i v obrovském nárÛstu mnoÏství administrativních titulÛ
a s nimi spojen˘ch hospodáﬁsk˘ch v˘hod, ve snahách správních celkÛ (pﬁedev‰ím chrámÛ) vymanit se z podruãí státního systému a v nezanedbatelné
míﬁe v bezprostﬁedních bojích o moc.Tato krize dosáhla vrcholu na samém
konci Staré ﬁí‰e a nenávratnû odvála pevnû stanovené tradice.
Specifické pomûry První pﬁechodné doby zdánlivû pﬁinesly roztﬁí‰tûnost
a chaos.Ve skuteãnosti umoÏnily oprostit se od centralizovan˘ch tlakÛ politicky silného celku, coÏ podnítilo snahy o rozvoj vlastních moÏností v lokálním mûﬁítku, v návaznosti na hodnoty nastolené bûhem Staré ﬁí‰e. Nebylo v‰ak moÏné potlaãit touhu po opûtovném sjednocení zemû. Jen jednotn˘
a siln˘ Egypt totiÏ mohl zajistit rozkvût a blahobyt v takové míﬁe, která by
umoÏnila opût budovat slavné památníky a dob˘vat slavná vítûzství.
Naplnit tento mocensko-politick˘ sen dokázal Mentuhotep II. a právû
opûtovné sjednocení Egypta vymezuje poãátek Stﬁední ﬁí‰e. Nejv˘raznûj‰í
rys této doby pﬁedstavuje snaha navázat na tradice Staré ﬁí‰e tak, aby bylo
moÏné nastolit pomûry hospodáﬁského blahobytu prospû‰ného nejen
mocn˘m, ale rovnûÏ prost˘m lidem. Stejnû jako není moÏné vstoupit dvakrát do téÏe ﬁeky, nebylo ani tehdy moÏné zrekonstruovat pomûry nejvût‰ího rozkvûtu Staré ﬁí‰e v plné ‰íﬁi. Správní systém, vláda, ale také sm˘‰lení
obyvatel nilského údolí a jejich postoj vÛãi státu pro‰ly bûhem pﬁechodné
doby nezanedbateln˘m v˘vojem, kter˘ je jednodu‰e ﬁeãeno posunul oproti Staré ﬁí‰i o pár set let dále.
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Bûhem 12. dynastie (vrchol Stﬁední ﬁí‰e) se moc v rámci královské rodiny pﬁedávala spoluvládím, které zaruãovalo práva následníka trÛnu a sniÏovalo pravdûpodobnost následnick˘ch rozbrojÛ. Bezpochyby ‰lo o velice
praktické opatﬁení.
Na vrcholu Stﬁední ﬁí‰e panovník poutal v‰echnu moc a pozornost ke
své osobû – ve snaze udrÏet jednotu zemû. V˘znam Ïen z královské krve
potvrzuje skuteãnost, Ïe byly v návaznosti na tradici Staré ﬁí‰e pohﬁbívány
ve vnûj‰ích okrscích královsk˘ch pyramidov˘ch komplexÛ. O nádheﬁe
a pﬁepychu jejich pohﬁebních v˘bav vypovídají ‰perky a dal‰í cenné pﬁedmûty z tzv. dah‰úrského a illáhúnského pokladu, které byly nalezeny pﬁi
v˘zkumu nûkter˘ch hrobek královsk˘ch dcer.1 Vedle královen a princezen
v‰ak bylo i v˘znamn˘m státním úﬁedníkÛm dovoleno spoãinout za vnûj‰í
ohradní zdí pyramidov˘ch komplexÛ jejich pánÛ. Mohlo b˘t toto privilegium projevem snahy o bliÏ‰í pﬁipoutání k osobû krále a zároveÀ vymezení
podﬁízeného postavení vÛãi jeho osobû? Královsk˘ syn a úﬁedník si na jednu stranu byl vûdom, Ïe se mu dostává obrovské pocty, na druhou stranu
v‰ak byla zdÛraznûna jeho závislost na králi. Jistû ‰lo o pﬁirozenou politickou reakci na prosazování v˘razn˘ch a samostatn˘ch osobností v První
pﬁechodné dobû, kterému bylo nyní tﬁeba ráznû pﬁedejít.
Plynul˘ v˘voj v‰ak nejde zvrátit.Ani nyní nebylo moÏné zcela navrátit
pomûry z poãátku Staré ﬁí‰e, kdy byl stát siln˘, prosperující, ideologicky
jednotn˘. Zdá se, jakoby jiÏ lidé nebyli vnitﬁnû pﬁesvûdãeni o tom, Ïe oni
sami mají prospûch z udrÏování státem vynucovan˘ch pomûrÛ.Wolfgang
Helck2 dokonce tvrdí, Ïe obyvatelé nilského údolí se jiÏ po proÏitku
osobní svobody z První pﬁechodné doby nebyli ochotni navrátit k modelu absolutního podrobení se panovníkovi. Nebyli jiÏ schopni se plnû
identifikovat se státem, takÏe reÏim zaloÏen˘ – stejnû jako ve Staré ﬁí‰i –
na povinnosti lidí o stát peãovat, byl pﬁedem odsouzen k neúspûchu.
Helckova radikální pﬁedstava se zdá trochu pﬁíli‰ schematická, nicménû
mÛÏe do jisté míry odráÏet zmûny probûhnuv‰í v egyptské spoleãnosti
po konci slavn˘ch dnÛ Staré ﬁí‰e. Posun je patrn˘ napﬁíklad v náboÏensk˘ch a posmrtn˘ch pﬁedstavách, ale také tﬁeba v zahraniãní politice
egyptského státu, jeÏ se zdá nyní více expansivní. Dochované literární
i vûdecké texty svûdãí o rozvoji nejrÛznûj‰ích odvûtví spoleãenského Ïivota v této dobû.
Slábnoucí 13. dynastie
Síla a legitimita 12. dynastie postupnû vy‰umûla.Ve druhé polovinû dynastie znatelnû narostlo mnoÏství úﬁadÛ a pravomoci tûch star˘ch se omezi1 Viz napﬁ.Verner (1997: 340–341; 343–344)
2 Helck (1975)
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ly. Postupnû se zaãaly prosazovat dynastie úﬁedníkÛ, kdy jeden úﬁad pﬁecházel z otce na syna v rámci jedné silné rodiny.
Panovníci následující 13. dynastie v˘raznû ztratili sílu a nemûli jiÏ moc
pohnout s vûcmi, prosazovat nové my‰lenky a osvûÏit ovzdu‰í v zemi. Podle dokladÛ z této doby se zdá, Ïe postavení panovníka na dvoﬁe se oproti
dﬁívûj‰ím dobám nezmûnilo, av‰ak závaÏnû upadlo postavení krále a dvora
v celé zemi. V˘raznû napﬁíklad ustoupila dÛleÏitost krále pro zaji‰Èování
pﬁíjemného posmrtného Ïivota jeho poddan˘ch.
Tyto spoleãenské zmûny mohly souviset i s nov˘m mechanismem následnictví. Bûhem 150 let trvání 13. dynastie se na egyptském trÛnu vystﬁídalo
mnoho desítek panovníkÛ (oproti 8 králÛm bûhem dvou set let 12. dynastie).Jen v˘jimeãnû je v tomto období doloÏeno nástupnictví z otce na syna.
Naopak není v˘jimkou,Ïe panovník zdÛrazÀoval svÛj nekrálovsk˘ pÛvod.Podle Stephena Quirka3 nebyla legitimita krále v této dobû odvozována od královské krve, ale od jeho zboÏn˘ch skutkÛ, jeÏ zahrnovaly úctu k ãinÛm pﬁedkÛ, budování památek, udrÏování a roz‰iﬁování boÏsk˘ch kultÛ a podnikání
váleãn˘ch v˘prav. Podle Quirka byla 13. dynastie schopna udrÏet moc i bez
jedné silné královské rodiny, neboÈ se na trÛnû stﬁídaly respektované osobnosti z vlivn˘ch egyptsk˘ch rodin.Na druhou stranu v‰ak absence silné centrální autority a krátké vlády postar‰ích králÛ, tû‰ících se obecné úctû, vedla
k oslabení vlády.V závûru 13. dynastie králové z Ictaueje ztratili kontrolu nad
deltou,kde se prosazovali lokální vládci (14.dynastie) a kam nekontrolovanû
pronikalo semitské obyvatelstvo z Asie (Hyksósové a jejich 15. a 16. dynastie).Vládci Horního Egypta postupem doby pﬁesídlili do Théb a odtud vládli jako 17. dynastie, aby znovu sjednotili Egypt na poãátku 18. dynastie, kdy
se na trÛnu opût prosadila jedna silná rodina.
Jedním z v˘razn˘ch projevÛ ãastého stﬁídání krátk˘ch vlád a celkového
oslabení postavení krále a jeho dvora v zemi je úpadek stavitelského umûní. Památek z tohoto období známe velice málo a v podstatû chybûjí bohatû zdobené úﬁednické hrobky i honosné královské hrobové komplexy.
Vládci 13. dynastie si v návaznosti na star‰í tradici budovali pyramidy na
memfidské nekropoli, zejména v blízkosti star‰ích pyramid v˘znamn˘ch
vládcÛ, jejichÏ stín pro nû mohl pﬁedstavovat podporu.
Jen jediná z pyramid 13. dynastie byla jednoznaãnû identifikována, a to
pyramida krále ChendÏera v jiÏní Sakkáﬁe, nacházející se jihov˘chodnû od
Mastabat faraún. Vnitﬁní prostory pyramidy zﬁetelnû odkazují na zpÛsob,
jak˘m byla vybudována pohﬁební komora v pyramidû Amenemheta III.
v Hawáﬁe. ChendÏer navázal na cestu vy‰lapanou jeho slavnûj‰ím pﬁedchÛdcem, a udrÏel tak tradici panovnického rodu. Uvnitﬁ ohradní zdi jeho
pyramidového komplexu se nacházela je‰tû jedna malá pyramida, pod níÏ
byly pohﬁbeny dvû ChendÏerovy manÏelky.
3 Quirke (1991: 137)
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Dal‰í stavbou z 13. dynastie se zdá b˘t pyramida v jiÏním Dah‰úru, která
je pﬁipisována Amenej Kemauovi. Jin˘ panovník z této doby,Auibre Hor, se
nechal pohﬁbít v jedné z hrobek uvnitﬁ pyramidového komplexu Amenemheta III. v Dah‰úru. S nejvût‰í pravdûpodobností vyuÏil jiÏ existující,
star‰í hrobku. Byla zde nalezena jeho slavná dﬁevûná socha se znakem ka
na hlavû a vykládan˘ma, velice Ïivû pÛsobícíma oãima. V pyramidovém
komplexu Amenemheta II. v Dah‰úru byla pohﬁbena královna Keminebu,
která podle stylu nápisÛ v hrobce pocházela rovnûÏ ze 13. dynastie, aãkoli
o ní neznáme nic bliÏ‰ího.
Papyrus Bulak 18 – královská úãetní kniha
Vedle jednoznaãnû hovoﬁících dokladÛ z archeologick˘ch v˘zkumÛ odráÏejí úpadek hospodáﬁství 13. dynastie rovnûÏ dochované texty. Jeden
z nich se pﬁímo dot˘ká královské rodiny a odráÏí pomûry, v nichÏ Ïila.
Dva fragmenty papyru, známé dnes pod oznaãením papyrus Bulak ã. 18,
nalezl Auguste Mariette roku 1860 pﬁi sv˘ch vykopávkách v Dra Abu en-Naga
na thébské nekropoli.4 Majitelem hrobky byl pravdûpodobnû Neferhotep,
jehoÏ jméno se objevuje na nûkolika pﬁedmûtech z pohﬁební v˘bavy a také na jednom z nalezen˘ch dokumentÛ. Datace hrobky není zcela jednoznaãná a mÛÏe se pohybovat mezi 12. a 17. dynastií.
Oba fragmenty papyru, aã jsou psány jin˘m rukopisem, zmiÀují panovníka Sebekhotepa a vezíra jménem Anchu. Z doby 13. dynastie známe nûkolik králÛ jménem Sebekhotep.Av‰ak vezír Anchu je doloÏen i z nûkolika
dal‰ích památek, a tedy víme, Ïe pocházel z rodiny vezírÛ z poloviny 13. dynastie.Tyto indicie spoleãnû se stylem písma naznaãují, Ïe papyrus Bulak
18 byl sepsán za vlády Sechemre Chutauej Amenemheta Sebekhotepa II.,
pﬁedchÛdce krále ChendÏera.
Na papyru jsou zaznamenány úãty královského dvora, které byly poﬁízeny s nejvût‰í pravdûpodobností v dobû královské náv‰tûvy v Thébách. Zdá
se, Ïe náv‰tûva se uskuteãnila v souvislosti s kultem boha Moncua v Medamúdu, neboÈ v úãtech jsou hojnû zmiÀovány produkty zasílané na provoz
tohoto kultu. Je moÏné, Ïe panovník zakládal nebo uvádûl do provozu svatostánek tohoto boha.
Úãty byly zaznamenávány dennû,takÏe nám papyry poskytují jak˘si denní obrat palácového hospodáﬁství. Dochovány jsou údaje pro období od
25. dne 2. mûsíce záplav do 4. dne 3. mûsíce záplav a od 16. do 18. dne
3. mûsíce záplav.
Na tomto pﬁíkladu si nyní mÛÏeme ukázat, jak bylo vedeno hospodáﬁství
paláce, jakou úlohu v nûm hrála královská rodina a – zcela konkrétnû – jaké mnoÏství komodit v prÛbûhu dnÛ obyvatelé paláce spotﬁebovali.V‰ech4 Více k objevení papyru a nálezov˘m okolnostem viz Mariette (1872: 6–8)
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ny tyto údaje mohou napomoci utvoﬁit si obrázek o kaÏdodenním Ïivotû
královského dvora v obodbí úpadku za 13. dynastie.
V úãtech na papyru Bulak 18 jsou zmiÀovány konkrétní osobnosti, jimÏ byly vypláceny potravinové pﬁídûly z paláce, a jejich pﬁíslu‰nost k urãit˘m
ãástem paláce, o jehoÏ uspoﬁádání se tak mnohé dozvídáme.
Hospodáﬁské zázemí paláce bylo oznaãováno termínem
akeju-a‰a. Jednalo se o sluÏebníky, kteﬁí se starali
o zaopatﬁení chodu paláce, ale nemûli pﬁístup do jeho jin˘ch ãástí. Z úãtÛ
víme, Ïe jim byly posílány urãité podíly potravin, nikdy v‰ak nejsou uvádûni jmenovitû. Jednalo se o nízko postavené slouÏící, kteﬁí byli oznaãovaní
jako jeden celek, nikoli jako jednotlivci. Sklady, tedy ta ãást paláce, ve které
akeju-a‰a pÛsobili, se naz˘vala

‰ena.

Královské rodinû byla vyhrazena ãást zvaná
per menawet („dÛm chÛv“). Do této ãásti paláce jiÏ byl omezen˘ pﬁístup a patﬁili
sem nejen vlastní ãlenové královské rodiny, ale také úﬁedníci s urãit˘mi povinnostmi. Právû obyvatelé této ãásti paláce nás budou nejvíce zajímat.
SlouÏící akeju-a‰a a obyvatelé soukromé ãásti paláce, kde pﬁeb˘vala
i králova rodina, byli zásobováni pﬁímo z ‰ena, tedy z místa, kde se potraviny skladovaly a pﬁipravovaly.
Státní záleÏitosti se odehrávaly v ãásti oznaãované
per-aa („velk˘
dÛm“), pod kterou náleÏel napﬁíklad vezír, pﬁedstaven˘ armády atp. Zdá se,
Ïe osazenstvo této ãásti paláce se den po dni pomûrnû znaãnû mûnilo.
Úﬁedníci odjíÏdûli za sv˘mi povinnostmi, zatímco jiní naopak pﬁicházeli ke
dvoru ﬁe‰it své záleÏitosti. Zatímco poãet obyvatel a strávníkÛ ve skupinû
akeju-a‰a a v per-menawet se nemûnil, takÏe bylo moÏné je zásobovat pﬁímo, v pﬁípadû per-aa bylo tﬁeba se kaÏd˘ den ﬁídit aktuálním poãtem osazenstva. Pravdûpodobnû z tohoto dÛvodu byli za zásobování per-aa zodpovûdní zvlá‰tní povûﬁení sluÏebníci vnûj‰ího paláce.
Toto rozdûlení obyvatel královského paláce se odráÏí i v jeho stavebním
uspoﬁádání, které se na základû papyru mÛÏeme pokusit v teoretické rovinû zrekonstruovat (viz obr. 1).Ve stﬁedu ohrazení se nacházela hlavní budova rozdûlená na úﬁední ãást

chentej a soukromou ãást

kap (obû ãásti jsou vedle sebe jmenovány v S305).V úãtu S9 jsou
5 Bietak (1985: 313–49; LÄ IV: 645–646)
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potraviny urãené královnû posílány do kap, takÏe se zdá, Ïe toto slovo
oznaãuje pﬁímo tu ãást paláce, kde byla ubytována králova rodina. Oznaãení per-menawet se tedy vztahuje k osobám, jeÏ jsou s touto ãástí paláce
spojeny svou ãinností, nikoli k samotné stavební souãásti.
Dal‰í ãást paláce pﬁedstavovala
wachej, sloupová síÀ,
jeÏ slouÏila jako místo audiencí. Zde se pohybovali úﬁedníci, zde jim byly
pﬁedkládány pokrmy pﬁi urãit˘ch pﬁíleÏitostech (viz S60 a 74), zde byly
rovnûÏ pﬁedávány obûtiny vyhrazené kultu Moncua v Medamúdu (viz S16,
24 a 65). SíÀ wachej je moÏné chápat jako místo, kde se vnûj‰í ãást paláce
stﬁetávala s vnitﬁní ãástí.

Obr. 1 Schematické znázornûní souãástí královského paláce ve 13. dynastie na základû
dokladÛ z papyru Bulak 18. (Podle Quirke 1990: 41)

Kolem této centrální ãásti paláce se rozkládala ‰ena. Její souãástí byly
sektory urãené pro skladování a zpracování jednotliv˘ch komodit.V textu
je v˘slovnû zmínûna jen „komora masa“.Ta se dále dûlila na oddûlení pro
vnûj‰í palác a pro vnitﬁní palác. DÛleÏité souãásti paláce tedy mûly pravdûpodobnû i v rámci spoleãn˘ch skladovacích prostor svá vlastní oddûlení.
Vnû ohrazení královského paláce vedla pﬁístupová cesta, kterou snad
oznaãoval termín wat-nesut (S50).Tato cesta musela vést od pﬁístavi‰tû na
bﬁehu Nilu, kter˘ po v‰echna období egyptsk˘ch dûjin pﬁedstavoval hlavní
tepnu zemû.V blízkosti pﬁístavi‰tû se rozkládal
wecheret („dvÛr“),
kde mohli sídlit ﬁemeslníci zmiÀovaní v textu.
Tato pﬁedstava o uspoﬁádání královského paláce se shoduje s archeologick˘mi doklady z v˘zkumÛ v Tell el-Dabû v deltû, kde se podaﬁilo odkr˘t
mimo jiné pozÛstatky královského paláce z konce Stﬁední ﬁí‰e.6
6 Oznaãení úãtÛ písmenem S + ãíslo navazuje na ScharffÛv pﬁepis do hieroglyfÛ, jehoÏ souãástí jsou odkazy na faksimile papyru viz Mariette (1872: pl. 14–55).
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Pﬁenesme nyní pozornost k samotn˘m úãtÛm. Nebudeme zde vyjmenovávat úpln˘ pﬁehled záznamÛ na papyru Bulak 18, n˘brÏ si pov‰imneme jen
nûkolika zápisÛ, které se nûjak˘m zajímav˘m zpÛsobem zmiÀují o královské rodinû.
Nejprve si pro zajímavost ukaÏme jeden z prvních dochovan˘ch záznamÛ
na papyru, kter˘ pochází pravdûpodobnû z 25. dne 2. mûsíce záplav a udává
poãet jednotliv˘ch komodit spotﬁebovan˘ch dennû v paláci (zápis S2). Pro
úplnost mÛÏeme uvést, Ïe na jiném místû dokumentu se vyskytují dal‰í podobné záznamy spotﬁeby pro cel˘ den. MnoÏství udaná pro jednotlivé komodity se v rÛzn˘ch dnech li‰í, coÏ je pochopitelné vzhledem k v˘‰e naznaãenému pohybu osob v paláci.RÛznit se mohl poãet hodnostáﬁÛ a úﬁedníkÛ,
ale také dodávky pro boha Moncua z Medamúdu atp.
Dodávka pro Pána (= krále), nechÈ Ïije, je svûÏí a zdráv.
Dodávka z oblasti Tep Resej (= JiÏního Egypta)
/////////
chléb, rÛzné druhy
kusÛ
850
460
dÏbány piva
dÏbánÛ 70
36
datlov˘ mo‰t (?)
nádob
1
velké nádoby
nádob
52
peãivo
kusÛ
2
svazky zelí
kusÛ
10
50

pokladnice
320
24

[50]

Zajímav˘ je také záznam z 26. dne 2. mûsíce doby záplav, kter˘ mimo jiné
zahrnuje i písemn˘ pﬁíkaz pro rozdûlení pﬁídûlÛ pﬁíslu‰ejících královské
rodinû a osobám s ní spﬁíznûn˘m (zápis S7).
Dal‰í pﬁíkaz pﬁi‰ed‰í zodpovûdnému úﬁedníkovi: Vydej polovinu /////////// královské
[manÏelce,nechÈ Ïije,je svûÏí a zdráva,] a rovnûÏ hodnostáﬁÛm a lidem z per-menawet,královsk˘m sestrám spolu s pﬁídûly tohoto dne. Proveì tento pﬁíkaz!

TéhoÏ dne byl sepsán úãet zachycující distribuci produktÛ mezi obyvatele
paláce (zápis S11), kter˘ mÛÏe pﬁímo odkazovat na pﬁedcházející pﬁíkaz
a v nûm zmínûné pﬁídûly pﬁíslu‰ející tomuto dni.
Tento uveden˘ úãet nám jiÏ poskytuje zcela jasné informace o mnoÏství produktÛ, které byly pﬁidûlovány jednotliv˘m osobám v paláci. Jsou
zde zaznamenány pﬁídûly chleba, piva, datlí a dal‰ích produktÛ. První
sloupec jmen zahrnuje vysoké úﬁedníky, v ãele s pﬁedstaven˘m Mûsta,
vezírem Anchuem, kteﬁí vesmûs dostávají pomûrnû malé mnoÏství potravin (po jednom kuse). Následuje sloupec vyhrazen˘ královské rodinû
a osobám s ní spﬁíznûn˘m (viz následující ukázka).V tomto pﬁípadû jsou
jiÏ pﬁídûly vût‰í. âlenové královské rodiny dostávají pﬁesnû totéÏ mnoÏství chleba a piva jako královna, jedinou v˘jimku tvoﬁí královské dûti –
syn a tﬁi dcery – kteﬁí mají polovinu. Královna jako jediná obdrÏela pﬁí85
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dûl masa. Zajímavé je, Ïe hodnostáﬁi a osoby zmínûné za královskou rodinou mají v˘‰i pﬁídûlÛ stejnou (dûti poloviãní) jako osobnosti z královské krve.
Soupis hodnostáﬁÛ a jejich pﬁíjmÛ
pro tento den, dle pﬁíkazu
. . . . .
chléb
královská manÏelka, Ïsz
20
královsk˘ syn Redinef, Ïsz 10
tﬁi královské dcery, Ïsz
30
královská sestra Seneb
20
Ris
20
Bebi Velká
20
Bebi Malá
20
Pese‰u
20
Heremhab
20
Neferet-iu
20
Chememet
20
Sathathor
20

dÏbány piva
2
1
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2

…

vûci
1
5
15
5
5
5
5
5
5
5
5
5

velké nádoby?
2

Po tomto v˘ãtu následují jména lidí, kteﬁí jiÏ nejsou ãleny královské rodiny, ale jsou s ní zjevnû spﬁíznûni sv˘mi povinnostmi. Je moÏné, Ïe jde o domácnosti nûkter˘ch úﬁedníkÛ, kteﬁí sami byli uvedeni v jin˘ch seznamech, napﬁ. v seznamech hodnostáﬁÛ spojen˘ch s palácem. ·lo by tedy
napﬁ. o „dÛm Memiho“, „dÛm Senebiho“, kteﬁí mohli i se sv˘mi rodinami
bydlet pﬁímo v paláci spoleãnû s královskou rodinou. Stephen Quirke,7
kter˘ se papyrem Bulak 18 podrobnû zab˘val, se v‰ak domnívá, Ïe nápadná shoda jmen se jmény královsk˘ch sester naznaãuje, Ïe by mohlo spí‰e
jít o sluÏky jednotliv˘ch královsk˘ch Ïen, tedy o ty, jeÏ pﬁíslu‰ely ke komnatám Chememet, Bebi atp. Podle pﬁídûlÛ je zﬁejmé, Ïe jde zpravidla o jedinou osobu.
Podobn˘ úãet se dochoval také z 1. dne 3. mûsíce záplav (zápis S38). Osobám, jeÏ jsou sepsány vlevo, se rozdûloval chléb, pivo, dva druhy peãiva
a dal‰í produkty, jimÏ odpovídají jednotlivé sloupce ãísel.V tomto pﬁípadû
se pﬁídûl královské manÏelky li‰í od pﬁídûlÛ ostatních osob. Dva zápisy téhoÏ druhu pro tytéÏ osoby umoÏÀují pûkné srovnání a zhodnocení pomûrÛ panujících v paláci.

7 Quirke (1990: 89–90)
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Soupis jejich pﬁíjmÛ pro tento den
královská manÏelka Ii, Ïsz
30
5
1
////
královsk˘ syn Redinef, Ïsz
10
////
tﬁi královské dcery, Ïsz
30
////
královská sestra Seneb
10
1
1
Ris
10
1
1
Bebi Velká
10
1
[1]
Bebi Malá
[10]
1
1
Pese‰
[10
1]
1
Heremhab
[10
1
1]
////////
//////////////////////////////////////
////////
//////////////////////////////////////

1

TéhoÏ dne, tedy 1. dne 3. mûsíce záplav, byl zaznamenán také zvlá‰tní pﬁídûl komodit pro královnu (zápis S33). Kromû hromadnû vydávan˘ch pﬁídûlÛ, jeÏ byly náleÏitostí kaÏdého dne a t˘kaly se v‰ech obyvatel paláce
a tou dobou pﬁítomn˘ch úﬁedníkÛ, tento zápis vypovídá o extra dodávce.
Podobné transakce jiÏ mohly samozﬁejmû záviset na postavení dotyãné
osoby a mohlo se jednat o nikoli nejbûÏnûj‰í produkty.
Zvlá‰tní dodávka //////// dÛm královské manÏelky, Ïsz
pro dÛm královské manÏelky Ii, Ïsz
peãivo heret
kusÛ 1
peãivo ‰enes
kusÛ 5
placky chadÏu
kusÛ 5
bíl˘ chléb
kusÛ ///

sÛl

Îe nejen potraviny byly pﬁedmûtem úãtování v královském paláci, dokládá
napﬁíklad záznam o kosmetick˘ch prostﬁedcích, jeÏ byly vydány k uÏívání
královnû (zápis S9). Je zﬁejmé, Ïe palácová byrokracie byla vskutku detailnû vedená a v˘konnû si v‰ímala i sebemen‰ích pﬁesunÛ komodit, a to bez
ohledu na postavení a dÛleÏitost osob, jichÏ se transakce t˘kala. Za pozornost stojí zmínka o „truhlici“,která jasnû dokládá,Ïe cenné zboÏí bylo v paláci skladováno pod zámkem.
Odebráno z truhlice, aby bylo pﬁedáno do
kap jako zvlá‰tní dodávka královské manÏelce, nechÈ Ïije, je svûÏí a zdráva:
prostﬁedek na líãení
pytel
1
. . . . .
kus
1
dvorní kancléﬁ kap, Renefemib
. . . . . aby byl vysly‰en královsk˘ pﬁíkaz
prostﬁedek na líãení
pytel
1
eben
víno ve velk˘ch nádobách hebenet
nádoby 2

Detailnost, s jakou egypt‰tí písaﬁi vykonávali své úãetní povinnosti, se mÛÏe zdát zaráÏející. Podobné zápisy v‰ak mohly mimo jiné slouÏit nadﬁízen˘m ke kontrole podﬁízen˘ch a práce, kterou odvedli v rámci jejich povin87
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ností.Tato snaha rozhodnû nebyla samoúãelná, a to ani v pﬁípadû potravin,
ani u dal‰ího majetku paláce. Z jin˘ch zdrojÛ víme, Ïe v hospodáﬁsky samostatn˘ch institucích, jakou byl i královsk˘ palác, probíhaly pravidelnû
kontroly majetku a inventáﬁe.8 Pﬁi nich se jistû dobﬁe vyuÏily v‰echny záznamy o v˘dajích a pﬁíjmech jednotliv˘ch oddûlení a skladÛ.
Papyrus Bulak 18 nám bezpochyby nabízí zajímav˘ pohled na Ïivot královského dvora v polovinû 13. dynastie.Aãkoli jsme svou pozornost zamûﬁili pﬁedev‰ím na královskou rodinu, ostatní záznamy poskytují nadmíru
cenné informace o hodnostáﬁích, jejich rodinách, úﬁadech, zpÛsobu jejich
organizace atp.
Rodina panovníka figurovala jako ústﬁední bod vnitﬁní ãásti paláce. Dokument zaznamenává pouze jednu královu manÏelku a ãtyﬁi královské dûti. Je zde také zmínûno velké mnoÏství královsk˘ch sester.Tímto termínem
mohou b˘t oznaãeny královy vlastní sestry, ale také jiné Ïenské pﬁíbuzné,
jejichÏ existence se od krále odvíjela a jejichÏ zaopatﬁení tedy souviselo
s jeho palácem. Mohlo dokonce jít o vedlej‰í manÏelky krále. Pﬁi rozjímání
nad ãleny královy rodiny jmenovan˘mi v papyru Bulak 18 musíme mít na
pamûti, Ïe na‰e pﬁedstava o rodinû Sebekhotepa II. nemusí b˘t zdaleka
úplná. Na cestu do Théb, kterou záznamy alespoÀ ãásteãnû zachycují, se
mohla vydat pouze ãást jeho domácnosti. Jaké bylo mnoÏství lidí, kteﬁí sídlili v jeho paláci v hlavním mûstû Ictaueji, a jak˘ byl jejich vztah k panovníkovi, pro nás nadále zÛstává tajemstvím.
Zdá se, Ïe pﬁídûly urãené pro královskou rodinu se v podstatû neli‰ily od
pﬁídûlÛ pro hodnostáﬁe a jejich rodiny, z ãehoÏ vypl˘vá, Ïe kaÏd˘ ãlen paláce mûl „nárok“ na urãité mnoÏství potravin, které nesouviselo s jeho postavením. Vedle tûchto základních pﬁídûlÛ jsou jasnû doloÏeny i zvlá‰tní
pﬁídûly, vydávané na základû speciálních pﬁíkazÛ, jeÏ byly nepochybnû urãeny pouze osobám zvlá‰tního v˘znamu.
V textu jsou zmiÀovány i rodiny hodnostáﬁÛ, kteﬁí byli sluÏbou spojeni
s vnitﬁním palácem kap. Není tomu tak ale u vysok˘ch hodnostáﬁÛ z vnûj‰ího paláce. Zdá se tedy, Ïe v prvním pﬁípadû mohli b˘t hodnostáﬁi i s rodinami z praktick˘ch dÛvodÛ ubytováni poblíÏ, kdeÏto ve druhém pﬁípadû
byl zaji‰tûn jen omezen˘ a doãasn˘ pﬁístup. Zajímavá je skuteãnost, Ïe panovník se v textu témûﬁ nevyskytuje a v ãele seznamÛ osob vÏdy stojí vezír Anchu, kter˘ drÏel v rukou administrativní moc.Anchu v‰ak nevystupuje svévolnû a zjevnû respektuje vÛli krále, kter˘ je i nadále autoritou
a stﬁedem událostí.

8 V této souvislosti mÛÏeme zmínit napﬁ.Abúsírské chrámové archivy, které mj. obsahují peãlivé záznamy o kontrolách inventáﬁÛ zádu‰ních chrámÛ panovníkÛ 5. dynastie a rovnûÏ podrobné úãty o pﬁíjmech a v˘dajích souvisejících s provozem jejich kultÛ.
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Aãkoli nám papyrus Bulak 18 poskytuje pûkn˘ vhled do uspoﬁádání královského paláce a jeho hospodaﬁení, je dokumentem silnû neúpln˘m a jako
k takovému k nûmu musíme pﬁistupovat.I kdyÏ záznamy obsahují cenné informace o hospodáﬁském provozu královského paláce v polovinû 13. dynastie, musíme mít na pamûti jeho v˘jimeãnost a neobvyklost, kvÛli níÏ poskytuje pouze ãásteãn˘ obrázek o celkové situaci u dvora té doby. Bylo by
ideální mít k dispozici oficiální úãty poﬁizované kaÏdodennû na královském dvoﬁe v sídelním paláci, kde byla ubytována celá domácnost panovníka (vãetnû Ïijících ãlenÛ rodiny jeho pﬁedchÛdcÛ).
Papyrus Bulak 18 se ale vztahuje k pobytu panovníka v Thébách a dokumenty navíc vypovídají jen o nûkolika dnech. RovnûÏ je velmi pravdûpodobné, Ïe záznamy nezachycují v‰echny dodávky do paláce a v‰echny
jeho v˘daje. MÛÏe napﬁíklad jít o úãty komodit dováÏen˘ch z jednoho urãitého zdroje, k nimÏ se mohly pﬁidávat produkty pﬁivezené odjinud.Tomu
by mohla nasvûdãovat i skuteãnost, Ïe vysocí hodnostáﬁi dostávají mnohdy jen velmi malé mnoÏství potravin. Jejich pﬁíjmy tedy proudily i odjinud,
ale nemÛÏeme jiÏ ﬁíci, zda zvenãí nebo zevnitﬁ paláce a v jiné podobû neÏ
v pravideln˘ch dávkách.
I pﬁes svou neúplnost v‰ak tento jedineãn˘ dokument pﬁedstavuje velk˘
pﬁínos pro na‰e chápání pomûrÛ královské rodiny v dobû 13. dynastie. Obzvlá‰tû zajímavá je skuteãnost, Ïe je zde vedle sebe postaven provoz tﬁí
organizaãních celkÛ královského paláce – vnûj‰í, úﬁední ãásti, vnitﬁních
prostor, které ob˘vala rodina, a hospodáﬁského zázemí, nezbytného pro zaopatﬁení v‰ech obyvatel.
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