Oponentský posudek disertační práce
Abdou Mohamed Abdou Mohamed, The Tomb of Akhethotep Hemi Re-used by Nebkauhor
Idu. Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Český egyptologický ústav, Historické
vědy – egyptologie, 2011, s. XVII + 222 + 45 číslovaných čb fotografií + 9 tabulí. Vedoucí
práce: prof. PhDr. Miroslav Verner, CSc.
Egyptský egyptolog Abdou Mohamed Abdou Mohamed připravil během svého
postgraduálního studia oboru egyptologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze
disertační práci „Hrobka Achethotepa Hemiho, usurpovaná Nebkauhorem Iduem“. Jde
o nové souborné zpracování významné staroegyptské hrobky nacházející se v Sakkáře poblíž
Venisovy pyramidy (PM III, 2.vyd., 627-629; i když zkratku PM zná každý egyptolog, měla
by být stejně vysvětlena v seznamu použitých zkratek a literatury, s. VI-XVII). Oba majitelé
hrobky (původní Achethotep a následný Nebkauhor) nás zavádějí do převratné doby konce 5.
a počátku 6. dynastie.
Práce je rozdělena do pěti kapitol. Ve stručné úvodní kapitole (s. 1-4) autor připomíná, že
tuto mastabu zkoumal (první egyptský profesor egyptologie) Selim Hassan již v letech 19371938 (a časopisecky zveřejnil v roce 1938), ale teprve v roce 1975 v podobě monografie
vydal Zaki Iskander. Publikace je však neúplná, postrádá podrobný plán hrobky, důkladnou
fotodokumentaci a náležitý výklad scén a nápisů. Důkladného zpracování se ujal až autor této
disertace, když předtím nechal celou hrobku vyčistit a vyklidit (sloužila totiž jako sklad
archeologických nálezů, které bylo třeba převést do jiného skladu v Sakkáře) a přesně
zaměřit. Dále bylo třeba pořídit plány hrobky, úplnou fotografickou dokumentaci a překresy
scén a doprovodných nápisů a vyčlenit fragmenty reliéfů pocházející z výzdoby této mastaby.
Pak teprve bylo možné studovat a interpretovat její architekturu a výzdobu, porovnat je
s dochovanými dobovými hmotnými, písemnými a ikonografickými prameny a vyhodnotit.
Ve druhé kapitole (s. 5-21) autor nejprve podává přehled vývoje tzv. Venisova pohřebiště
a popisuje historii objevu Nebkauhorovy hrobky a její prvotní výzkum. Následuje výstižný
popis architektury superstruktury (průčelí; vchod A; „the court“ B bych považoval za
vestibul; pilířová síň C; serdáb D; antechamber E; kaple F; místnost pro přípravu a uskladnění
obětin G; skladištní prostory H, 1-5) a substruktury (sestupná chodba I; pohřební komora J).
Pokud byly stěny pohřební místnosti skutečně omítnuty a zdobeny (obětními) scénami (s. 21),
pak by se rozrostl počet dosud známých zdobených pohřebních komor z doby končící 5. a
začínající 6. dynastie v sakkárské oblasti: známo je 11 sakkárských případů (K.Dawood,
Animate Decoration and Burial Chambers of Private Tombs during the Old Kingdom. New
Evidence from the Tomb of Kairer at Saqqara. In: L.Pantalacci, C.Berger-El-Naggar, eds.,
Des Neferkaré aux Montouhotep, Lyon 2005, s. 107-127; N.Kanawati, Decoration of Burial
Chambers, Sarcophagi and Coffins in the Old Kingdom. In: K.Daoud, S.Bedier, S.Abd elFatah, eds., Studies in Honor of Ali Radan, Le Caire 2005, s. 55-71) a jeden abúsírský
(M.Dvořák, B.Vachala, Restaurátorské práce v hrobce vezíra Kara v jižním Abúsíru. In: Ve
službách archeologie 2/2007, Brno 2007, s. 192-200).
Nejrozsáhlejší třetí kapitola (s. 22-164) pojednává o scénách a nápisech jednotlivých
místností Nebkauhorovy hrobky. Scény jsou adekvátním způsobem popsány a vysvětleny
a pro srovnání jsou uvedeny analogické scény objevující se v jiných hrobkách. U všech
nápisů autor uvádí hieroglyfický text, přepis a komentovaný překlad. Z textů je nejdůležitější
a zároveň nejobtížnější známý biografický nápis na západní stěně pilířové síně (s. 126-136).

V jeho případě autor celkem oprávněně souhlasí se Strudwickovým překladem z roku 2005.
Zajímavé jsou ovšem také začátky tří harfenických písní (s. 108-109), které se vztahovaly
k návratu zesnulého na tento svět a jeho setkání s pozůstalými během svátku „Spojení se se
zbožštěným“, jehož nezbytnou součástí byl zde ostatně zachycený tanec, hudba a zpěv. V této
kapitole jsou na několika místech vhodně připomenuty novodobé egyptské paralely, i když
tyto by bylo možné dále rozšiřovat (což ale není cílem této práce), jako v případě pohřebních
zvyků (např. pozn. 147 na s. 36; srovnej N.el-Shohoumi, Der Tod im Leben. Eine
vergleichende Analyse altägyptischer und rezenter ägyptischer Totenbräuche, Wien 2004).
Ve čtvrté kapitole (s. 165-189) autor publikuje katalogovou formou (materiál, rozměry,
datum nálezu, současné umístění, popis, nápisy) fragmenty reliéfů. Jde o úlomky, které kdysi
byly součástí reliéfové výzdoby této hrobky, lze identifikovat zobrazenou scénu a přeložit
nápis, avšak není možné zjistit jejich původní umístění. Zde mě docela překvapil nízký počet
těchto dochovaných fragmentů – pouze 35.
Závěrečná pátá kapitola (s. 190-220) přináší historický přehled končící 5. a 6. dynastie
(vlády Menkauhora, Džedkarea, Venise, Tetiho, Veserkarea, Pepiho I., Merenrea, Pepiho II.)
a pojednává o původním majiteli hrobky vezírovi Achethotepovi i následném usurpátorovi
princi Nebkauhorovi. Pokud jde o datování, autor dochází k závěru, že Achethotep začal se
stavbou hrobky na konci Venisovy vlády a vyzdobil ji během Tetiho panování, přičemž
řemeslníci ji narychlo „upravili“ pro náhle zesnulého Nebkauhora v době, než Pepi II. zřídil
své pohřebiště v jižní Sakkáře. Na závěr práce je ještě připojen rejstřík (s. 221-222), 45
číslovaných fotografických příloh (fotografií je však více, protože někdy má jedno číslo více
položek, např. Fig. 4 A-E, Fig. 45 A-D) a 9 tabulí (s plány mastaby, fotografiemi některých
částí výzdoby a jejími kvalitními překresy).
Předložená disertační práce je vědecky velice přínosná, když zpřístupňuje původní
pramenný materiál (významnou staroegyptskou hrobku, dosud známou jen částečně), který je
autor schopen správně interpretovat a vyhodnotit. Autor se orientuje ve složité problematice
dané epochy a prokazuje dobrou znalost rozsáhlé odborné literatury. Jeho práce by si
zasloužila knižního vydání.
Doporučuji, aby disertační práce Abda Mohameda Abda byla přijata k obhajobě a stala se
podkladem k udělení příslušného titulu.
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