Posudek školitele na disertační práci Mohamada Abdou El Keretiho
The Tomb of Akhethotep: Hemi re-used by Nebkauhor: Idu
Nebkauhorova hrobka v Sakaře patří mezi velmi významné archeologické památky
z počátku 6. dynastie. Původně ji postavil Ahtihotep zvaný Hemi, později ji usurpoval
Nebkauhor zvaný Idu. Hrobka byla na konci 30. let minulého století odkryta egyptským
archeologem Selimem Hasanem a později také publikována. Šlo však o velmi povrchní,
neúplnou a v mnoha ohledech nepřesnou publikaci, která neodpovídala významu této
památky pro dějiny starého Egypta v období Staré říše.
Pan Mohamad Abou El Kereti získal od Nejvyšší rady pro památky Egypta povolení
k práci v této hrobce, dokumentaci její architektury a její reliéfní výzdoby zahrnující scény a
nápisy. Nová dokumentace, která se takto shromáždila, se stala východiskem pro doktorskou
disertační práci pana El Keretiho na Filosofické fakultě UK v Praze.
Ve své práci pan El Kereti úvodem představuje postaveni Nebkauhorovy hrobky na
sakarském pohřebišti, historii jejího dosavadního výzkumu i cíl své práce. V následující části
věnuje pozornost podrobnému popisu architektury hrobky, resp. jejích pozůstatků. Poprvé je
zde představen přesně zaměřený plán jak superstruktury, tak i substruktury hrobky. Ústřední
část práce představuje popis a interpretace scén, které se v hrobce dochovaly, jakož i
hieroglyfických nápisů, které scény doprovázejí. Scény i nápisy jsou zasazeny do širšího
kontextu paralelní reliéfní výzdoby v jiných soudobých hrobkách, což autorovi umožnilo
zpřesnit interpretaci výjevů v Nebkauhorově hrobce. Klíčovým je ve výzdobě Nebkauhorův
biografický nápis, jehož přesná kopie je jednou z příloh této práce. Ve své interpretaci tohoto
nápisu se pan El Kereti přiklání k překladu Nigela Strudwicka, který považuje za přesnější
než Hanse Goedicka. Velmi užitečným je i přiložený seznam fragmentů reliéfní výzdoby
Nebkauhorovy hrobky, který se autorovi podařilo dohledat ve skladech inspektorátu památek
v Sakaře. Práce pana El Keretiho zahrnuje i kompletní fotodokumentaci Nebkauhorovy
hrobky a překresy klíčových nápisů. Připojen je i index
V závěrech své práce věnuje autor pozornost poměrům v Egyptě na přelomu 5. a 6.
dynastie, době opravdu turbulentní. Přináší některé nové podněty k výkladu těchto poměrů,
včetně zpřesněného datování Nebkauhorovy hrobky. Práce je nepochybně cenným přínosem
pro poznání dějin Egypta v období Staré říše.
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