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Tématem předkládané doktorské práce JSOU procesí zádušních statků (domén) objevené během 

významných archeologických prací týmu egyptských odborníků v pyramidovém komplexu panovníka 

Staré říše Sahurea, konkrétně v prostoru jeho vzestupné cesty. Zcela nedávné nálezy a unikátní 

historickou evidenci autor interpretuje na pozadí širšího ekonomického vývoje v Egyptě v daném 

období. Autor si zároveň klade otázky spojené s provozem královských kultů a vztahu panovníka a 

státu. Práce je členěna celkem do pěti kapitol, které vhodným způsobem tuto problematiku představují, 

komentují a řeší. Tvoří ji celkem 5 kapitol o 201 stranách a 15 grafických příloh . 

Kapitola I " Introduction" představuje řešenou problematiku a nálezy, o které se práce opírá. 

Interpretace domén vychází z celkem 18 velkých vápencových bloků, které původně zdobily severní 

část stěny Sahureovy vzestupné cesty. Dodnes se jedná o zdaleka největší soubor královských reliéfů 

ze Staré říše. Počet domén zde doložených je více než 140 a představují většinu domén založených 

Sahureem v Dolním, tj . severním Egyptě. 

Kapitola 2 "The funerary domain as an economtc institution" diskutuje problematiku 

zádušních statků, a specificky těch královských, pro obecné ekonomické vztahy ve starověkém 

Egyptě. Po kritickém vyhodnocení již dostupné diskuse a termínu njwt a f:zwt autor dospívá k názoru, 

že njwt představovalo menší hospodářskou jednotku na úrovni přibližně malé vesnice, zatímco f:zwt 

bylo mnohem větším a heterogennějším hospodářským centrem. Za velmi zdařilý pokládám zejména 

pokus o plošnou a prostorovou interpretaci zádušních domén obecně a jejich velikost ve vztahu 

k celkovému zemědělskému zázemí tehdejšího státu. 

Kapitola 3 "The royal funerary domains in archaeological and textual evidence" přibližuje 

historický nástin vývoje obou typů domén, a to jak v královských komplexech, tak na stěnách 

nekrálovských hrobek. Zde je velmi zajímavá analýza výskytu četnosti domén v královských 

zádušních komplexech a v nekrálovských hrobkách. Pokud jde o královskou sféru, největší počet je 

doložen z komplexů panovníktt Snofrua (118, 114/:!wt a 4 njwt), Sahurea (168, 17 a 147 domén, 4 

neurčeny), Neuserre (25, 1 O a 15 domén), Džedkare (63, 2 a 46 domén), Venise (143, 20 a 123 domén) 

a Pepiho II. ( 117. 12 a 105 domén) . Zajímavý obraz poskytují i doklady výskytu královských domén 

v nekrálovských hrobkách. Nejpočetněji jsou zastoupeny domény z doby vlády panovníků Chufua (64 



domén), Chafrea (53), Džedkarea (55), Venise (38) a Tetiho (77). Zde převažují panovníci z konce 5. a 

počátku 6. dynastie (u Chufua a Chafrea je doloženo, že jejich domény často existovaly i během 5. 

dynastie). Je škoda, že obdobná data nejsou dostupná pro dobu vlády Pepiho I. a II., ale dovoluji si 

předpokládat, že by počty nebyly o nic nižší. 

Kapitola 4 "The newly discovered blocks from the causeway of Sahura" představuje hlavní 

část předkládané práce, str. 62-185 z celkem 201 stran předkládané práce. Jednotlivé domény 

doložené na blocích ze severní stěny vzestupné cesty jsou podrobně popsány, přeloženy, komentovány 

a uvedeny jsou i známé doklady jejich výskytu v nekrálovských hrobkách. 

Kapitola 5 "Conclusion" představuje dosažené výsledky bádání v uceleném přehledu a staví je 

do kompaktního historického rámce. Za velmi zajímavé považuji především numerické úvahy o počtu 

domén. Autor oprávněně předpokládá celkem 400 domén pro Sahureův zádušní kult- 200 v jižní a 

200 v severní části země. Celkově předpokládá existenci zhruba 7000 královských domén pro dobu 4.-

6. dynastie. Zde by si však tento předpoklad zasloužil bližší zdůvodnění. Historicky významný je 

pokus o integraci domén do obecnějšího ekonomického rámce staroegyptského státu daného období. 

Autor potvrzuje předcházející teorii, že /:lwt byl organizačním centrem, pod který v rámci toho kterého 

specifického nomu spadaly jednotlivé farmy typu njwt. Úkolem hwt pak bylo v daném nomu vybírat 

jejich produkci a přeposílat ji do Residence. Odtud pak komodity putovaly do jednotlivých zádušních 

chráml':. Toto schéma také velmi dobře vysvětluje, proč je v jednotlivých papyrových archivech tak 

málo zmínek o konkrétních doménách. Problém je pouze evidence z doby vlády panovníka Snofrua, 

kde je doloženy celkem 118 domén (114 (lwt a 4 njwt) a kde je tedy ratio zcela obrácené, i když 

Palermská deska zjeho doby zmii1uje založení celkem 35 (lwt domén a 122 dobytčích farem (snad 

tedy njwt?). 

Na druhé straně stojí za zmínku i skutečnost, že celková autorem doktorské práce odhadovaná 

plocha všech domén ve Staré říši ne přesáhla 100 kilometrů čtverečních, což není příliš velká plocha. 

Ve skutečnosti tato plocha byla ještě menší, protože některé stávající domény mohly být novým 

panovníkem použity pod jiným jménem v rámci administrativní reorganizace. Vzhledem 

k předpokládané rozloze obdělávatelné půdy v tomto období se nezdá, že by domény zaujímaly 

obzvlášť význačné postavení. Vzhledem k této okolnosti se také domnívám že domény sloužily 

především pro podporu zádušního kultu toho kterého panovníka a ne i pro podporu stavby jeho 

zádušního komplexu, kde musela být spotřeba komodit produkovaných jednotlivými doménami 

mnohem větší. 

Při práci na tématu autor na základě analýzy nových pramenů dospěl k závěrům, které naše 

poznání dané problematiky značně obohacují a rozšiřují. Za významnou považuji i skutečnost, že autor 

musel během své práce zohlednit nejen ikonografické, ale i textuální a archeologické prameny a 

dokázal jejich znalost proměnit v obecnější historickou syntézu dané problematiky. Vyzvednout je 
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možno i ten fakt, že autor se nebál problematiky administrativy staroegyptského státu, která patří 

v tomto časovém období mezi nejkomplikovanější a nejméně prozkoumaná témata. 

Na závěr tohoto posudku navrhuj i předloženou práci bez připomínek přijmout jako úspěšnou 

k udělení doktorského titulu pro Mohameda Ismaila Khaleda. 

Doc. Mgr. Miroslav Bárta, Dr. 

Český egyptologický ústav FF UK 
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