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Abstrakt 

Diplomová práce se věnuje čtyřem významným thébským rodinám 21. a 22. dynastie 

(jmenovitě rodinám Nespakašuty, Nebnecerua, Džedthutefancha B a Neseramuna). Text se 

zabývá také tím, jak se politická situace a kulturní tendence Třetího přechodného období 

odrážely v titulatuře a biografických nápisech jednotlivých členů těchto rodin. Úvod práce 

je věnován míře libyjského vlivu na Egypt a přehledu dějin Théb během 20. a 22. dynastie. 

Hlavní část práce se zabývá jednotlivými rodinami na základě titulů jejich členů a 

biografických nápisů. Závěrečná kapitola se pokouší naznačit, jakým způsobem politická a 

kulturní situace ovlivnila jednotlivé rodiny. Dochází se k závěru, že politické události jsou 

v dochovaných pramenech reflektovány jen velmi výjimečně, zatímco stopy politických a 

kulturních dobových tendencí se projevují v pramenech poměrně zřetelně. 

 

Abstract 

The thesis focuses on the four important Theban families of the 21st and 22nd Dynasties 

(the families of Nesipakashuty, Nebneceru, Djedthutefankh B and Neseramun).  The text 

also pays attention to ways in which the political situation and cultural tendencies of the 

Libyan Period were reflected in the titulatury and biographical inscriptions of family 

members. The thesis opens with a general discussion of the Libyan influence on Egypt and 

a summary of the history of Thebes during the 20th-22nd Dynasties. The overview of the 

four families based on the lists of their members´ titles and their biographical inscriptions 

follows. In the closing part an interpretation of influences of  the changing  political and 

cultural situation on the particular families is proposed: the political events themselves are 

reflected in the extant sources concerning the families only exceptionally, while the traces 

of political and cultural tendencies of the period are clearly present in these sources. 

 

 

Klíčová slova: Théby, genealogie, 22. dynastie, rodina Nespakašuty, rodina Nebnecerua, 

rodina Džedthutefancha B, rodina Neseramuna 

 

Keywords: Thebes, genealogies, 22nd dynasty, family of Nesipakashuty, family of 

Nebneceru, family of Djedthutefankh B, family of Neseramun  
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1. Úvod 

 

Diplomová práce se bude věnovat čtyřem významným egyptským rodinám, jejichž 

rozkvět nastal právě ve 22. dynastii v Thébách. Jejich vývoj bude popsán na základě titulů, 

které jejich jednotliví členové zastávali. Jmenovitě se jedná o významné rodiny hodnostářů 

Nespakašuty, Nebneceru, Džedthutefancha a Neseramuna. Členové těchto rodin kromě 

jiného zastávali tak vysoké úřady jako Hm-nTr 4-nw n jmn, Hm-nTr 3-nw n jmn, jmj-r mSa 

nebo  TAtj. Často byli také díky sňatkům pokrevně spřízněni s královskou rodinou. Některé 

z těchto rodin zažily během 22. dynastie překvapivý vzestup, jiné stagnovaly, nebo 

dokonce upadaly.V závěru práce se proto pokusím naznačit, co mohlo jejich úspěch (a 

případně také neúspěch) ovlivnit. 

Příběhy jednotlivých rodin pravděpodobně velmi těsně souvisely s politickou 

situací, která panovala v Egyptě ve Třetí přechodné době. Proto svou práci uvedu krátkou 

kapitolou o fragmentaci Egypta. Jako jedna z jejích příčin bývá často zmiňována 

přítomnost Libyjců na egyptském území a jejich společenský vzestup. Tato problematika 

proto také velmi těsně souvisí s otázkou, do jaké míry byla libyjská část egyptského 

obyvatelstva kulturně asimilována a do jaké míry si uchovávala své vlastní tradice a 

zvyklosti. 

Jako pojítko mezi touto obecnější částí diplomové práce a jejím faktickým jádrem 

týkajícím se jednotlivých výše jmenovaných rodin bude sloužit krátké shrnutí historie 

Théb, které bude vycházet ze zlomových událostí na konci 20. dynastie a bude dovedeno 

až do dynastie 22. V této souvislosti není také možné opomenout problematiku Takelota II. 

a jeho vztah k 22. a 23. dynastii. 

Původním záměrem diplomové práce bylo spolu s významnými osobnostmi v 

Thébách sledovat také změny hmotné kultury, které proběhly během panování 22. 

dynastie. Od tohoto záměru však bylo ustoupeno kvůli zachování celistvosti textu, který by 

se v opačném případě rozpadl na dva, s velkou pravděpodobností vzájemně příliš 

nesouvisející, celky. Na úkor části o hmotné kultuře bylo však téma rozšířeno z časového 

hlediska – jedná se o rodiny v časovém období od 21. dynastie do koregence Osorkona III. 

a Takelota III.   
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1.1. Vliv obyvatelstva libyjského původu na politickou situaci Egypta Třetí 

přechodné doby 

 

Konec Nové říše a Třetí přechodná doba jsou obdobím postupné fragmentace 

jednotného egyptského státu do menších celků. Samotný název období, kterého se týká má 

práce, naznačuje, že se jedná o dobu úpadku zašlé slávy starého Egypta. Kořeny úpadku 

pravděpodobně leží již hluboko v Nové říši. Mezi jinými šlo o oslabení státu v důsledku 

slabých panovníků, postupného úpadku armády, růstu moci a bohatství chrámů a 

rozšiřující se dědičností úřadů (Smoláriková 2012), avšak jednotlivé projevy tohoto 

procesu jsou nejzřetelnější až ve Třetí přechodné době.    

Problematikou fragmentace se z velmi obecného hlediska zabývá např. sociolog 

Collins (1978), jehož teorii později doplnil Li (2005).  Jedná se o vysvětlení rozpadu států 

na základě jejich geopolitické situace. Pokud se stát nachází v nevýhodné situaci (např. 

pokud je obklopen ze všech stran potenciálními soupeři a nepřáteli), má větší tendenci 

k fragmentaci než stát, jehož geopolitická poloha je výhodnější (Collins 1978: 7-18, Li 

2002: 146). Ani to však stabilitu státu nezaručuje – kvůli příliš nákladným výbojům, které 

stát vede, totiž může dojít k vyčerpání zdrojů a ztrátě schopnosti ovlivňovat situaci na 

svém vlastním teritoriu.  Stát také musí vynakládat velké prostředky na obranu proti mnoha 

novým státům, se kterými kvůli výboji sdílí své hranice (Collins 1978: 24). Stát pak dále 

ztrácí schopnost uspokojit potřeby svých obyvatel spolu se schopností prosazovat svoji 

autoritu na svém území.  Proto dochází ke konfliktům mezi centrální a regionální elitou a 

vzniká také mocenské vakuum, které umožňuje fragmentaci a činí stát náchylný 

k revolucím a zásahům ze zahraničí (Li 2002: 147). 

Už Collins konstatuje (1978: 12), že Egypt by bylo možné charakterizovat jako stát 

s velmi výhodnou geopolitickou polohou, protože jde o území chráněné pouští na východě 

i na západě a na jihu tvoří přirozenou hranici katarakty. V rámci Egypta je pak možné za 

oblast s výhodnou polohou označit i Horní Egypt, zvláště v souvislosti s Collinsovým 

poznatkem (1978: 11), že takovéto státy jsou často prvními, které se osamostatní, a později 

také místy, kde se rodí impulz ke sjednocení. 

Domnívám se, že je lákavé pokusit se aplikovat tento model fragmentace na Novou 

říši a Třetí přechodnou dobu, protože dějiny Egypta této doby se skutečně zdají 

korespondovat se vzorcem načrtnutým Jieli Liem. Avšak za nejdůležitější příčinu 

fragmentace egyptského státu ve Třetí přechodné době bývá v současnosti považován vliv 

příchozího libyjského obyvatelstva, které se postupně usazovalo na velké části egyptského 
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území. Otázka, do jaké míry mohla být politická situace Třetí přechodné doby ovlivněna 

libyjskými zvyklostmi, velmi těsně souvisí se způsobem, jakým se libyjské etnikum 

začlenilo do egyptské společnosti. Tato problematika je samozřejmě důležitá hlavně z toho 

důvodu, že pokud tradice, kultura a identita
1
 libyjského obyvatelstva během jeho pobytu 

v Egyptě těměř zmizely, nemohl se vliv libyjských tradic a zvyklostí v Egyptě projevovat 

do tak velké míry, o jaké hovoří teorie o fragmentaci státu způsobené právě přítomností 

obyvatelstva libyjského původu.    

Existují čtyři základní modely, které popisují, jakým způsobem cizí etnikum 

reaguje na kulturu svého nového domova. Jedná se o asimilaci, separaci, marginalizaci a 

integraci. Asimilace se týká případů, kdy se jednotlivec zcela identifikuje s většinovou 

společností, postupně přichází o svou etnickou identitu a v některých případech se snaží 

svůj původ dokonce skrývat. Další možnou variantou pro etnickou skupinu žijící v cizí 

zemi je separace, která se projevuje jako úplné uzavření etnické skupiny do sebe sama a 

odmítnutí jakýchkoliv vlivů hostitelské kultury, někdy i opovržením vůči hodnotám 

většinové společnosti. Takzvaná marginalizace se zdá být pro jednotlivce nejhorší možnou 

variantou, protože popisuje situaci, kdy jedinec ztrácí svou etnickou identitu, avšak je pro 

něj nemožné přijmout kulturu většinové společnosti, což často ústí v odcizení a izolaci. Na 

druhou stranu integrace bývá často považována za ideální stav, protože znamená, že 

současně s přizpůsobením se nové společnosti zůstává zachována etnická identita jedince. 

(Honko 1995: 140). 

Pro alespoň přibližné určení, kterým směrem se vydalo libyjské etnikum žijící na 

území Egypta, je zapotřebí ještě definovat, co přesně se rozumí pod pojmem etnická 

identita a jakým způsobem se může projevovat.  Jedná se o soubor hodností, symbolů a 

emocí, který spojuje jednotlivce a umožňuje jim získat pocit sounáležitosti. Může 

zahrnovat jak materiální, tak abstraktní pojmy, ideje, věci, slova nebo činy (Honko 1995: 

134). Takovéto symboly se projevují dvojím způsobem – spojují členy komunity, stejně 

                                                
1 Charakteristikou a rozlišením mezi tradicí, kulturou a identitou se mezi jinými zabývá L. Honko, který však 

zároveň zdůrazňuje, že jde jen o jednu z mnoha možných chápání těchto velmi širokých pojmů (1995: 134). 
Pro vysvětlení svého chápání slova tradice používá výraz „mass“. Kultura pak z neuspořádaného množství 

(„mass“) tradic vybírá a systematizuje určité současně používané prvky: „When tradition is transformed into 

culture, something important happens. The often haphazard supply of tradition offered to a group of people 

through various channels acquires a systemic character. Certain parts of tradition become cultured, i.e. they 

are made relevant to the community here and now. They become integrated in its way of life.“ (Honko 1995: 

134). Některé z vybraných kulturních symbolů pak mohou tvořit identitu celé skupiny: „In this process of 

selection and added emphasis, flags, colours and names, for example, cease to denote objects, qualities and 

persons or places. They become emblems, representative symbols of the group in question. each thing and 

behaviour stands for more than it is itself: it carries a symbolic meaning. An air of sacredness is perceptible 

around these symbols. They carry meanings and emotions which make the identity group unite and develop a 

sense of cohesion and togetherness.“ (Honko 1995: 134)   
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jako oddělují jedince, kteří členy nejsou, a zdůrazňují tak rozdíly mezi skupinou samotnou 

a jejím okolím (Honko 1995: 135).
2
 

Prameny z konce Nové říše a Třetí přechodné doby týkající se Libyjců jsou však 

příliš povrchní na to, aby bylo možné exaktně definovat, jak se projevovala jejich etnická 

identita a jakým přesně  způsobem se Libyjcům podařilo začlenit do egyptské společnosti. 

Na základě velmi kusých informací je však možné alespoň zmínit některá známá fakta, 

která o těchto skutečnostech mohou něco nazanačovat. Avšak už na začátku je nutné 

poznamenat, že (jak vyplyne z textu níže) v Egyptě  pravděpodobně žilo mnoho na sobě 

nezávislých skupin Libyjců patřících do různých kmenů, kteří se navíc v Egyptě usídlili 

v různou dobu, různým způsobem a na různých místech.
3
 Úroveň začlenění těchto skupin 

do egyptské společnosti se téměř určitě lišila.   

Příchodu Libyjců do Egypta se mezi jinými věnuje Kitchen (1990), O´Connor  

(1990), Richardson (1999) nebo Snape (2003). Všichni se shodují na faktu, že chybí 

jakékoliv doklady libyjské materiální kultury. Některé nedávné výzkumy snad odkryly 

přítomnost Libyjců  na pobřeží Středozemního moře, avšak jejich materiální kultura 

odpovídá tzv. capsianské tradici, která se v dané oblasti vyskytovala až do 19. století 

(Snape 2003: 96, O´Connor 1990: 45).
4
  Proto je nutné spolehnout se na egyptské písemné 

zdroje. Ve velké míře se jedná o nápisy a vyobrazení týkající se konfliktů mezi Egyptem a 

Libyjci, jejich spolehlivost však zůstává sporná.
5
 

Zdá se, že během 18. dynastie panovaly mezi Egyptem a Libyjci obchodní vztahy 

(do Egypta byly přiváženy např. produkty z dobytka, pštrosí vejce a pera a také samotní 

Libyjci přicházeli do Egypta jako žoldnéři)
6
 a teprve až v 19. dynastii začalo docházet 

k ozbrojeným konfliktům (přesněji v období mezi vládami Sethi I. a Ramesse III.)
7
, které 

byly způsobeny příchodem libyjských skupin
8
 zamýšlejících usadit se na egyptské půdě.

9
 

                                                
2 „The power of identity symbols is twofold. They are able to create an illusion of unity within one group and 

they simultaneously accentuate the boundaries against other, especially neighbouring, groups. Neither of the 

two operations is very objective or impartial.“ (Honko 1995: 135) 
3K různým libyjským kmenům usídleným na území Egypta viz Winnicki (2009: 74-79, 380-414)  
4 např. Hounsell, D. 2001, The Occupation of Marmarica in the Late Bronze Age, nepublikovaná PhD 
thesis, University of Liverpool. a Hulin, L. 1999, „Marmaric’ Wares: Some Preliminary Remarks.“ Journal 

of Libyan Studies 30, 11–16 
5 O tom, co je možné z těchto nápisů a textů vyčíst viz O´Connor (1990). 
6 S. Richardson (1999) se domnívá, že hlavním libyjským obchodním artiklem byla rostlina „silphium“, která 

podle antickách pramenů pocházela z Kyrenaiky, a její destilát „laser“ / „sirpicum“ / „laserpiticum“, který 

byl v řeckořímské době proslaven svými léčivými účinky. Richardsonovy závěry však nejsou nevyvratitelné. 
7 Avšak zdá se, že zcela první doložený konflikt s Libyjci proběhl v Nové říši už za vlády Achnatona nebo 

brzy po jeho smrti (Spencer 2003: 99). 
8 Až do 18. dynastie je obyvatelstvo Západní pouště označováno výrazy Tehenu a Temehu (což se postupně 

stává obecným ozančením Libyjců (Winnicki 2009: 27), ale později vystupují v egyptských záznamech jako 

kmeny, z nichž nejvýznamnější jsou Mešveš a Libu. 
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V průběhu válek za vlády Merenptaha se na základě egyptských dokladů odhady počtu 

příchozích Libyjců pohybují až okolo 30 000 jedinců a okolo 19 000 pro rok 11 za vlády 

Ramesse III. (Snape 2003: 99, O´Connor 1990: 41-45). 

Přestože záznamy mluví o porážce těchto libyjských skupin, jejich postupné 

usídlování se v Deltě a nilském údolí pokračovalo (Snape 2003: 99). Libyjské pokusy o 

usazení se na egyptské půdě se však zřejmě netýkaly pouze západní Delty, protože podle 

papyru Harris nechal Ramesse III. vybudovat pevnosti na obranu proti Asijcům a Tehenu 

na mnoha místech Středního a Horního Egypta, např. Asijút, Hermopolis, Thinis, Abydos 

(Snape 2003: 99, Kitchen 1990: 22). 

Avšak Libyjci se v Egyptě neusídlili pouze z vlastní vůle. Stát řešil problém 

velkého počtu libyjských válečných zajatců tím, že je usazoval do východní Delty 

(zejména Bubastis a Tanis), která se později stala politickou základnou libyjské 22. 

dynastie (Snape 2003: 99, Kitchen 1990: 21). Zajatci byli také často umisťováni do 

egyptských vojenských posádek. Politika vůči těmto zajatcům je jasně vyjádřena na stéle 

Ramesse III. z Dér el-Medíny:  

„Zajal národy [Temehu], Libu a Mešveš. Učinil, aby překročili Nil do Egypta. Jsou 

usazeni v pevnostech vítězného krále. Slyší jazyk (egyptského) lidu, sloužíce králi. On 

způsobuje, aby jejich jazyk zmizel, on mění (?) jejich mluvu. Jdou cestou, kterou se ještě 

nevydali“ (Kitchen 1990: 21). 

Podobný přístup prosazoval také Ramesse II., který na jednom z nápisů v Abú 

Simbelu prohlašuje, že umístil „jižany na severu, seveřany na jih, lidi z východu na západ, 

lidi ze západu (Tehenu) na východní hřebeny hor“ (Kitchen 1990: 21). 

 Zdá se tedy, že egyptský stát prosazoval vůči Libyjcům (a pravděpodobně i 

ostatním cizincům) promyšlený přístup, který měl vést k jejich asimilaci (Kitchen 1990: 

21). Byli přestěhováni daleko od svého původního domova, bylo jim zakazováno používat 

rodný jazyk a udržovat své původní zvyky. Kvůli nedostatku pramenů je bohužel obtížné 

určit, jak byla tato politika úspěšná a zda se také týkala těch, kteří se v Egyptě usadili 

dobrovolně.  

                                                                                                                                              
9 Existuje několik teorií pokoušející se vysvětlit důvody vedoucí k těmto libyjským pokusům o usazení se 

v Egyptě. Nejvýznamnější (a nejpravděpodobněji se jevící) jsou následující možnosti: část libyjského 

obyvatelstva byla donucena opustit své původní území, protože 1) museli čelit změně klimatu,  2) nastalo 

soupeření mezi jednotlivými skupinami v Libyji (Richardson 1999: 161-2, Snape 2003: 99), 3) „the Tjemhu 

in question had reached a stage in their political, social and economic development which made the option of 

aggressive expansion into territory occupied by sedentary agriculturalists a viable and (...) desirable one. 

(O´Connor 1990: 93).   
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 Na první pohled se může zdát, že libyjské etnikum bylo téměř asimilováno, protože 

i v době libyjské nadvlády zůstává hmotná kultura v Egyptě čistě egyptská spolu s jazykem 

používaným ve všech dochovaných textech. Obdobně také Libyjci v Egyptě převzali 

egyptské náboženství a etnicky libyjští faraoni byli zobrazováni stejně jako ti egyptští a 

stejně tak egyptská byla i jejich titulatura (Winnicki 2009: 401). 

 Avšak žádná z těchto skutečností není spolehlivým ukazatelem míry přizpůsobení 

se libyjského obyvatelstva egyptské kultuře (Winnicki 2009: 401). Je totiž možné 

předpokládat, že hmotnou kulturu vytvářeli egyptští řemeslníci, a proto zůstávala čistě 

egyptská. Doklady o libyjském jazyce se bohužel nedochovaly, je však zřejmé, že žádný 

jiný jazyk než egyptštinu nebylo možné k písemné komunikaci použít. Stejně tak není 

překvapivé, že Libyjci převzali egyptské náboženství, protože se tomu tak stalo i v mnoha 

jiných případech, kdy dobyvatelé přijali náboženství ovládnuté společnosti na vyšší 

kulturní úrovni. Rovněž v souvislosti s libyjskými vládci dodržujícími egyptské zvyklosti 

Winnicki připomíná, že podobně se tomu tak dělo u mnoha jiných cizích vládců Egypta 

(Winnicki 2009: 401).  

Naproti tomu je jisté, že alespoň některé prvky libyjské etnické identity zůstaly 

zachovány v pozdějších generacích – jedná se především o libyjská jména, která byla 

používána mnoho generací po příchodu jejich nositelů do Egypta,
10

 typické  kmenové 

tituly, z nichž některé byly dokonce i v původním  jazyce: ms, mk, mtwhr (Winnicki 2009: 

401),  a zobrazování některých jedinců s libyjskými symboly
11

 (Winnicki 2009: 401). 

Winnicki (2009: 402-3) se dokonce domnívá, že jednou ze stop libyjské kultury a zvyklostí 

by mohl být literární cyklus o Pedubastovi,
12

 který obsahuje v Egyptě nezvyklé prvky 

hrdinského eposu a který mohl být určen pro „aristokratickou vrstvu válečníků“.  Přestože 

se úplná asimilace libyjského etnika přinejmenším zčásti nezdařila, je zřejmé, že usazení 

Libyjci byli egyptskou společností časem akceptováni a velmi brzy se dostali i do 

nejvyšších pozic v zemi. 

První významní hodnostáři, kteří byli s největší pravděpodobností libyjského 

původu, se objevují již na konci 20. dynastie. Jedním z nich je pravděpodobně také Hrihor, 

jehož někteří synové mají libyjská jména (Masaharta, Maskaharta, Mavasun, Osorkon, 

                                                
10 Což se jeví zvláště výnamným v porovnání s ostatními cizinci, kteří většinou přejali egyptská jména 

v průběhu první nebo druhé generace (Winnicki 2009: 402). 
11 Jednalo se především o pero (Winnicki 2009: 401), které se u Libyjců objevuje již na jejich vyobrazeních 

z 19. a 20. dynastie . 
12 více k jednotlivých příběhům viz Lichtheim (1980:151-152), Ryholt (2003:56-59), Kitchen (1996: 455-

461). 
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Madenen) (Kitchen 1990: 23).
13

 Také jeden z panovníků 21. dynastie je evidentně 

libyjského původu – Osorkon Starší, vládnoucí na konci 21. dynastie, a strýc Šešonka I. 

(Kitchen 1990: 23). Podle Jansena-Winkelna (2001) a Wilkinsona (2009:371, 378) je 

dokonce pravděpodobné, že celá 21. dynastie byla velmi těsně spojena s Libyjci, přestože 

jejich jména byla až na jednu výjimku egyptská. Libyjský původ celé 22. dynastie je 

samozřejmě neoddiskutovatelný. 

Lze tedy nějak uzavřít otázku, jakým způsobem se libyjské etnikum přizpůsobilo 

(nebo nepřizpůsobilo) egyptské společnosti?  Na základě v literatuře zmiňovaných 

skutečností se zdá, že je možné vyloučit jejich úplnou asimilaci, protože se během tohoto 

období alespoň u některých hodnostářů zachovala libyjská jména, tituly a dokonce i 

některé typické libyjské ikonografické prvky (Winnicki 2009: 402).  Separaci je rovněž 

možné vyloučit, protože alespoň někteří Libyjci se dokázali sžít se společností 

v hostitelské zemi natolik,
14

 aby byli schopni dostat se do jejího čela jako panovníci. Zda 

docházelo v některých případech k marginalizaci, je podle mého názoru na základě 

dostupných pramenů jen velmi obtížně určitelné. Každopádně se určité části obyvatel 

Egypta libyjského původu podařilo integrovat
15

 do egyptské společnosti do takové míry, že 

i přes zachování svých původních jmen a titulů se mnozí stali významnými hodnostáři, jak 

zdůrazňuje Winnicki (2009: 401-402).  

V této souvislosti je velmi zajímavé Wilkinsonovo (2010: 389) pozorování týkající 

se jmen významných hodnostářů: během 20. a první poloviny 21. dynastie se mezi 

významnými osobnostmi Egypta téměř nevyskytují lidé s libyjskými jmény, přestože 

mnozí z nich s velkou pravděpodobností opravdu byli libyjského původu (např. již 

zmiňovaný Hriror nebo Pianch). Avšak počet těchto jmen postupně narůstá a panovníci 22. 

dynastie již svůj původ dávají jmény najevo zcela veřejně, což by podle Wilkinsona (2009: 

366-367) mohlo napovídat, že se Libyjci postupně dostali do natolik významného 

postavení, aby jim již nebylo zapotřebí svůj původ tajit. Podle něj možná dokonce ztratili 

důvod pro další integraci do egyptské společnosti.  

Na základě současných poznatků není možné existenci (nebo neexistenci) 

libyjských vlivů na politické uspořádání Egypta Třetí přechodné doby prokázat 

                                                
13 „It is, therefore, possible that Herihor came of a family of Libyan stock but well assimilated to Egypt, or of 

a family with Libyan connections; and so too Piankh.“ (Kitchen 1990: 23) 
14 V této souvislosti je nutné poznamenat, jak zmiňuje Winnicki (2009: 401), že v současné době nemáme 

žádné doklady, které by mohly potvrdit (nebo naopak vyvrátit), že Libyjci znali egyptský jazyk.  
15 V egyptologii častěji používaným termínem popisujícím úroveň začlenění libyjského etnika do egyptské 

společnosti je akulturace (např. Winnicki 2009: 401-2 , Pressl 1996: 3- 5). 
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jednoznačně. Protože se však, jak už bylo řečeno, mnohým z nich podařilo velice úspěšně 

integrovat do egyptské společnosti, aniž by ztratili prvky své etnické identity, je možné 

předpokládat, že tito úspěšní lidé stáli na pozici, která jim dovolila ovlivnit vývoj v Egyptě. 

Jako výsledek  jejich přítomnosti se často uvádějí následující rysy společnosti Třetí 

přechodné doby, čemuž se věnuje například Leahy (1985),
16

 Jansen-Winkeln (2001) , 

Ritner (2007), Broekman (2010): 

- postupné rozdělování země, které by mělo souviset s původní strukturou 

nomádské společnosti Libyjců (Ritner 2007: 327-340), 

- rozdíly v politickém uspořádání Delty a Horního Egypta, které bylo 

charakteristické Deltou rozdělenou na mnoho menších celků a daleko 

centralizovanějším Horním Egyptem, což mohlo být způsobeno rozdílnou 

koncentrací libyjského obyvatelstva (Leahy 1990: 174)
17

, 

- ztráta výjimečného postavení krále a převzetí některých symbolů jeho statutu 

nekrálovskými osobami (Lange 2008: 139-140)
18

, 

- změny v nástupnickém systému - preference bratra jako následníka (Lange 

2008: 137), 

- jmenování panovníkových nejbližších příbuzných do vysokých úřadů v celé 

zemi,  

- koncentrace náboženských, civilních a vojenských úřadů do rukou jedné osoby, 

která je spojena s postupnou feudalizací egyptského státu (Jansen-Winkeln 

2001: 172), 

- důraz na genealogie a jejich rozšíření (Jansen-Winkeln 2005a: 142-43), 

- ústup velkých a propracovaných hrobek (Saleh 2007:52-56, Aston 2009a: 397-

8), 

- změna konotací vážících se ke slovu „cizí země“ a růst významu vážnosti titulu 

wr aA xAswt (Lange 2008: 139), 

- zlepšení postavení žen (Saleh 2007: 70-71, 28-29, 48-51), 

                                                
16 „The Libyan Period in Egypt: an Essay in Interpretation“  in Libyan Studies 16 (1985), s.51-65. Tento text 

se mi bohužel nedostal do rukou. 
17 např. „For Upper Egypt, then, the Libyan Period brought Theban hegemony rather than local 

independence, and it may be surmised that Theban control was tighter than that of the northern pahraohs over 

the chiefs of the Meshwesh.“ (Leahy 1990: 174)  
18 např. „„for the members of Libyan upper class, „King of Upper and Lower Egypt“ was simply a title, 

though an imposing one. Consequently, in their conception, royal attributes did not in themselves represent 

exclusive supreme power. That could easily lead to the appropriation of royal attributes by royal kinsman and 

other high-ranking individuals, especially in a fairly distatnt location like Tell el-Balamun.“ (Broekman 

2009: 81) 
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- ikonografické změny ideální ženské postavy (Saleh 2007: 22-23, 28-30), 

- používání mluvené podoby egyptského jazyka v písemnostech (Wilkinson 

2010: 389-390). 

 

Bližší zkoumání tohoto vlivu však komplikuje skutečnost, že o samotných 

Libyjcích není téměř nic známo (Winnicki 2009: 401) a veškeré předpoklady o libyjské 

společnosti před tím, než se tyto polonomádské skupiny usadily v Egyptě, jsou založeny na 

spekulacích.  Hlavní předpoklad, ze kterého vychází většina studií zabývajících se 

libyjským vlivem, je skutečnost, že se  pravděpodobně jednalo o polonomádské kmeny 

(např. Richardson 1999: 159-161).   

Avšak je skutečně nemožné rozhodnout, zda jsou výše uvedené změny zapříčiněny 

dlouhodobými tendencemi v egyptské společnosti, nebo zda jsou opravdu způsobeny 

přítomností početného cizího etnika na egyptské půdě. Skeptickou pozici vůči libyjskému 

vlivu na fragmentaci Egypta v dané době zastává např. Saleh (2007), podle níž velká část 

změn, které jsou považovány za cizí vliv, má kořeny již v Nové říši. Jedná se především o 

změny pohřebních zvyklostí, proměna ideálu ženské postavy nebo změny v postavení žen. 

Působivou argumentaci proti vlivu libyjských nomádských zvyklostí předkládá také 

Hüneburg (2003), který zároveň příčiny fragmentace Egypta vysvětluje zcela jiným 

způsobem.  

Názory na to, jak libyjská společnost vypadala před příchodem do Egypta, 

vycházejí především z antropologických modelů nomádských společností, které nejsou 

nepočetnými egyptskými zprávami ani zcela vyvratitelné, ani potvrditelné. Jedná se 

zejména o tzv. segmentání systém („segmentary lineage system“), se kterým také souvisí 

velká část výše zmíněných oblastí předpokládaného libyjského vlivu. 

Ritner (např. 2007), který tento model využívá k popisu libyjské společnosti, 

vychází z práce Baştuğ (1998). Avšak i ona sama zdůrazňuje, že model musí být chápán 

mnohem omezeněji, než byl v minulosti. Jedná se o systém, ve kterém je každý jedinec 

definován svou (často smyšlenou) genealogií, díky které může odvodit svůj původ až ke 

společnému předku celého kmene. Právě kvůli této jedinečné funkci v nomádských 

společnostech získávají genealogie tak velký význam. Stává se tak příslušníkem jedné 

rodové linie vedoucí po mužské (nebo ženské) linii až k onomu prapředku. Tato linie se 

často segmentuje na další, menší, linie v závislosti na genealogické vzdálenosti 

jednotlivců. 
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 Jedním ze způsobů segmentace linie je tzv. strukturální apozice, která mezi jinými 

zapříčiňuje rivalitu mezi příbuznými ve stejné generaci. Strukturální apozice bývá často 

spojována s hierarchickou strukturou stupňů loajality, která závisí na rodinných vztazích 

(Baştuğ 1998: 105). Avšak toto je pouze jeden z rysů, který je se segmentárním systémem 

spojován, a nejedná se o jeho přímou charakteristiku, která by platila ve všech případech 

(Baştuğ 1998: 105). Často se totiž stává, že mezi sebou soupeřící bratři hledají spojence 

mezi svými vzdálenějšími příbuznými. Existence bratrů je ve skutečnosti faktorem, který 

rodovou linii segmentuje, protože bratři se stávají předky navzájem si konkurujících linií. 

Přesto je však od nich očekáváno, že budou navzájem spolupracovat (Baştuğ 1998: 105). 

Podle S. Baştuğ je však nutné mít na paměti, že segmentární systém neodpovídá 

politickému uspořádání společnosti a ani nebrání vzniku hierarchie a státu, protože 

v segmentárních systémech se nenachází nic, co by bránilo lidem stát se vůdci, vylučovalo 

sociální stratifikaci, nebo dokonce vznik státních celků (Baştuğ 1998: 112). Tímto 

poznatkem je tedy znesnadněna aplikace segmentárního systému na politické uspořádání 

Egypta. 

Ať už byla fragmentace způsobena čímkoliv, faktem zůstává, že tento proces ve 

Třetím přechodném období opravdu probíhal. Už během 22. dynastie se v Deltě začínají 

objevovat různí wr (ms) aA n nA m(SwS),19
 což byli pravděpodobně příbuzní panovníka, kteří 

ovládali jednotlivé oblasti Delty. Vykonávali jak funkci velitele vojsk, tak nejvyššího 

kněze místního božstva (Winnicki 2009: 393). Postupně v Dolním Egyptě vznikají menší 

státní celky,
20

 zatímco dále na jih, v oblasti Herakleopole, se nacházelo území spravované  

jmj-r mSa a  Hm-nTr n Hrj-S.f. Zbývající část Horního Egypta byla ovládána Hm-nTr tpj n 

jmn, avšak později (okolo 760 př. n. l.) došlo i v této egyptské oblasti k fragmentaci – a to 

na tři části ovládané z Théb, Hermopole a Herakleopole (Winnicki 2009: 391). 

 

  

                                                
19 Podle Winnického (2009: 390-391) byl tento titul nejdříve používám pouze vrchním velitelem MSwS. Poté, 

co se z tohoto vrchního velitele stal faraon, došlo ke změně významu titulu. 
20 Jednotlivými wr (ms) aA  n nA m(SwS) se zabýval např. Gomaa (1974). Rozděluje území Dolního Egypta na 

několik oblastí (oblast Memfidy, západní Deltu, střední Deltu a východní Deltu) a u každé z nich jmenuje 

doložené wr (ms) aA  n nA m(SwS). Memfida samotná je velmi zajímavá, protože Šešonk D, syn Osorkona II., 

který byl jmenován do funkce memfidského velekněze a vládce, založil vlastní dynastii, která se v Memfidě 

poměrně dlouho udržela u moci (Gomaa 1974: 5-20). 



17 

 

2. Situace v Thébách a prameny vypovídajícící o významných thébských 

rodinách 

 

2.1.Théby 

2.1.1.  Historický úvod 

Jako uvedení do problematiky hlavní části diplomové práce bude sloužit krátké 

shrnutí dějin Thébské oblasti od konce 20. dynastie do dynastie 22.  

Během 20. dynastie ztrácejí egyptští panovníci postupně svůj politický i ekonomický 

vliv, a to jak v zahraničí, tak v Egyptě, kde na úkor centrální moci rostla moc regionálních 

elit. To se samozřejmě projevuje také na situaci v Thébách, kde významné úřady začaly 

být shromažďovány do rukou několika významných rodin a stávaly se dědičnými. Také 

moc Hm-nTr tpj n jmn rostla a postupně se hodnostář, který tuto funkci zastával, stal 

mocnějším, než jmj-r njwt a TAtj (Wilkinson 341, 347-9). 

Existuje několik různých interpretací událostí odehrávajících se na konci 21. dynastie. 

Podle jedné z nich ekonomické problémy v Thébách a nájezdy Libyjců působily v Thébách 

nepokoje, které nakonec vedly k sesazení Hm-nTr tpj n jmn Amenhotepa, který 

pravděpodobně požádal o pomoc přímo panovníka – Ramesse XI. Ten na jeho podporu 

vyslal místokrále Kuše Panehsiho. Panehsi skutečně dosadil Amenhotepa do jeho funkce, 

avšak postupně v Thébách uchvátil téměř veškerou moc (Wilkinson 354-5).  Jinou variantu 

událostí navrhuje Thijs (2003: 289-90), který se domnívá, že to byl Panehsi, který z vlastní 

iniciativy sesadil Amenhotepa.   

Proto Ramesse vyslal proti místokráli vojsko pod vedením Pianchiho, kterému se 

podařilo vytlačit Panehsiho zpátky do Kuše. Théby však byly vyrabovány a poničeny 

(Wilkinson 356-7). Pianchi získal titul velekněze a dokonce i Panehsiho bývalé tituly (jmj-

r mSa, jmj-r Snwtj), a tak přestože Ramesse vyhlásil období wHm-mswt  jako symbol 

nového počátku,
21

 situace v Thébách se ve skutečnosti nezměnila. Po smrti Pianchiho byli 

jeho synové příliš mladí pro nástupnictví, a tak byl jako následník vybrán další generál, 

Hrihor, který převzal všechny jeho tituly a který pocházel s velkou pravděpodobností 

z libyjské rodiny (Wilkinson 356-9, Jansen-Winkeln 1997).  

Ještě za života Ramese XI. se ujímá vlády na severu Egypta Nesbanebdžed, a tak 

začíná faktické rozdělení země do dvou celků. Přestože se vládcové z Tanidy prohlašovali 

za krále celého Egypta, faktickou moc v Thébách už neměli. Obě rodiny spolu udržovaly 

                                                
21 Podrobněji k wHm-mswt viz Kitchen (1996: par.209-10). 
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blízké vztahy pomocí vzájemných sňatků, které měly pomoci zabránit vytvoření vedlejších 

konkurenčních dynastií a udržet vzájemnou loajalitu (Wilkinson 2010: 392-3). 

Obě dynastie legitimují svou moc skrze boha Amona, který tak získává jedinečné 

postavení a bývá dokonce označován za krále Egypta. Z toho důvodu jsou v Thébách stále 

oblíbenější Amonova orákula, během kterých Amon činil rozhodnutí dříve náležející 

pouze panovníkovi (Wilkinson 2010: 398-400). Přes ideologickou důležitost náboženství 

byla hlavním základem moci jižních vládců armáda, kterou se snažili mnoha způsoby 

posílit. Stalo se to například užíváním (a vybudováním nových) pevností poblíž hranice 

mezi jejich vlastním územím a územím severního panovníka, kde ležela například pevnost 

el-Híbé. Tato pevnost byla rovněž sídlem jižních vládců, kteří samotné Théby pouze 

navštěvovali. (Wilkinson 2010:377-379 ).  

O libyjském původu celé jižní dynastie svědčí také jméno jednoho z jejích 

představitelů – syn Pinodžema I. byl hodnostář s jednoznačně libyjským jménem 

Masaharta. Zemřel však brzy po svém nástupu do funkce a za vlády jeho bratra 

Džedchonsefancha propukly v Thébách nepokoje, které podle Wilkinsona (2010: 378-9) 

svědčí o nespokojenosti Thébanů s nadvládou Libyjců
22

 a snad také o jejich nespokojenosti 

způsobené ztrátou mnoha významných hodností ve prospěch cizinců (Broekman 2010: 

126-7). Povstání bylo nakonec potlačeno dalším Pinudžemových synem, Mencheperreem, 

který po svém vítězství vyhnal vůdce povstání do oáz v Západní poušti (Wilkinson: 379). 

Avšak zdá se, že právě díky tomuto konfliktu byli od té doby do významných kněžských 

úřadů (jmenovitě Hm-nTr 2-nw n jmn, Hm-nTr 3-nw n jmn, Hm-nTr 4-nw n jmn) dosazováni 

místní hodnostáři namísto blízkých příbuzných vládnoucí rodiny, jak tomu bylo doposud 

(Broekman 2010: 127, Broekman 2000: 25). 

Zdá se, že s následníky Pinodžema I., kteří dále vládli v Thébách, se mění také přístup 

Hm-nTr tpj n jmn k centrální moci  – všichni byli poněkud skromnější ve svých ambicích a 

na rozdíl od svého předchůdce byli ochotni alespoň formálně uznat nadřazenost tanidského 

panovníka a své monumenty datovat podle délky jeho vlády. Jejich přístup přispěl k faktu, 

že když se na konci 21. dynastie dostal k moci velký náčelník Ma Šešonk, podařilo se mu 

získat kontrolu nad oběma částmi Egypta.
23

 Z Théb pochází nápis zmiňující jej pouze 

libyjským titulem, z čehož např. Kitchen vyvozuje (1996: par.246), že na začátku nebyl 

v Thébách uznáván za panovníka, kdežto Wilkinson (2010: 383-386) nebo Dodson (2009: 

                                                
22 Do této souvislosti dává Wilkinson rovněž fakt, že tito vládci z obavy před egyptským obyvatelstvem 

sidlili v pevnosti el-Híbé (Wilkinson 2010: 378-9).  
23 Pravděpodobně díky sňatku s dcerou posledního panovníka 21. dynastie, Pasbachaenniutem II. 
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108-9) se domnívají, že mu byla dána ke správě thébská oblast ještě před tím, než se sám 

stal vládcem celé země. 

Znovusjednocení celého Egypta pravděpodobně dosáhl také díky svým příbuzným, 

které dosadil na většinu významných pozic po celém Egyptě, a díky sňatkům svých dcer. 

Tento jeho krok je pozorovatelný také v Thébách, kde se Hm-nTr tpj n jmn stal jeho syn 

Iuput. Jeho sňatková politika se také projevila také na rodině Nespakašuty, která je 

podrobněna zmíněna níže (Wilkinson: 384).  

Panovníkova moc v Thébách byla v dalších generacích udržována postupným 

jmenováním panovníkových nejbližších příbuzných do úřadu Hm-nTr tpj n jmn (Kitchen 

1996: par. 272). Avšak tento zvyk a s ním také podmanění Théb netrvaly dlouho. Brzy se 

objevily první pokusy o osamostatnění. Jednalo se o Harsiese A, Hm-nTr tpj n jmn, který 

byl synem předchozího velekněze Šešonka, a ne nejbližším příbuzným právě vládnoucího 

faraona Osorkona II. Ve funkci jej následoval Nimlot C, Osorkonův syn, který ještě 

poněkud pozdržel tendence Théb k osamostatnění se (Wilkinson: 386-388). 

Dějiny Théb v následující generaci jsou stále předmětem diskuzí, které znesnadňují 

jakékoliv zjednodušené vysvětlení situace. Tato diskuze se týká především charakteristiky 

a původu 23. dynastie a panovníka Takelotha II. Kitchen (1996, 2006, 2009) se domnívá, 

že 23. dynastie sídlila v Leontopoli v Deltě, odkud ovládala Théby, že Takelot II. byl 

synem Osorkona II. a že Takelotovým následníkem se stal Šešonk III. Naproti tomu Aston 

(1989, 2009), např. spolu s Broekmanem (2010), Astonem a Taylorem (1990), Dodsonem 

(2004) se domnívají, že 23. dynastie měla sídlo v Horním Egyptě a že jedním z jejích 

panovníků byl Takelot II. (jako syn Nimlota C a bývalý Hm-nTr tpj n jmn Takelot F). Tato 

hornoegyptská dynastie mohla mít svůj počátek již u Harsiese A (Broekman 2006: 23). 

Co se týče této problematiky, souhlasím spíše s Astonovou teorií o umístění 23. 

dynastie do Horního Egypta, protože ta více odpovídá dosud nalezeným pramenům, které 

až na ojedinělé výjimky spojují panovníky 23. dynastie pouze s Horním Egyptem  (Leahy 

1990: 181-195).  Avšak definitivní vyřešení tohoto problému není s největší 

pravděpodobností za současného stavu bádání možné. 

Pramenem, který rozsáhle vypovídá o Thébách této doby, je tzv. Kronika prince 

Osorkona (Caminos 1958), ovšem ani ta nepřispívá k objasnění složité situace v Horním 

Egyptě. I samotná osoba prince Osorkona zůstává, stejně jako jeho otec Takelot II., 

předmětem diskuzí. S princem Osorkonem je rovněž spojena otázka, zda právě on později 

nezískal trůn jako Osorkon III. (Ōhshiro 1999, Broekman 2008). 
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Zajímavé bude sledovat, zda a jakým způsobem byly tyto dramatické události (viz boje 

zmiňované v Kronice prince Osorkona) reflektovány v biografiích jednotlivých hodnostářů 

zmíněných v hlavní části práce. 

 

2.1.2.  Libyjská přítomnost v Thébách  

Jak vyplývá z odstavců výše také do Théb se dostali libyjští hodnostáři, kteří 

zastávali velmi významné funkce.  Avšak přítomnost větší skupiny obyvatelstva libyjského 

původu není v oblasti Théb doložena. To vyplývá ze studie H. Saleh zabývající se etnickou 

identitou vyjadřovanou v Thébách na pohřebních stélách (Saleh 2007). Na základě 

srovnání s obdobnými objekty ze Středního Egypta a Delty dochází Saleh k závěru, že na 

severu Egypta byli lidé vyjadřující svůj libyjský původ daleko běžnějí než na jihu. 

Tento fakt však nemusí svědčit o tom, že v Thébách žádná početná skupina Libyjců 

nesídlila. Znamená pouze, že se thébští Libyjci ke své identitě nehlásili veřejně (Saleh 

2007: 26).
24

 Saleh (2007: 30) dokonce považuje za nepravděpodobné, aby ta část thébské 

společnosti, která je reprezentována jí zpracovanými stélami, byla čistě egyptského 

původu. Mohlo jít například o potomky libyjských hodnostářů, kteří byli do Théb vysláni 

panovníkem, nebo o skupiny, které se v Thébách usadily na konci Nové říše.
25

 Fakt, že 

svou identitu nevyjadřovali, nebo snad dokonce i skrývali, by mohl být vysvětlen nízkým 

sociálním statutem této skupiny
26

 a svědčit o tom, že se v Thébách lidé libyjského původu 

obecně netěšili příliš velké úctě nebo vysokému postavení.  

Za další možnou příčinu tohoto jevu pokládá Saleh (2007: 30) skutečnost, že cizinci 

v Thébách byli velmi pevně integrování do egyptské společnosti, a proto nevykazovali 

žádné vnější vizuální znaky svého libyjského původu. Navíc se v jejím korpusu stél 

objevují také neegyptská jména (avšak pouze v pěti procentech případů) (Saleh 2007: 61). 

Přestože Libyjci byli v Horním a Středním Egyptě do jisté míry přítomni, byl jejich 

počet výrazně menší než v oblasti Delty, severního nilského údolí, Fajjúmské oázy a 

                                                
24 „Therefore, two possible situations can explain the absence of non-Egyptian ethnic markers on stelae: 1.) 
all those individuals depicted on the stelae were acutally Egyptian or 2.) there was no need to visually 

articulate a non-Egyptian ethnicity.“ (Saleh 2007: 26) 
25 Poprvé je přítomnost libyjských kmenů v Thébách doložena za Ramesse IX (Winnicki 2009: 32-33), jako 

žoldnéři se vyskytují za Ramesse XI (Winnicki 2009: 75). 
26 Je možné se tak domnívat na základě tzv. teorie sociální dominance, která mezi jinými popisuje, jak se 

významní jedinci patřící do skupin zaujímajících vysoké sociální postavení a do skupin zaujímajících nižší 

sociální postavení vyrovnávají s vyjadřováním příslušnosti k těmto skupinám: pokud se totiž jedná o skupiny 

s vysokým společenským statutem, jejich členové vyjadřují svou příslušnost k nim poměrně otevřeně, kdežto 

členové skupin s nižším společenským statutem, (kteří se snaží o zlepšení svého vlastního postavení), se 

často se svými skupinami přestanou identifikovat (Levin 1998: 379). 
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v okolí Herakleopole.  Tento rozdíl ve vzorci osídlení mohl přispět k tzv. severojižnímu 

rozdělení země („north-south divide“), které se projevovalo v hmotné kultuře (Taylor 

2009: 375). 

Srovnáním hmotné kultury, jmenovitě rakví a pohřební výbavy, se zabýval např. 

Taylor (2009). Zatímco pro 21. dynastii je těžké najít v Dolním Egyptě rakve srovnatelné 

s těmi thébskými, zdá se, že období 22.-25. dynastie je už charakteristické rozdílem mezi 

severním a jižním stylem rakví (Taylor 2009). Hranice mezi oběma styly však neodpovídá 

politickému rozdělení země, protože severní typ rakví převládá v el-Híbé a vyskytuje se 

také ve Speos Artemidos.  Rovněž také nekoresponduje zcela přesně ani se vzorcem 

osídlení Libyjců (Taylor 2009: 397- 398).  Avšak samotné Théby jsou, alespoň co se týče 

dochované pohřební výbavy, jedinečnou oblastí, protože pohřby, které se dochovaly, tvoří 

nepřerušenou vývojovou řadu, která umožňuje podrobné studium jejich vývoje. Studiem 

této problematiky se mezi jinými zabývá Taylor (např.2009), Aston (2009a), Schreiber 

(2008) nebo Niwinski
27

.  

 

2.2. Prameny týkající se thébských rodin 

2.2.1.  Biografické nápisy a jejich věrohodnost 

Pro zkoumání titulů a genealogií nejvyšších thébských vrstev jsou důležité zejména 

zádušní stély a sochy – je dokonce možné je považovat za jeden z nejvýznamnějších 

pramenů pro dané období a oblast.  

Jejich rozkvět nastává ve 22. dynastii
28

 a pokračuje až do 24. a 25. dynastie. Podle 

Bierbriera (1975: xv) je možné je rozdělit na následující čtyři typy: 

- vyrobené za života vlastníka,
29

 

- dedikované synem vlastníka,
30

 

- darované z milosti krále a nesoucí jeho kartuše, 

- obsahující poze kartuše krále. 

Jak M.L. Bierbrier dále uvádí, typ a) není příliš běžný, protože se jedná o zádušní 

stély, které zpravidla nebyly vztyčovány za života jejich majitele. Do typu b) jsou 

zařazovány stély darované synem – buď až po otcově smrti, nebo jako dar ještě žijícímu 

předkovi. Bohužel je však často obtížné poznat, zda byl zamýšlený vlastník stély v době 

                                                
27 např. 21st Dynasty coffins from Thebes: Chronological and typological studies. Mainz am Rhein. 1988. 
28   Nápadné rozšíření genealogií v této době bývá dáváno do souvislosti s vlivem libyjského obyvatelstva 

(viz.kapitola „Vliv obyvatelstva libyjského původu na politickou situaci Egypta Třetí přechodné doby“). 
29 V takovémto případě se pak text o životě vlastníka nazývá biografie. 
30 V takovémto případě se pak text o životě vlastníka nazývá alobiografie (Gnirs 1996: 195-7). 
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její výroby ještě naživu, nebo ne. Podobně tomu tak je i v případě, kdy se na stéle objevuje 

královská kartuše a stále je darována samotným panovníkem. Ve většině sporných případů 

se však samotný Bierbrier přiklání k možnosti, že stéla byla zhotovena až po smrti toho, 

komu byla dedikována (Bierbrier 1975: xv). 

Velké množství těchto monumentů vypovídá nejen o majiteli památky samotné, ale 

zmiňuje také několik generací předků (Bierbrier 1975: xiii), což odpovídá důrazu, který byl 

během Třetího přechodného období kladen na genealogie. Podle Redforda (Redford 1986: 

62, pozn. 226)  je možné, že informace dokonce i o časově velmi vzdálených předcích byly 

uchovávány v jednotlivých rodinách, avšak rozkvět zvěřejňování těchto informací nastává 

až po úpadku 20. dynastie.
31

 Jak již bylo zmíněno výše, mohl být tento vývoj zapříčiněn 

vlivem libyjských zvyklostí, podle kterých byly úřady udělovány na základě 

příbuzenských vtahů a dědičnosti. Díky tomu přišlo mnoho dříve významných egyptských 

rodin o svůj vliv, který se pak snažili znovu získat na základě genealogií dokazujících 

jejich dědičný nárok na dané úřady (Ritner 1994: 219).  

 Díky této skutečnosti je pak možné sestavit poměrně dlouhé rodové posloupnosti 

osobností a jejich titulů, přestože žádné prameny patřící přímo jim se nedochovaly.  

Jakékoliv srovnání jednotlivých zástupců rodiny je ovšem ztíženo faktem, že majitel sochy 

nebo stély pochopitelně upřednostňoval vyjmenování svých vlastních titulů nad tituly 

svých předků.   

Je obvyklé, že u vlastníka daného monumentu jsou na obsáhlejších památkách 

vyjmenovány všechny (nebo téměř všechny) jeho tituly, zatímco u jeho předků jsou 

zmíněny jen ty nejdůležitější hodnosti, které zastávali. V následujících výčtech titulů je 

možné si povšimnout, že o čím bližšího příbuzného se jedná, tím více informací (tedy 

titulů) je o něm na památce uvedeno. 

Jedním z problémů, který se týká titulů, je časté uvádění mj nn před jmény předků. 

V takovém případě je vždy velmi obtížné posoudit, zda hodnostář skutečně zastával 

všechny jmenované tituly svého syna nebo ne. Například M.L. Bierbrier se o této frázi v 

The Late New Kingdom in Egypt (1975) vyjadřuje dosti protichůdně (1975: xiv-xv). 

Dalším problémem týkajícím se tohoto typu pramenů je existence možných 

faktických omylů a chyb, které  je možné předpokládat zvláště u genealogií, které sahají 

                                                
31 „There is no implication here that genealogical information was not carefully kept, nor family trees 

sometimes set forth, in earlier times. but it is simply a fact, that extended genealogies on private stelae and in 

statue inscriptions become usual only in the aftermath of the decline of the 20th dynasty.“ (Redford 1986: 62, 

pozn. 226) 



23 

 

daleko do minulosti. Příklady podobných chyb uvádí např. Jansen-Winkeln (2005a: 140-

42). 

Kromě informací týkajících se genalogií a titulů vlastníka daného monumentu obsahují 

stély a sochy pocházející ze Třetího přechodného období často také vlastníkovu biografii. 

Jedná se buď o autobiografii, nebo častěji o tzv. alobiografii
32

 (Gnirs 1996: 195-7). 

Autobiografie a také  alobiografie byly podle A. M. Gnirs (1996: 197-8) považovány 

v Egyptě za spolehlivé a pravdě odpovídající svědectví o životě jednotlivých osobností. 

Spolehlivost byla ve starém Egyptě v tomto případě očekávána jako jeden z předpokladů, 

který byl obsažen v „dohodě“ respektované jak čtenářem, tak autorem. Tato „dohoda“ 

zahrnovala podle Gnirs (1996: 197-8) následující body: obsah textu se vztahoval 

k ověřitelným skutečnostem, autor byl přesvědčen o pravdivosti své výpovědi a autenticita 

textu nebyla čtenářem zpochybňována. Někdy byla dokonce samotná pravdivost výpovědi 

zdůrazňována a případná lež tematizována v kontrastu s ní. 

Je tedy možné z těchto textů získat poměrně spolehlivé informace, které se týkají 

života jednotlivých hodnostářů, jimž monumenty patřily. Jedná se zejména o jejich 

působnost v úřadu, etická pravidla chování a kulturní hodnoty. Mezi ně patřily osobní a 

pracovní blízkost bohu a rodinná tradice zahrnující dědičnost úřadů, která byla dokonce 

jedním z centrálních témat biografie (Gnirs 1996: 237).  

Biografie pocházející ze Třetího přechodného období
33

 se liší od svých starších vzorů 

v mnoha ohledech. Jedná se především o odlišnou slovní zásobu, zdůrazňování jiných 

témat, vnitřní výstavbu textu a jeho texturu. (Gnirs 1996: 236). Tyto biografie v sobě 

spojují také mnoho různých stylů a vzorů, které však spolu splývají tak dokonale, že tvoří 

jednotný a plynulý text, kde nejsou hranice mezi jednotlivými styly a vzory rozpoznatelné 

(Gnirs 1996: 237).  

 

2.2.2.  Předpokládaná délka jedné generace ve starém Egyptě 

Součástí některých textů na těchto sochách bývají často dlouhé genealogie předků 

vlastníka daného předmětu. Na základě počtu jmenovaných generací je pak možné se 

pokusit odhadnout, v jak vzdálené minulosti tito předkové žili. Při tomto datování se 

                                                
32 Biografie, která je vyprávěna jinou osobou než autorem /jejíž autor a vypravěč nejsou jedna a táž osoba , a 

tedy zejména památky darované např. synem po smrti samotného zemřelého (Gnirs: 196). 
33 Biografie z 21. dynastie se nedochovaly a pravděpodobně ani nebyly příliš zapisovány, protože médium 

těchto biografií se objevuje až s 22. dynastií: „Autobiographische Texte sind aus der 21. Dynastie nich 

überliefert. Erst die Priesterfamilien der 22. und 23. Dynastie in Theben setzen die Gradition des Genre im 

Zuge des wiederauflebenden Statuenkults in den Tempeln fort, das Grab hat seine Funktion als Medium der 

Selbstpräsentatnion zunächst eingebüßt.“ (Gnirs 1996: 236) 
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vychází z odhadované délky generace ve starém Egyptě, které je předmětem mnoha 

diskuzí. Mezi nejnovější příspěvky k tématu patří články Jansena-Winkelna (2006) a M.L. 

Bierbriera (2006). 

Dříve, než budou zmíněny současné názory na délku generace v Egyptě, je nutné 

alespoň stručně vysvětlit, co slovo „generace“ vlastně znamená. V démografii bývá 

průměrná délka generace definována jako průměrný věk matek v době porodu dcery 

(Siegel, Swanson, Shryock 2004: 433). Avšak pro počítání generací v Egyptě je výhodnější 

použít věk mužů při narození jejich synů, protože na genealogie mužů byl kladen větší 

důraz. Délka takovéto generace je samozřejmě větší, protože průměrný věk mužů v době 

uzavření sňatku je vyšší, než průměrný věk žen, a protože muži jsou plodní do vyššího 

věku než ženy (Siegel, Swanson, Shryock 2004: 435). Například ve starověkém Řecku se 

odhady délky generace pohybují mezi 26-32 lety (Hansen 2006: 54) a podobné rozmezí se 

objevuje také v literatuře v souvislosti se starým Egyptem (shrnutí viz. Jansen-Winkeln 

2006a). 

 Jediné informace,
34

 ze kterých je možné získat spolehlivá data k odhadu délky 

generace (nebo alespoň k věku sňatku) v Egyptě, jsou údaje z cenzů, které pocházejí 

z římské doby a které zahrnují detailní informace o více než tisíci jedinců (Jansen-Winkeln 

2006a: 268, Bagnall, Frier: 1994). Díky nim je možné stanovit alespoň průměrný věk při 

prvním sňatku, který činil asi 25 let (Bagnall, Frier 1994: 116)
35

 a z tohoto faktu také 

vyvodit, že délka jedné generace by měla být ještě o něco delší.
36

 

 Jansen-Winkeln (2006a: 268) ve svém článku nakonec dochází k závěru, že 

průměrná délka generace ve starém Egyptě se zdá být na základě uvedených faktů spíše 30 

než 25 let a že jakékoliv odhady délky generace, které uvádějí méně než 25 let, jsou 

nesprávné. 

Avšak ne všichni s Jansen-Winkelový odhadem (přestože je velmi dobře podložen) 

souhlasí. Broekman udává jako délku jedné generace období 25-30 let (Broekman 2010: 

132) a nejskeptičtější k těmto odhadům zůstává Bierbrier (2006: 37), který jako možnou 

délku generace uvádí široké rozmezí 25-35 let. 

                                                
34 Je také možné se pokusit získat informace z dostupných genealogických údajů týkajících se jednotlivých 

období dějin Egypta, tato metoda však není dostatečně spolehlivá (Jansen-Winkeln 2006a: 265-8). 
35 Ve studii démografie římského Egypta docházejí Bagnall a Frier (1994: 116) k závěru, že muži se ženili 

jen výjimečně dříve, než dosáhli 20 let, a podle svědectví cenzů více než polovina uzavírala sňatek mezi 20. a 

25. rokem života. I přesto nakonec docházejí k závěru, že střední věk sňatku u mužů mohl být o něco víc než 

25 let. 
36 „In modern demography, the length of generation has been defined „to be equal to the average male age at 

marriage, plus one year before child-bearing begins, plus half the average number of years during which 

fecundity lasts“ (Jacobs 2005: JewishEncyclopedia.com citováno v Jansen-Winkeln 2006a: 268). 
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Aplikování jedné z odhadovaných délek generace na egyptské genealogie (ať už 

pocházející z jednoho pramene, nebo sekundárně sestavené z více nezávislých zdrojů) se 

může zdát být poměrně spolehlivým způsobem datace. Avšak je nutné vzít na vědomí, že 

jakákoliv odchylka ve věku muže při narození dítěte může do velké míry skutečnou dataci 

změnit – ať už se jedná o extrémně nízký, nebo extrémně vysoký věk, který mohl být 

běžný zvláště mezi vyššími vrstvami společnosti (Jansen-Winkeln 2006a: 168-171). 
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3. Některé významné thébské rodiny 

 

Následující (a také nejdůležitější) část diplomové práce se bude zabývat popisem 

čtyř vybraných Thébských rodin, které byly jmenovány v úvodní části.  

Jedním z hlavních kritérií při výběru rodin byl počet známých generací 

jednotlivých rodin. Pokud by totiž nebyl dostatečný, neumožnil by sledovat změny 

v hodnostech, které byly rodinami drženy, a vývoj jejich společenského statutu 

v dostatečně dlouhém časovém období (ideálně od konce 21. dynastie do vlády Osorkona 

III.). Dalším faktorem, který téměř všechny níže popsané rodiny spojuje, je jejich velice 

blízký vztah ke královskému rodu. 

Důležitou úlohu při sledování společenského postavení těchto thébských rodin 

budou hrát tituly jednotlivých jejich členů. Tituly hodnostářů Třetí přechodné doby však 

nejsou zpracovány v žádné shrnující publikaci. Proto jsem využívala zejména monografii 

od Diany Pressl (1996), v jejímž textu je možné dohledat mnohé z níže jmenovaných 

titulů, a index novoříšských titulů od Al-Ayediho (2006), přestože se ani jedna publikace 

netýká přímo Třetího přechodného období. 

 Egyptské tituly jsou často rozdělovány do dvou kategorií – ty, jež vyjadřují úřad, 

který daný hodnostář zastával („Amts-Titel“), a ty, které vyjadřují spíše jeho společenské 

postavení než přesnou funkci („Rang-Titel“)(Pressl 1996: 12).  Tituly, jež se týkají 

faktického vykonávání nějakého úřadu, pak Pressl (1996: 13) ve své monografii klasifikuje 

následovně:  

- titul úřadu („Amtstitel“), který ve svém názvu obsahuje přesné označení pozice, 

- titul přesahující resort („ressortübergreifende Titel“), t.j. titul, který obsahuje 

název úřadu zahrnujícího více oblastí působnosti, 

- titul specifikující resort („ressortspezifizierende Titel“), t.j. titul, který obsahuje 

název úřadu zahrnujícího jednu oblast působnosti, 

- titul nespecifikující resort („ressorunspezifizierende Titel“), t.j. titul, který 

neobsahuje informaci o oblasti působnosti. 

Další možně rozdělení titulů ve starém Egyptě (v tomto případě rovněž na příkladech 

titulů z Pozdní doby z Abúsíru) navrhuje Bareš (2006: 14). Jedná se o rozdělení na tituly 

vyjadřující společenské postavení („ranking“), administrativní, vojenské a kněžské tituly. 

Některé tituly z Abúsíru se shodují s tituly, které drželi členové níže jmenovaných rodin. 

Jde zejména o tituly vyjadřující společenské postavení: jrj pat, HAtj-a, sDAwtj bjtj, smr watj, 

xrp aHt (Bareš 2006: 14). 
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Všechny uvedené kategorie titulů se vyskytují v následujícím přehledu titulů patřícím 

jednotlivým thébským hodnostářům, avšak v některých případech může být obtížné bez 

pečlivého studia výskytu a významu jednotlivého titulu určit, do které kategorie je možné 

jej zařadit. V případech, kde je to možné, si v práci budu spíše všímat rozdělení úřadů do 

tří sfér, a to administrativní, kněžské a vojenské. To umožní sledovat, v jakých oblastech 

politického života jednotlivé rodiny působily.  Jedním z původních záměrů bylo vytvoření 

přehledového grafu četnosti těchto tří kategorií titulů v jednotlivých rodinách a časových 

obdobích. Avšak jak vyplyne z následujícího textu, nejsou prameny dostatečně objektivní 

na to, aby takovýto graf mohl být dostatečně vypovídající. 

Jako přehledovou studii k jednotlivým rodinám jsem využívala zejména publikaci 

M.L. Bierbriera Late New Kingdom in Egypt (1975), která byla doplněna článkem G.P. 

Broekmana „The Leading Theban Priests of Amun“ (2010),  což je jeden z nejnovějších 

textů týkajících se dané problematiky. 

 

3.1. Rodina  Nespakašuty (ns-pA-qA-Swty),  syna Dţedthutefancha A/i (Dd-DHwtj-jw.f-

anx)  

 

3.1.1. Přehled pramenů 

Prameny týkající se tohoto rodu shrnul v nedávné době Gerard P. F. Broekman (2010: 

129-131) a  podrobný výčet, který ovšem neobsahuje nejnovější zjištění, uvádí rovněž 

M.L. Bierbrier (1975: 60-67), stejně jako K. Kitchen (1996: par.171-2). Na základě prací 

těchto tří badatelů je sestaven následující podrobný přehled různých pramenů týkajících se 

rodiny Nespakašuty. 

Prameny jsou sestaveny v chronologickém pořadí, které je však kvůli problémům 

s datací těchto památek (viz výše), je pouze přibližné. Nejnovější přehled literatury týkající 

se většiny pramenů se nachází na webových stránkách The Karnak Cachette Database 

Project.
37

 Jedná se o následující předměty: 

 

- Jméno Nespakašuty ii. zmíněné na nápisech ve skrýši z Dér el-Bahrí v souvislosti 

s pohřby Amonova velekněze Pinodžema a jeho manželky Neschons, které jsou 

datovány do  10. a 5. roku Siamuna (Černý 1946: 24-27). Tyto texty jsou 

v následujícím výčtu titulů označeny jako „Bahrí, r.5“ a „Bahrí, r.10“. 

                                                
37Coulon L.,  JambonE. The Karnak Cachette Database Project . URL: 

http://www.ifao.egnet.net/bases/cachette/about, D. 11.08.2011 

http://www.ifao.egnet.net/bases/cachette/about
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- Hieratická grafita Nesipakašutiho ii. nacházející se u rakví Ramesse I., Seti I. a 

Ramesse II. (Černý 1946:  25-27, Maspero 1889: 520-522, 551-553, 557-559). Tyto 

texty jsou v následujícím výčtu titulů označeny jako „Bahrí 10B“.   

- Obětní stůl St. Petersburg Hermitage 2262 Amenemoneta I. (Jansen – Winkeln 

2005: 135-137). 

- Pohřební stéla London BM 645 (Jansen – Winkeln 2005: 127-134) patřící 

Amenemonetovi i. 

- Socha Karnak 180 (Traunecker 1971: 219-229, Bierbrier 1975: 61-62) obsahující  

poměrně rozsáhlou genealogii rodiny.  Bohužel tituly náležející Bakenchonsovi i. 

nejsou dochovány, stejně jako jméno vlastníka sochy. Pravděpodobně se jedná buď 

o Bakenchonse i., nebo Nespakašuty ii. (Bierbrier 1975: 62). 

- Dva podstavce sloupů z Usirovy kaple v Karnaku nesoucí jméno Džedthutefancha 

A/i, za jejíž stavbu byl pravděpodobně Džedthutefanch A/i zodpovědný. (Varille: 

1950, Bierbrier 1975: 60). Jsou označeny jako „Karnak SL“. 

- Socha Louvre E.25479. Jedná se o sošku bohyně Tveret, na níž se nacházejí nápisy 

zmiňující dvě osoby, z nichž jednou je pravděpodbně Džedthutefanch A/i. Jeho 

jméno a tituly nejsou dochovány a jedná se tedy o pouhý předpoklad založený na 

posloupnosti a titulech jeho předků - Amenemoneta i. a Nespakašuty ii.  (Jansen – 

Winkeln 2005: 141, Jansen–Winkeln 2005: 140-147).  

- Stéla Berlin 22461, na které je vyobrazen Džedthutefanch A/i., jak přináší oběť 

bohům ( Jansen-Winkeln 1995: 177-86). 

- Kubická socha Boston MFA 11.1534 patřící Džedthutefanchovi A/i. (Jansen – 

Winkeln 2005: 137-40). 

- Socha CG 884 patřící pravděpodobně
38

 Džedthutefanchovi A/i. (Jansen Winkeln 

2007: 89, 1985: 260-1, 2006: 137-140). 

- Zádušní socha Cairo CG 42232. Jejím vlastníkem je Nespakašuty A/iii. a na soše je 

rovněž vyobrazen jistý Džedthutefanch, o němž se Jansen-Winkeln (1985: 211) 

domnívá, že je otcem Nespakašuty A/iii., zatímco Bierbrier (1975: 65-6) tvrdí, že 

se jedná o jeho syna. Kartuše Šešonka III. a jméno Amonova velekněze a generála 

                                                
38 Jansen – Winkeln (1985: 260) i Bierbrier (1975: 64-5) se přikláněli k názoru, že majitelem je 

Džedthutefanchův syn, avšak později dospěl Jansen – Winkeln k tomu, že socha patří samotnému 

Džedthutefanchovi A/i., a dokonce se mu tuto teorii podařilo potvrdit „bei einer Kollation im April 2004 im 

Kellermagazin des Museums Kairo [...], denn auf der Vorderseite ist sein Name noch z.T. erhalten.“  (2006: 

137). 
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Harsiese (B) umožňují poměrně přesné datování, a to na počátek vlády Šešonka III. 

(Jansen-Winkeln 1985: 210-215). 

- Zlomek reliéfu pocházející z Chnumova chrámu v Elefantině, na kterém se nachází 

jméno vezíra Harsiese, syna Nespakašuty (Kees 1955: 77-90). 

- Kubická socha CG 42221 zmiňující Džedthutefancha A/i.,  Amenemoneta i. a 

Nespakašuty ii. a  patřící Neseramunovi, který byl díky svém matce Itavej vnukem 

Džedthutefancha A/i. Zmiňuje také fakt, že Itavejina matka Tapesešetnetbastet yla 

dcerou Šešonka I. (Jansen-Winkeln 1985: 183-192). 

- Stéla Liverpool 13916 z počátku 25. dynastie. Patří jednomu ze vzdálenějších 

potomků Harsiese D (dostává se až do 5. generace po Harsiesesovi, 

k Džedptahefanchovi ii.).  Obsahuje genealogii rodiny počínající Bakenchonsem i. 

a udávajícím dokonce i několik předků Bakenchonsovy matky (Kitchen: 1993: 163-

7). 

- Socha CG 42223 Hora vi. darovaná z přízně Osorkona III. Text rovněž zmiňuje 

rodinu Nespakašuty A/iii., protože manželka Hora vi., Taperet, byla vnučkou  

Nespakašuty A/iii. (Jansen-Winkeln 2007: 304-305, Kitchen 1996: par.166-170, 

Bierbrier 1975: 68-73). 

- Písařská tabulka Cairo JE 94478 datovaná do 25. dynastie a pravděpodobně 

popisující příběh Džedthutefancha A/i. (Vittman 2006: 189-93, Broekman 2010: 

130). 

 

3.1.2.  Přehled titulů 

Na základě těchto pramenů je sestaven následující přehledný výčet titulů, které drželi 

členové hlavní linie rodiny. Zároveň se jednalo o ty členy rodiny, kteří podle doložených 

pramenů zastávali v dané generaci nejvýznamnější postavení, viz genealogii M.L. 

Bierbriera (1975: 61).  U každé osobnosti jsou uvedeny její jednotlivé tituly spolu 

s pramenem, ze kterého daný titul pochází. Jedná se o sekvenci Anchefechons A, Paisen 

ii., Nesipakašuty i., Bakenchons i., Nesipakašuty ii., Amenemonet i., Džedthutefanch A/i., 

Nesipakašuty A a Harsiese D. 
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Tabulka 1 PŘEHLED TITULŮ RODINY NESPAKAŠUTY 

Anchefechons A39 
anx.f-n-xnsw 

   

  jmj-r mSa  PN40  n  tA-st-mrj(t)-DHwtj  K180 

 jt-nTr n jmn-ra njswt nTrw  K180 

 [sS  njswt (n)]  mSa n tA r-Dr.f  K180 

    

Paisen ii.              
pAj-sn          

   

  jmj-r mSa  PN41  n  tA-st-mrj(t)-DHwtj  K180 

 jt-nTr n jmn-ra njswt nTrw  K180 

 rwDw aA  SL 

 [sS  njswt (n)]  mSa n tA r-Dr.f  K180 
SL 

    

Nespakašuty i 
nsj-pA-kA-Swtj 

   

  jmj-r mSa  PN42  n  tA-st-mrj(t)-DHwtj  K180 

 jt-nTr n jmn-ra njswt nTrw  K180 

 rwDw aA  SL 

 [sS  njswt (n)]  mSa n tA r-Dr.f  K180 
SL 

    

Bakenchons i 
bAk-n-xnsw 

   

 mj nn  Liv.13916 

 jmj-r mSa  Karnak SL 

 [jmj-r mSa]   PN43   n tA-st-mrj(t)-
DHwtj 

 K180 

 rwDw aA  Karnak SL 

 Hm-nTr n  jmn-ra njswt  nTrw  Karnak SL 

    

Nespakašuty ii 
nsj-pA-KA-Swtj 

   

 mj nn  CG 42221 
Liv.13916 

 jmj-r  mSa  Karnak SL 
E.25479 
Bahri, r.5  

                                                
39 Část textu stély Karnak 180, která se následuje po jménu Anchefechons a která se týká ženy Ti-n [...] kwi  , 
je možné interpretovat několika způsoby: buď se jedná o matku Anchefechonse (Traunecker 1971: 223, 227, 

Jansen – Winkeln 2005: 126,127),  anebo (což považuje za pravděpodobnější M.L. Bierbrier (1975: 61-2)  

jde o matku Bakenchonse i nebo Nespakašuty ii. Její otec Imhotep (jj-m-Htp) zastával mnoho kněžských 

titulů, které v následujících generacích nesli Bakenchonsovi dědicové. Jmenovitě jde o následující tituly: jt-
nTr n jmn-ra njswt nTrw, sm n tA Hwt wsr-mAat-ra stpn-ra m pr jmn, Hm-nTr n jmn-Htp n pA wbA, Hm-nTr n wsjr n 
w-po(r), sS nsjw, Hrj-tp rwDw aA.  
40 osobní jméno 
41 osobní jméno 
42 osobní jméno 
43 osobní jméno 
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 jmj-r mSa44 n tA-st-mrj(t)-DHwtj45  Bahri, r.10B 

 jt  nTr n  jmn46 
jt  nTr n  jmn-ranjswt nTrw 

 Bahri, r.5 
Bahri, r.10 
Bahri, r.10B 

 rwDw aA  BM 645 
E.25479 
Bahri, r.10 
Bahri, r.10B 

 Hm-nTr  n jmn-ra njswt  nTrw  Karnak SL 
BM 645 
H2262 
E.25479 

 Hm-nTr n  jmn-Htp n pA wbA   BM 645 

 Hm-nTr  n wsjr n w-po(r)  BM 645 

 Hm-nTr 3-nw n xnsw m wAst nfr-Htp  Bahri, r.10B 

 sm n tA Hwt wsr-mAat-ra stpn-ra m pr 
jmn 

 BM 645 
Bahri, r.10B 

 sS  Bahri, r.10B 

 sS  mSa  Bahri, r.10 

 sS  njswt  BM 645 

 sS  njswt  mSa n [tA Dr.f]  Karnak SL 

 sS sHnw n pr jmn 
sS sHnw n pr jmn-ra njswt nTrw 

 Bahri, r.10B 

 sSm  nfrw  BM 645 

    

Amenemonet i. 
jmn-m-jmt 

   

 mj nn  CG42232 
CG 42221 
Liv.13916 
Br. 22461 

 jmj-r  jHw  n pr ra tp  Hwt -jmn  CG884 

 jmj-r  mSa  Karnak SL 
E.25479 
CG 884 

 jmj-r mSa PN47 (n tA st mrjj DHwtj)  BM 645 

 jmj-r StAw n qaHt n Hr-dj  CG 884 

 rwDw aA  Karnak SL 
E.25479 

 Hm-nTr n  jmn-ra njswt nTrw  Karnak SL 
BM 645 
H2262 
MFA 11.1534 
CG 884 

 Hm-nTr n  jmn-Htp  n pA wbA   CG 884 

 Hm-nTr n wsjr n w-por  CG 884 

 Hm-nTr n mnTw nb wAst  Hrj-jb jwnw-
wmaw 

 BM 645 
CG884 

                                                
44 Avšak v přepisu Legraina (1908: 255) je jmj-r xtmt n tA st mrj DHwtj. 
45 Titulem se zabývá už Legrain (1908: 254-256), avšak nedochází k jednoznačným závěrům. Černý se 

domnívá (1946: 28, pozn.5), že titul souvisel s armádou.  
46 Transliterace pouze na základě překladu Jaroslava Černého (1946: 26). 
47 osobní jméno 
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 Hm-nTr 3-nw n jmn-ra  njswt nTrw48  CG884 

 Hm-nTr 3-nw n xnsw m wAst nfr-Htp  BM 645 
CG884 

 Hm-nTr 4-nw n  mwt  CG884 

 sm n tA Hwt wsr-mAat-ra stpn-ra m pr 
jmn 

 CG884 

 sS n Hwt-nTr [wsjr]  CG 884 

 sS nsjwt  jmj-r mSa n tA Dr.f49  MFA 11.1534 

 sS  njswt  mSa n tA Dr.f  Karnak SL 
BM 645 
CG 884 

    

Džedthutefanch A/i. 
Dd-DHwtj-jw.f-anx 

   

 jmj-r  jHw n pr ra tp  Hwt -jmn  CG42232 
Karnak SL 

 jmj-r  mnfjt (sxpr DAmw n Hm.f)50  Br.22461 

 jmj-r  mSa  CG42232 
Karnak SL 
MFA 11.1534 

 jmj-r  mSa n tA-mHw  Br.22461 

 jmj-r  mSa n tA-Smaw  Br.22461 

 jmj-r nfrw  CG884 

 jmj-r  StAw  CG42232 
Karnak SL 

 wab  Liv.1391651 

 wnw  aAwj  Br.22461 

 wr  n 5  Liv.13916 

 rwDw aA   CG42232 
Karnak SL 

 Hm-nTr n Ast [n njwt] nt[-jHt]  CG42232 
Karnak SL 

 Hm-nTr n wsjr n w-por52  CG42232 
Karnak SL 
Liv.13916 

 Hm-nTr n jmn53  
Hm-nTr n jmn-ra njswt   nTrw 

 CG42232 
Br.22641 
Karnak SL 
CG 42221 
MFA 11.1534 
CG 884 

 Hm-nTr n jmn hrw <Hr> mAat  n nb 
mAat54 

 CG42232 

                                                
48 Je ovšem také možné, jak se domnívá například Jansen-Winkeln, že titul třetího proroka Amonova byl 
Amenemonetovi i. připsán až jeho synem. Džedthutefanch A/i by v tom případě byl prvním nositelem tohoto 

významného titulu ve své rodině a jeho prvenství by se dalo vysvětlit jeho sňatkem s Tašepenbast ??, dcerou 

Šešonka I. (2006: 139). 
49 Podle Jansena-Winkelna (2005: 139) se jedná o genitivní spojení („des koniglichen Schreibers des 

Generals des ganzen Landes“). 
50 Podle Jansena Winkelna (1995: 185, pozn.30) je tento titul vyšší než jmj-r mSa. 
51 Tato stéla je však, co se týče titulů Džedthutefancha, nepříliš důvěryhodná (Bierbrier 1975: 60). 
52 Na stéle je uveden titul sS Hwt-nTr wsjr nb AbDw. Podle Bierbriera (1975: 66) se však jedná jen o záměnu 

s titulem Hm-nTr n wsjr n w-por. 
53 Velmi zvláštní je skutečnost, které si povšimnul Jansen-Winkeln (1995: 178, pozn.13), že titul Hm-nTr n 
jmn je u Džedthutefancha A používán častěji a stojí vždy před jeho titulem Hm-nTr 3-nw n jmn. 
54 Jedná se o „einen kleinen Nebenkult des Amun“ (Jansen - Winkeln 1985: 215). 
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 Hm-nTr n jmn-Htp  n pA wbA  CG42232 
Karnak SL 

 Hm-nTr 3-nw n jmn-ra njswt nTrw  CG42232 
Karnak SL 

 Hm-nTr n DHwtj n pA-wDjj  CG42232 
Karnak SL 

 Hm-nTr 3-nw n xnsw m wAst nfr-Htp  CG42232 
Karnak SL 
CG 884 
Liv.1391655 

 Hm-nTr 4-nw  n mwt  CG42232 
Karnak SL 
CG 884 

 sS  Liv.13916 

 sS  mSa n sA njswt  CG42232 
CG 42221 

 sS  mSa n Smaw  CG42232 

 sS  nsjwt  Br.22461 
MFA 11.1534 

 sS nsjwt  mSa n Smaw  CG42232 

 sS njswt  mSa n tA Dr.f56  CG42232 

 sSm Smaw  CG884 

    

Nespakašuty A/iii. 
nsj-pA-kA-Swtj 

   

 mj nn  Liv.13916 

 jmj-r  njwt  CG42232 

 jrj-pat    CG42232 
CG 42223 

 jrj nxn  CG42232 
CG 42223 

 HAtj-a  CG42232 
CG 42223 

 HAtj  aH  CG42232 

 Hm-nTr n jmn-ra njswt  nTrw  
Hm-nTr n jmn 

 CG42232 
CG 42223 

 Hm-nTr n mAat  CG42232 

 Tajtj sAb TAtj  CG42232 
Liv.13916 
CG 42223 

    

Harsiese D 
Hr-sA-Ast 

   

 mj nn   Liv.13916 

 jmj-r  njwt  Liv.13916 

 jrj nxn  Elefantina 

 tajtj 
tajtj, sAb, tAjtj 

 Liv.13916 
Elefantina 

    

    

    

                                                
55 Zde ale chybně uveden jako 2. prorok Chonsua. 
56 Pravděpodobně v souvislosti s tímto titulem je Džedthutefanch na soše DG 42232 a na základně jednoho 

ze svých sloupů spojován s vojenskou základnou na západním břehu Théb - je označován jako „von tA-st-
mrj(t)-DHwtj“ (Jansen-Winkeln 1985: 211, 213) . 
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Džed - <thutefanch ?> 
Dd - <DHwtj-jw.f-anx?> 

   

 mj nn  Liv.13916 

 sS  Sat  n a rsj   Liv.13916 

    

Nespakašuty v 
nsj-pA-kA-Swtj 

   

 Hm-nTr mnTw nb wAst   Liv.13916 

 <wr n> 5 [n] DHwtj nb Xnmw  Liv.13916 

    

Džedptahefanch i 
Dd-ptH-jw.f-anx 

   

 jmj-js  Liv.13916 

    

vnuk Džedptahefanch ii 
Dd-ptH-jw.f-anx 

   

 jmj-js Hsk  Liv.13916 

 
 

 

3.1.3. Shrnutí  

Jak je zřejmé z výčtu jednotlivých textů, které se vztahují k rodině Nespsakašutyho 

A, jedná se o velmi neobjektivní soubor informací, protože většina z dochovaných 

pramenů patří Džedthutefanchovi A/i. Proto je jen velmi obtížné z množství titulů 

náležejícím těmto dvěma osobnostem (a Amenemonetovi i, který je rovněž zmiňován 

velmi podrobně díky svému blízkému vztahu k Džedthutefanchovi) vyvozovat jakékoliv 

spolehlivé závěry. Je však možné alespoň předpokládat, že Džedthutefanch nechal 

jmenovat vždy ty nejvýznamnější a nejvyšší tituly svých předků, což umožňuje učinit 

alespoň přibližné závěry  týkající se vývoje postavení rodiny Nespakašuty. 

I přes zmíněnou neobjektivnost pramenů je možné si povšimnout určitých tendencí, 

které se na titulatuře jednotlivých členů projevují. Jedná se například o skutečnost, že 

rodina během 21. dynastie zastávala spíše významné civilní a vojenské tituly, kdežto na 

přelomu 21. a 22. dynastie se jí dostávají do rukou i velice významné kněžské hodnosti. Za 

vlády Šešonka III. (nebo už dříve) však náhle tyto tituly ztrácí a získává místo nich úřad 

vezíra.  

Datování jednotlivých osobností rodu vychází ve velké míře ze tří následujících 

skutečností, a zbytek je tvořen dohady a přibližnými výpočty (Broekman 2010: 145): 

- Nespakašuty ii. je doložen z roku 5 a 10 Siamuna (nápisy z Dér el-Bahrí). 

- Džedthutefanch A/i. se oženil s dcerou Šešonka I. (zádušní socha CG 42221). 
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- Zádušní socha Nespakašutyho A/iii. byla vztyčena na počátku vlády Šešonka III. 

(Zádušní socha Cairo CG 42232). 

Před Nespakašuty ii. jsou známy ještě 4 generace rodiny (Karnak 180, bod E). 

Pokud přijmeme průměrnou délku jedné generace (viz výše) udávanou M. L. Bierbrierem 

(2006: 37), a to 25-35 let
57

, je možné se dostat 100-140 let do minulosti až k přelomu 20. a 

21. dynastie (Bierbrier: 1975: 62-3, Jansen-Winkeln 2005: 127).
58

 Toto datování potvrzuje 

také styl jmen nejstarších známých předků této rodiny, který odpovídá přelomu 20. a 21. 

dynastie (Bierbrier 1975: 63, 45-46). 

Syn Nespakašuty ii. Amenemonet i. tedy byl pravděpodobně současníkem Šešonka 

I. Tomu také odpovídá fakt, že se Džedthutefanch A/i oženil s dcerou zmíněného 

panovníka, a podle Broekmana (2010: 145) byl tedy v době nástupu Šešonka I. už dospělý. 

Problémem se může zdát být skutečnost, že Džedthutefanchův syn Nespakašuty 

A/iii. je ještě naživu za vlády Šešonka III. Vysvětlení však podává už Kitchen (1996: 

par.171-2), podle nějž se Nespakašuty A/iii. narodil až ve vysokém věku svého otce, 

zatímco sňatek s Itavej ii., dcerou Šešonka I., se uskutečnil o mnoho let dříve. Syn 

Nespakašuty A/iii., Harsiese D, by pak mohl být současníkem Šešonka III. 

Díky soše Karnak 180 (Traunecker 1971: 219-229, Bierbrier 1975: 61-62) a 

nápisům Džedthutefancha A/i. na základnách sloupů z Karnaku (Varille: 1950, Jansen-

Winkeln 2007: 92, Bierbrier 1975: 60) jsou dochovány jména a tituly čtyř generací předků 

Nespakašuty ii. Tito předkové drželi dvě velmi významné vojenské hodnosti: jmj-r mSa a 

[sS  njswt (n)]  mSa n tA r-Dr.f a a poněkud méně významné civilní a kněžské tituly:  rwDw aA 

a jt-nTr. Jména jednotlivých členů rané větve rodiny, stejně jako i jejích pozdějších členů, 

jsou většinou spojena se jménem vojenské pevnosti tA-st-mrj(t)-DHwtj, která se nacházela 

na západním břehu Théb. 

Zajímavé údaje týkající se původu manželky Nespakašuty i. se nacházejí na stéle 

Liverpool 13916. Její otec a jeho předek drželi podle stély tituly, které jsou příznačné pro 

Thinis : Hm-nTr n Sw tfnt a Hm-nTr 2-nw n jn-Hr, z čehož je podle Kitchena (1993: 164) 

možné vyvodit, že si člen thébské rodiny vzal ženu pocházející z Abydu. 

                                                
57 Problematika délky generace v Egyptě je podrobněji zmíněna výše v kapitole „Předpokládaná délka 

generace ve starém Egyptě“. 
58 Tento přibližný výpočet však samozřejmě nemůže postihnout různé výjimečné případy, které mohly nastat 

(například nadprůměrný věk rodičů při narození dítěte). Takový případ, který je zmíněn níže, pochází 

dokonce i ze samotné rodiny Nespakašutyho A: Syn (Nespakašuty A) je doložen ve svém úřadu ještě tři 

generace po svém otci (Džedthutefanchovi A/i.)  (Jansen – Winkeln 2005: 127, Bierbrier 1975: 65-66, 

Kitchen: par.171). 
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Prvním přesně datovatelným členem výše uvedené rodinné posloupnosti je 

Nespakašuty ii., protože se zúčastnil nejen pohřbu Pinodžema (v 10. roce Siamuna) a jeho 

manželky Neschons (v 5. roce Siamuna), ale také přenesení rakví Ramesse I., Setiho I. a 

Ramesse II. do skrýše v Dér el-Bahrí v roce 10 (Bierbrier 1975: 60, Černý 1946:  25-27, 

Maspero 1889: 520-522, 551-553, 557-559).  

Z titulů Nespakašuty je zřejmé, že teprve až s ním do rodiny přicházejí také 

významné kněžské úřady. Jedná se zejména o Hm-nTr 3-nw  n xnsw m wAst  nfr-Htp. Zdá se, 

že během pěti let, které od sebe dělí dvě soudobé zprávy, získal Nespakašuty ii. několik 

významných titulů a s nimi i vyšší postavení. Zatímco v roce 5 jsou mezi jeho tituly 

jmenovány pouze jt-nTr n jmn a  jmj-r  mSa, v roce 10 se jeho titulatura rozrůstá o mnoho 

dalších hodností. Mezi jinými jde o již zmíněný titul Hm-nTr  3-nw  n xnsw m wAst  nfr-Htp), 

což by mohlo svědčit o velice úspěšné kariéře tohoto hodnostáře. 

 Jedním z dalších možných důvodů, proč právě Nespakašuty ii. získává tak velké 

množství kněžských titulů, by podle Bierbriera mohly být jeho rodinné vztahy. Otec jeho 

matky nebo babičky ti-n [...]kwi Imhotep (jj-m-Htp) podle nápisu na soše K180 zastával 

následující tituly: jt-nTr n jmn-ra njswt nTrw, s(t)m n tA Hwt wsr-mAat-ra stpn-ra m pr jmn, 

Hm-nTr n jmn-Htp n pA wbA, Hm-nTr n wsjr n w-po(r),  sS nsjwt, [hrj-tp rwDw aA] (Traunecker 

1970: 221-223). Tyto tituly odpovídají těm, jež později držel jeho vnuk Nespakašuty ii. 

Bohužel z K180 není jasné, kdo přesně je majitelem, a tedy i synem tj-n[...]kwj (Bierbrier 

1975: 62) a není tedy možné jednoznačně určit přesný vztah mezi Imhotepem a 

Nespakašuty ii.
59

 Díky genealogickým informacím na stéle Liverpool 13916 se dá ale 

předpokládat, že tj-n[...]kwj byla spíše matkou Nespakašuty ii. (a tedy manželkou 

Bakenchonse i.) než babičkou, protože za matku Bakenchonse i. je na stéle Liverpool 

13916 označena jiná žena (která byla zmíněna výše).   

Ať už je tomu jakkoliv, sňatek ji-n[...]kwj spojil tyto dvě rodiny a mohl tak usnadnit 

Nespakašuty ii. získat zmíněné vysoké hodnosti. Je ovšem také nemožné zcela vyloučit 

možnost, že kněžské tituly nebyly u Nespakašuty ii. předků zmíněny, protože například 

jeho titul Hm-nTr 3-nw n xnsw m wAst nfr-Htp není zmíněn ani na soše K180, ani na 

základech sloupů Džedthutefancha A/i. 

Z dochovaných textů je zřejmé, že Amenemonet i. zdědil po svém otci titul Hm-nTr 

3-nw n xnsw m wAst nfr-Htp  a pravděpodobně získal také několik dalších kněžských titulů. 

                                                
59 Jansen-Winkeln dokonce považuje Imhotepa za předka Anchefechonse A a Imhotepova(Jj-m-Htp) otce 

Hornachta (Hr-nXt) za nejstaršího známého člena rodiny. Hornachta pak datuje takto: „wenn man eine 

Generation mit 25 Jahren ansetzt, etwa um 1115 v. Ch.“ (Jansen-Winkeln 2005: 126). 
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Na soše CG 884 je dokonce označován jako Hm-nTr 3-nw n jmn-ra njswt nTrw , avšak 

například Jansen-Winkeln se domnívá, že se jedná pouze o titul jemu posmrtně připsaný 

v textech, které nechali zhotovit jeho potomci (Jansen-Winkeln: 2006: 139). Dalším 

problémem, který se vztahuje k titulům Amenemoneta i., je také fakt, že na CG 42232 je 

jeho syn Džedthutefanch prohlášen za  „sA mj nn jmn-m-jmt“. Otázka, zda tato fráze 

opravdu svědčí o tom, že Amenemonet i. zastával všechny tituly, které později patřily 

Džedthutefanchovi, zůstává otevřená (Broekman 2010: 130). M.L.Bierbrier (1975: 64) 

nepřikládá frázi „sA mj nn“ v této souvislosti doslovný význam, protože podle jeho názoru 

mohla být fráze použita kvůli ušetření místa.
60

  

Ústřední a nejlépe doloženou postavou rodiny je Džedthutefanch A/i. Pokud 

Amenemonet i. nenesl titul Hm-nTr 3-nw n jmn-ra njswt nTrw , je také prvním třetím 

Amonovým prorokem ve své rodině. M.L. Bierbrier se domnívá (1975: 64), že celá rodina 

mohla mít opodstatněné nároky na to, aby se mohli stát dědici Mencheperrea B, a to  díky 

faktu, že rodina nakonec získala významné tituly, které Tjanefer A a jeho syn Mencheperre 

B (viz Broekman 2000: 26-29) zastávali na konci 21. dynastie. Jedná se zejména o  Hm-nTr 

3-nw n jmn-ra njswt  nTrw , jmj-r  jHw n pr ra tp Hwt  jmn a Mencheperreův titul Hm-nTr 3-

nw n xnsw m wAst nfr-Htp. Dva posledně jmenované získal Nespakašuty před 10. rokem 

Siamunovy vlády (Bierbrier 1975: 64). 

 Jak vyplývá z titulů Džedthutefancha A/i., zastával tento hodnostář (a možná také 

jeho otec Amenemonet i.) kromě titulu třetího Amonova velekněze také významné 

vojenské hodnosti. Právě kvůli vojenským hodnostem Džedthutefancha A/i. se Jansen-

Winkeln domnívá (2006: 139-140), že hodnost třetího proroka Amonova mohla být 

v Džedthutefanchově případě pouze čestným titulem, protože vysoké důstojnické hodnosti, 

které oba zastávali, byly, stejně jako úřad Hm-nTr 3-nw n jmn, velmi náročné a zdá se 

nepravděpodobné, že by mohly být opravdu zastávány jedním člověkem Je také možné, že 

titul mu byl přidělen až ve vysokém věku, jak se domnívá Broekman (2010: 130).  

Džedthutefanchův úspěch při získání vysokého kněžské hodnosti Hm-nTr 3-nw n 

jmn-ra njswt  nTrw  byl pravděpodobně ovlivněn jeho sňatkem s Tašepenbast, dcerou 

Šešonka I (CG 42221- Jansen-Winkeln: 1985: 183-92, Bierbrier 1975: 64). Broekman 

(2010: 130) přichází s myšlenkou, že Amenemonet i. se mohl pohybovat v blízkosti 

                                                
60 Přesto však M. L. Bierbrier v úvodu The Late New Kingdom in Egypt uvádí frázi sA mi nn jako poměrně 

spolehlivý indikátor faktu, že osobnosti spojené touto frází nesly stejné tituly: „The Egyptians seem to have 

been careful to employ  sA mi nn  only when the titles of consecutive ancestors were identical such as on 

Cairo statue 4221 where the phrase is not used to link a fourth prophet of Amun to his father and grandfather 

since tey all bore different titles but is used to link the grandfather to his ancestors.“(Bierbrier 1975: xv)    
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Šešonka I. během své vojenské kariéry a stát se tak důvěrníkem Šešonka I. K tomu mohlo 

dojít ještě v době, kdy byl Šešonk I. pouhým vojenským velitelem Pasbachaenniuta II. 

Právě tato jeho blízkost budoucímu králi mohla přispět nejen ke sňatku jeho syna 

s princeznou, ale také ke jmenování jeho syna Džedptahefancha A (a snad také jeho 

samotného) do funkce  Hm-nTr 3-nw n jmn-ra njswt  nTrw  

Vzhledem ke snaze panovníků 22. dynastie dosadit své přívržence do významných 

pozic v zemi se zdá předpoklad, že Džedthutefanch byl s panovnickým rodem spojen již 

před svým sňatkem s Tašepenbast, logický. Bohužel je však jakákoliv souvislost mezi 

Amenemonetem i. a Šešonkem I. neprokazatelná a je také možné, že sňatek Šešonkovy 

dcery s Džedthutefanchem byl dostatečnou zárukou hodnostářovy loajality vůči 

panovnickému rodu. 

Je možné, že se Džedthutefanch účastnil Šešonkova tažení do Palestiny, protože byl 

vysoce postaveným vojenským velitelem (Cheverau 2001: pozn. f, s.276). Těchto tažení se 

určitě účastilo mnoho významných vojenských hodnostářů země, avšak nikdo z nich, 

nezanechal žádné zprávy týkající se tažení, takže je možné ohledně jejich účasti pouze 

spekulovat (Cheverau 2001: s.276). 

Na zajímavou skutečnost týkající se Džedthutefancha A/i. a jeho otce poukazuje P. 

Vernus (1977: 182). Oba hodnostáři totiž zastávali tituly, které se zdají souviset se 

Středním Egyptem.  Jedná se o Hm-nTr n DHwtj n pA-wDjj  a Hm-nTr n Ast [n njwt] nt[-jHt],  

což  jsou lokality nacházející se v blízkosti Hermopole. V této formě je titul  jmj-r StAw 

doložen pouze u Amenemonet i., u Džedthutefancha se dochoval pouze v nespecifikované 

podobě.  

Z dalších pramenů o Džedthutefanchovi A/i. (např. socha CG 42221 a Cairo CG 

42232) vyplývá, že měl nejméně dvě děti. Kromě Itavej ii., která byla zmíněna výše, se 

jedná o syna Nespakašuty A/iii. (Bierbrier 1975: 64).
61

  Z výčtu titulů Nespakašuty A/iii. 

na zádušní soše Cairo CG 42232, pocházející z počátku vlády Šešonka III., je zřejmé, že 

nezdědil žádný z významných titulů svého otce. Místo ztracených vysokých vojenských a 

kněžských titulů však získal významné hodnosti v oblasti správy a stává se mezi jiným 

vezírem a starostou. Jeho biografie na zmíněné soše dokonce tvrdí, že se jednou nacházel 

v přítomnosti panovníka: "Der König empfing den Schmuck des Horus, während ich bei 

ihm war wie Thot." (Jansen-Winkeln 1985: 212) 

                                                
61 Ještě Bierbrier uvádí jako druhého syna majitele sochy CG 884 (Bierbrier 1975: 64-5) , avšak jak již bylo 

zmíněno, socha CG 884 s největší pravděpodobností patří samotnému Džedthutefanchovi (Jansen – Winkeln 

2006: 137) 
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Bylo by možné předpokládat, že tituly po otci zdělil jiný Džedthutefanchův syn, o 

jehož existenci není nic známo. Avšak z dostupných pramenů vyplývá, že titul třetího 

proroka Amonova v této době přechází na Džedchonsefancha, syna Nespaneferhora B 

(Broekman 2010: 130-31).  

Otázka, proč se to stalo, sice zůstává nezodpovězená, avšak je možné si představit 

několik možných vysvětlení: Rodina upadla v nemilost a ztratila na určitou dobu své 

významné postavení mezi Thébskou aristokracií, avšak hned v následující generaci se 

jednomu ze synů Džedthutefancha A/i. podařilo alespoň částečně získat ztracený vliv 

zpátky (Bierbrier 1975: 67). Jako další možné vysvětlení lze navrhnout, že Nespakašuty 

A/iii. získal významné civilní tituly jako kompenzaci za ztrátu rodinou původně 

zastávaných kněžských a vojenských hodností. Je také možné, že Nespakašuty A/iii. byl 

v době smrti svého otce příliš mladý (viz výše) na to, aby po otci převzal jeho úřady, a 

z toho důvodu musely přejít do rukou někoho jiného.  

Ať už se událo cokoliv, z dochovaných dokladů vyplývá, že syn hodnostáře 

Nespakašutyho Harsiese D, pravděpodobně v prvních letech vlády Šešonka III., zdědil po 

otci titul vezíra (Bierbrier 1975: 66). Jeho potomci pak, zdá se, znovu přicházejí o tento 

vysoký rodinný titul a hodnosti, které podle stély Liverpool 13916 zastávají,  jsou převážně 

kněžské. Jedinou výjimku tvoří Harsiesův syn, který si ještě podržel významný 

administrativní titul, sS  Sat  n a rsj. Tito hodnostáři se vyznačují zcela jinými tituly, než 

jaké zastávala většina jejich předků. Tituly, které drží (jmj-is a jmj-Hsk)62
, pravděpodobně 

nejsou thébské a podle Kitchena (1993: 166) je možné, že rodina odešla z Théb zpět do 

Thinitského nomu do Abydu.
63

  

 

3.2.Rodina Nebnecerua 

3.2.1. Prameny 

Informace o této rodině podle Broekmana (2010: 125-148), Bierbriera (1975: 73-78) a 

Jansen-Winkelna (1999: 123-39) pocházejí zejména z následujících pramenů, které jsou 

stejně jako v případě pramenů týkajících se rodiny Nespakašuty řazeny v přibližném 

chronologickém pořadí: 

- Kubická socha Cairo CG 42225. Jedná se o sochu Nebnecerua iii., která je 

dedikována jeho vnukem Horem vii/viii/ix/xi. Její datování umožňují kartuše 

Osorkona II. a jméno Harsese, které jsou součástí textu sochy. Pokud přijmeme 

                                                
62 „... a combination more at home in Abydos than at Thebes.“ (Kitchen: 1993: 166) 
63 Vztahem Abydu a Théb a přímo vztahy thébských a abydoských hodnostářů se zabývá Leahy (1990). 



40 

 

Jansen-Winkelnův závěr, že Amonův velekněz Harsiese zmíněný na soše je 

Harsiese B, bylo by možné datování upřesnit na konec vlády Osorkona II. (Jansen-

Winkeln 1985: 117-35, Jansen-Winkeln 2007: 135-9, Jansen-Winkeln 1995: 135-

6).
64

 

- Blok Louvre C 258 (E 3336) pocházející z chrámu Ach-menu v Karnaku, datovaný 

do roku 11 Takelota II. (Jansen-Winkeln 1985: 287-289, Jansen-Winkeln 1992: 

249-254). Po boku Osorkona B stojí hodnostář, jehož jméno je v textu poškozeno. 

Na základě jeho titulů (Hm-nTr n jmn njswt nTrw, rwDw aA n pr njswt, sS Sat n nb 

tAwj), jména otce (Hrw) a částečně dochovaného jména ( [Nb-] nTrw )
65

 je však 

možné předpokládat, že se jednalo o Nebneterua i/iv. (Broekman 2010:  135). 

- Kubická socha Cairo CG 42226, JE 36575, Karnak Cachette 2. Patří Horovi 

vii/viii/ix/xi. a její dataci umožňuje kartuše Pedubasta I. (Jansen-Winkeln 1985: 

136-148, Jansen-Winkeln 2007: 213-216). Bierbrier se domnívá (1975: 75), že Hor 

byl v době výroby sochy ještě naživu, protože na ní není zmíněn jeho syn a 

samotná socha mu byla podle textu darována králem.  

- Sedící socha CG 42228, kterou nechal pro svou ženu Šebensopdet (Sb-n-spdt), 

dceru Nimlota C, vytesat pravděpodobně Hor vii/viii/ix/xi.  Na soše se nachází 

kartuše Osorkona, a pokud je na ní skutečně zmíněn Hor vii/viii/ix/xi, jednalo by se 

o Osorkona III. (Jansen-Winkeln 1985: 156-67).
66

 

- Podstavec sochy Ptaha Cairo TN 31/5/25/10  a fragment téže sochy Chalon-sur-

Saône A.C. 850. Iniciátorem sochy byl Hor vii/viii/ix/xi. a její nápis žádá o ochranu 

jeho rodiny v Thébách. Obě části této sochy budou v následujícím výčtu kvůli 

zjednodušení označeny jako „socha Ptah“ (Jansen-Winkeln 1999, Jansen-Winkeln 

1995).
67

 

- Fragment kanopy Stockholm MM 15735 která patřila Horovi vii/viii/ix/xi. 

(Peterson 1970: 78).  

- Dva pohřební kužely patřící Horovi vii/viii/ix/xi. (Davies, Macadam 1957:  

nr.25,26). 

                                                
64 Avšak ještě Bierbrier (1975: 74-5) je přesvědčen o tom, že se jedná a Harsiese A, a datuje tedy sochu do 

první poloviny vlády Osorkona II.  
65 určení Nebneteruova jména viz. Bierbrier (1975: 77 pozn.135). 
66 Ještě Bierbrier (1975: 76) se domnívá, že jde o Osorkona II. 
67 „...die Ptahstatuette, ist als Textträger eher ungewöhnlich: Für biographische Inschriften auf Götterfiguren 

gibt es in dieser Zeit nur einen einzigen weiteren Beleg, die Gruppenstatue Kairo CG 39217. Dort handelt es 

sich allerdings zweifellos um ein Objekt aus dem funerären Bereich, während die Ptahfigur aus dem 

Ptahtempel stammen muß; der Inschrift nach ist es eine Art Votivstatue.“ (Jansen-Winkeln 1995: 193) 
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- Kubická socha Cairo CG 42227. Vlastníkem sochy je opět Hor vii/viii/ix/xi., 

kterému byla darována jeho synem Nebneteruem i/iv. (Jansen-Winkeln 1985: 150-

155, Jansen-Winkeln 2007: 216-217). 

- Blok Cairo JE 29248 Nebnecerua i/iv. (Jansen-Winkeln 1985: 168-9, 2007: 302-3). 

- Kubická socha Berlin 17272. Socha patří Horovi vii/viii/ix/xi. a byla mu 

dedikována jeho synem Nebneceru i/iv. Je datovatelná díky kartuši Osorkona (III.) 

(Jansen-Winkeln 1985: 300-1, Wreszcinski 1915). 

- Alabastrová váza Louvre D 34 Nebnecerua i/iv. datovatelná díky kartuším 

Osorkona III. (Jansen-Winkeln 2007: 302). 

- Kubická socha CG 42223 patřící manželovi vnučky Hora vii/viii/ix/xi. Díky 

kartuším je možné předmět datovat do doby vlády Osorkona III. (Jansen-Winkeln 

2008: 59, Jansen-Winkeln 1999: 135). 

- Socha držící stélu CG 42229, datovatelná díky kartuším Osorkona III. a týkající se 

dětí Hora vii/viii/ix/xi. a následných generací (Jansen-Winkeln 1985: 205-9). 

- Socha CG 42223 Hora vi. darovaná z přízně Osorkona III. (Jansen-Winkeln 2007: 

304-305, Kitchen 1996: par.166-170, Bierbrier 1975: 68-73). Text rovněž zmiňuje 

rodinu Nebnecerua, protože matka Hora vi., Džedmutesanch, řečená Tašemsejet, 

byla dcerou Hora vii/ix. A také Taperet, manželka Hora vi., byla dcerou 

Nebneterua iv. 

- Kubická socha TN 20/2/25/2 Neseramuna vi., vnuka Nebnecerua i/iv.  Kartuše se 

jmény Osorkona a Takelota ukazují, že byla s největší pravděpodobností vyrobena 

v době koregence Osorkona III. a Takelota III. (Jansen-Winkeln 2008: 58-62). 

 

 

3.2.2. Přehled titulů 

Na základě výše jmenovaných pramenů byl sestaven přehled titulů, které nesli 

jedotliví významní hodnostáři této rodiny. U každého titulu jsou rovněž jmenovány také 

prameny, na kterých se daný titul vyskytuje. Sekvence významných mužů rodiny je 

následující: Nebneceru ii., Neseramun vii., Nebneceru iii., Neseramun viii, Hor vii/viii/ix/xi, 

Nebneteru i/iv. a jeho vnuk Neseramun vi. 
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Tabulka 2   PŘEHLED TITULŮ RODINY NEBNECERUA 

Nebneceru ii 
nb-nTrw 

   

 mj nn  Berlin 17272 

 jmj jb n njswt  m aHt  CG 42225 

 wnw aAwj  nw pt  m  jpt-swt  CG 42225 

 Hm-nTr  CG 42225 

 Hm-nTr tpj n mnTw  nb  wAst  CG 42225 

 sS  Sat n pr-aA  CG 42225 

 TAj-xw Hr wnmj n njswt  CG 42225 

    

Neseramun vii. 
ns-r-jmn 

   

 mj nn  Berlin 17272 

 jmj jb n Hr jmj aHt  CG42225 

 jmj-r  njwt  CG 42225 
CG 42227 
JE 29248 

 jmj-r smrw aHt  CG 42225 

 jrj-pat    CG 42225 

 jrj  nxn  CG 42225 

 jrtj nsjw m jpt swt  CG 42225 

 wr  mAw  CG 42225 

 HAtj-a  CG 42225 

 Hm-nTr  CG 42225 

 Hm-nTr n jmn  m jpt-swt  CG 42225 

 Hm-nTr n mAat  CG 42225 
JE 29248 

 Hm-nTr 3-nw  n jmn-ra  CG 42227 
CG 42225 

 xrp SnDwt nbw  CG 42225 
JE 29248 

 sDAwtj-bjtj  CG 42225 

 sm  CG 42225 
JE 29248 

 smr aA  CG 42225 

 tajtj 
tajtj sAb TAtj 

 CG 42227 
JE 29248  
CG 42225 
Berlin 17272 

    

Nebneceru iii. 
nb-nTrw 

   

 mj nn  Berlin 17272 

 jmj jb n bjtj  CG 42225 

 jmj-r Hmw n nTrw nbw  CG 42225 

 jmj-r kAt m mnw nbw n pr jmn  CG 42225 

 jrj-pat    CG 42225 

 jrtj njswt  m jdbw  CG 42225 

 wnw  aAwj  pt  m jpt-swt  CG 42225 

 wr  mAw  CG 42225 
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CG 42227 

 rwDw  aA  CG 42225 

 HAtj-a  CG 42225 

 Hm- nTr  CG 42225 

 Hm-nTr n jmn m jpt-swt 
Hm-nTr n jmn 

 CG 42225 
CG 42227 

 Hm-nTr 4-nw n xnsw  CG 42225 

 sDAwtj bjtj  CG 42225 

 sm n HqA-mAat-raw mrjj-jmn  CG 42225 

 sS sHnw  n pr jmn  CG 42225 

 sS  Sat  n pr-aA  
sS  Sat  njswt 
 

 CG 42225 
JE 29248 
CG 42227 

 sS  Sat  njswt  n Smaw  CG 42225 

 TAj- xw  Hr wnmj n njswt  CG 42225 

    

Neseramun viii 
ns-r-jmn 

   

 mj nn  Berlin 17272 

 wnw aAwj nw pt m jpt-swt  JE 29248 

 Hm-nTr n jmn  
Hm-nTr n jmn m jpt-swt 

 CG 42226 
CG 42227 

 sS  Sat n a rsj  CG 42227 

    

Hor vii/viii/ix/xi 
Hrw 

   

 jb n njswt  CG 42227 

 jmj-r Hmw-nTr n mnTw  JE 29248 

 jmj-r kAwt  n Spsw-njswt  CG 42226 

 jrj-pat    CG 42225 
CG 42226 
CG 42227 
JE 29248 
CG 42228 
socha Ptah 
Stockholm 
MM 15735 
CG 42223 
kužel 25,26 
Berlin 17272 

 jrtj njswt m jdbw  
jrtj njswt 

 CG 42227 
CG 42223 

 anxwj n bjtj  CG 42223  

 wnw aAwj nw pt m jpt-swt  JE 29248 

 wHmw  Hr bAk  [n]  jdbw  CG 42226 

 wr  mAw sHtp jb n jtm-ra m wAst  CG 42225 
CG 42226 
Berlin 17272 
CG 42227 

 HAtj-a  CG 42225 
CG 42226 
CG 42227 
JE 29248 
CG 42228 
socha Ptah 
MM 15735 
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Stockholm 
CG 42223 
kužel 25,26 
Berlin 17272 

 Hm-nTr n jmn 
Hm-nTr n jmn njswt nTrw 
Hm-nTr n jmn m jpt-swt 

 Stockholm 
CG 42223 
kužel 25,26 
B Berlin 17272 

 Hm-nTr n wsjr pA sr wr (m wAst)  CG 42226 
CG 42227 

 Hm-nTr n PtH nb wAst /Hrj-jb wAst  CG 42226  
CG 42227 

 Hm-nTr n mnTw  nb wAst 
Hm-nTr n mnTw 

 CG 42226 
CG 42227 
CG 42228 
MM 15735 
Stockholm 
kužel 25,26 
Berlin 17272 

 Hm-nTr 4-nw n xnsw m wAst nfr-Htp  CG 42226 

 sDAwtj-bjtj  CG 42225 
CG 42226 
CG 42227 
JE 29248 
CG 42228 
MM 15735 
Stockholm 
CG 422232 
Berlin 17272 

 sm n tA Hwt-nTr  HqA-mAat-ra  CG 42226 

 smr watj  CG 42226 
CG 42227 
CG 42228 
MM 15735 
Stockholm 
CG 42223 
Berlin 17272 

 sS Sat  CG 42219 

 sS Sat n a rsj  TN 20/2/25/2 

 sS  Sat  n pr-aA 
sS Sat  njswt 
sS Sat  njswt  n nb tAwj 

 CG 42225 
CG 42226 
CG 42227 
JE 29248 
CG 42228 
socha Ptah 
MM 15735 
CG 42229 
Stockholm 
CG 42223 
kužel 25, 26 
Berlin 17272 

 Ssr n bjtj  CG 42227 

 TAj- xw  Hr wnmj n njswt  CG 42225 
CG 42226 
CG 42227 
JE 29248 
socha Ptah 
MM 15735 
Stockholm 
Berlin 17272 
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Nebneteru i./iv. 
nb-nTrw 

   

 jmj-r  jHw  n pr ra tp  Hwt -jmn  Berlin 17272 

 jmj-r Hmw-nTr  n mnTw m wAst  JE 29248 

 jt-nTr  Berlin 17272 

 jrtj njswt  Berlin 17272 

 anxwj n bjtj  Berlin 17272 

 rwDw aA  JE 29248 
Berlin 17272 

 rwDw aA n pr njswt  Louvre C 258 

 Hm-nTr n jmn m jpt-swt 
Hm-nTr n jmn njswt nTrw 
Hm-nTr n jmn 

 JE 29248 
TN 20/2/25/2 
Louvre C 258 
Louvre D 34 
CG 42223 
Berlin 17272 

 Hm-nTr n wsjr  JE 29248 

 Hm-nTr n ptH nb wAst  JE 29248 

 Hm-nTr n mnTw nb wAst  Louvre D 34 
Berlin 17272 

 Hm-nTr n mnTw-ra nb wAst  CG 42223 

 Hm-nTr 3-nw n jmn  Berlin 17272 

 Xrj-a sbA n nb.f  Louvre D 34 

 sS  Sat  n a rsj  JE 29248 
TN 20/2/25/2 
Berlin 17272 
CG 42223 

 sS Sat n nb tAwj  Louvre C 258 

    

vnuk Neseramun 
ns-r-jmn 

   

 jmj-st-a n pr jmn pr mwt pr xnsw  TN 20/2/25/2 

 jrtj njswt m jpt-swt  TN 20/2/25/2 

 Hm-nTr   TN 20/2/25/2 

 Hm-nTr jmj Abd.f pr jmn Hr sA tpj  TN 20/2/25/2 

 Hm-nTr n jmn njswt nTrw 
Hm-nTr n jmn m jpt-swt 

 TN 20/2/25/2 

 sS Hwt-nTr n mwt wrt nbt jSrw  TN 20/2/25/2 

 sS xtmt-nTr (n pr jmn pr mwt pr xnsw)  TN 20/2/25/2 

 

3.2.3. Shrnutí 

Na rozdíl od rodiny Nespakašuty a Neseramuna, jejichž nejstarší známí předkové jsou 

datováni na přelom 20. a  21. dynastie, nejstarší předkové rodiny Nebnecerua, kteří jsou 

dnes známi, žili až v druhé polovině 21. dynastie. Samozřejmě tedy není možné na vývoji 

jejich hodností pozorovat jakékoliv změny, které by mohly mít souvislost s přelomem 20. a 

21. dynastie v Thébách. To ovšem neplatí o přelomu 21. a 22. dynastie a změny 

pozorovatelné v postavení této rodiny jsou víc než zajímavé. Nebneceruovu rodinu je také 
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možné o něco přesněji datovat díky četným památkám zmiňujícím právě vládnoucího 

faraona. 

Informace, které umožňují toto datování, jsou následující (Broekman 2010: 146): 

- Nebneteru iii. se dožil 96 let (CG 42225). 

- Hor vii/viii/ix/xi. daroval sochu svému (právě?) zemřelému dědečkovi na konci 

vlády Osorkona II. (Pokud je na soše skutečně zmíněn Harsiese B, jak se domnívá 

Jansen-Winkeln (1995: 135-6) (CG 42225). 

- Manželkou Hora vii/viii/ix/xi. byla dcera Nimlota C (CG 42228, CG 42229). 

- Dcera Hora vii/viii/ix/xi. Džedmutesanch i. si vzala prapravnuka Džedthutefancha 

A/i. 

- Na soše Hora vii/viii/ix/xi., která byla snad vyrobena již za jeho života, se nacházejí 

kartuše Pedubasta (CG 42226). 

- Na pohřebních kuželech Hora vii/viii/ix/xi. se nacházejí kartuše Šešonka. 

- Socha dedikovaná Horovi vii/viii/ix/xi. jeho synem Nebneceru i/iv., patrně krátce 

po Horově smrti, nese kartuše  Osorkona III. (Berlin 17272).  

- Syn Hora vii/viii/ix/xi. Nebneceru i./iv. je pravděpodobně doložen z 11. roku 

Takelotha II. (Louvre C 258). 

- Váza se jménem Nebnecerua i/iv. nese kartuše Osorkona III. (Louvre D 34). 

- Neseramun vi., vnuk Hora vii/viii/ix/xi., daroval sochu svému otci v době 

koregence Osorkona III. a Takelota III., která začala ve 24. roce vlády Osorkona a 

trvala pět nebo více let (Jansen-Winkeln: 2008: 59). 

Díky těmto faktům lze alespoň přibližně zařadit i ostatní členy Nebneceruovy rodiny. 

Její první známý člen, Nebneceru ii. se pravděpodobně narodil  v období mezi posledními 

roky vlády Pasbachaenniuta I. a koncem vlády Osorkona Staršího a jeho syn v druhé 

polovině doby vlády Siamuna (Broekman 2010: 132). Tento výpočet je ovšem platný 

pouze  pokud ani Nebneceru ani Neseramun neměli syny v nezvykle vysokém věku 

(Broekman 2010: 132). 

Samotný Nebneceru iii., dožívající se 96 let na konci Osorkonovy vlády, se s největší 

pravděpodobností narodil v první polovině vlády Šešonka I. (Broekman 2010: 132). Svou 

kariéru pravděpodobně začal v polovině vlády Osorkona I. a pokud neodstoupil předčasně, 

vykonával své úřady i během velké části vlády Osorkona II. (Broekman 2010: 133). 

Hor vii/viii/ix/xi. je doložen z doby vlády Osorkona II. a Harsiese B (CG 42225). Dobu 

jeho smrti umožňují upřesnit jeho pohřební kužely, na nichž se nacházejí kartuše krále 

Šešonka. Na základě varianty panovníkova jména bohužel není možné rozhodnout, zda se 
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jedná o Šešonka III. nebo VI. Podle Broekmana (2010: 134) se zdá pravděpodobnější, že 

jde o Šešonka VI.
 68

 Je možné, že se Hor dožil dokonce i nástupu Osorkona III., za jehož 

vlády mu byla dedikována socha Berlin 17272 (Broekman 2010: 134).   

Jak je zřejmé z titulů Nebnecerua ii., už I on zastával vysoké dědičné hodnosti rodiny, 

jako TAj-xw Hr wnmj n njswt a sS  Sat n pr-aA. Je možné, že fakt, že tyto tituly získal, vynesl 

Nebneceruovi ii. zmínku v genealogii jeho potomků (CG 42225). Dalším důvodem, proč 

mohl být na soše jmenován, je fakt, že zastával vysoký kněžský titul Hm-nTr tpj n mnTw.  

Dalším titulem, který Nebneceru ii. zastával, byl  wnw aAwj  nw pt  m  jpt-swt. Zajímavé 

je, že v minulosti byl tento titul spojen s hodností Hm-nTr 3-nw n jmn (u Tjanefera A a 

Nesamuna v.) (Broekman 2010: 132). Z pramenů, které se dochovaly o synovi Nebnecerua 

(CG 42225 a CG 42227), vyplývá, že v následující generaci přešel do rodiny Nebnecerua 

také titul Hm-nTr 3-nw n  jmn-ra. Mohlo by se tedy zdát, že tituly wnw aAwj  nw pt  m jpt-swt 

a  Hm-nTr 3-nw n  jmn-ra  spolu z nějakého důvodu souvisejí, stejně jako titul jmj-r  jHw  n 

pr ra tp  Hwt jmn 69
, který však ani Nebneceru ii., ani Neseramun vii. nezastávali (Bierbrier 

1975: 63-4).   

Nebneceruův syn Neseramun vii. získal mnoho významných titulů, jak lze soudit z CG 

42225 a několika jiných pramenů (JE 29248 a CG 42227). Jako ten vůbec nejvýznamnější 

se jeví titul vezíra. Neseramun vii. je označován také za HAtj-a,  jrj-pat a sDAwtj-bjtj. Kromě 

mnoha dalších civilních titulů zastával také již zmíněný velmi důležitý úřad Hm-nTr 4-nw n  

jmn-ra. Otázkou, kdo konkrétně převzal tento titul poté, co byl z nějakého důvodu rodinou 

Nebnecerua ztracen, se zabývá poměrně podrobně Broekman (2010: 132, 145-7). Dochází 

k závěru, že titul přešel na Džedptahefancha A a poté do rodiny Nespakašuty (viz výše).
70

 

Z pramenů týkajících se Neseramuna nevyplývá, že by držel také titul sS  Sat n pr-aA, 

avšak Bierbrier se domnívá (1975: 74), že hodnostář tento titul zastával a později jej předal 

svému synovi, u kterého se titul také znovu objevuje. K Bierbrierovu tvrzení je však nutné 

poznamenat, že přestože jeho otec i jeho potomci tento titul drželi, nemusí to automaticky 

platit o Neseramunovi vii. Neseramun není doložen ani s dalším dědičným rodinným 

titulem, tedy TAj-xw Hr wnmj n njswt a wnw aAwj  nw pt  m  jpt-swt. Vzhledem k tomu, že 

                                                
68 : „His funerary cones show the name of either Shoshenq III or, more probably, of Shoshenq VI.“ 

(Broekman: 2010: 146) 
69 Tento titul se naopak vyskytuje ve spojení s hodností 3. proroka Amonova v Nespakašutyho rodině. 
70 Díky následující úvaze: na základě odhadů datování kariéry Neseramuna, není možné rozhodnout, zda 

Neseramun zastával úřad před nebo po Ptahefanchovi. Broekman však upozorňuje na to, že po 

Džedptahefanchovi zastával úřad spíše Amenemonet i. nebo Džedthutefanch A/i., protože se jednalo o 

období začátku 22. dynastie a jejich dosazení na tuto pozici by odpovídalo politice Šešonka I. (Broekman 

2010: 132-133). „...and consequently it is most probable that Neseramun vii occupied the post of Third 

Prophet of Amun during the later years of Psusennes II.“ (Broekman 2010: 133). 
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Neseramunovy tituly jsou doloženy na několika památkách (CG 42225, CG 42227, JE 

29248), zdá se nepravděpodobné, aby ani na jedné nebyly tak důležité dědičné tituly 

zmíněny. Jako jedno z vysvětlení toho, že Neseramun vii. tyto tituly nezastával, se nabízí 

možnost, že Nebneceru ii. se dožil vysokého věku a předal pak své úřady přímo svému 

vnukovi, Nebneceru iii.   

Zdá se, že Neseramunovi vii. se nepodařilo zajistit, aby jeho vysoké tituly zdědili také 

jeho potomci. Jak je zřejmé z výčtu titulů Nebnecerua iii., přichází rodina jak o titul vezíra, 

tak o titul 3. proroka Amonova. Komu připadl titul 3. proroka Amonova, je zmíněno výše. 

Post vezíra přešel na Padimuta A (Kitchen: 1996: 483). Bierbrier (1975: 74) upozorňuje na 

nápadnou shodu titulů mezi Nebneceruem iii. a Džedthutefanchem A/i., jedná se o titul 

Hm-nTr 4-nw n xnsw vs. Hm-nTr 3-nw n xnsw, sm n HqA-mAat-raw mrjj-jmn. vs. sm n tA Hwt 

wsr-mAat-ra stpn-ra m pr jmn.
71

 Podle Bierbriera se mohlo jednat o určité vyrovnání se mezi 

oběma rody, které spočívalo například ve výměně titulu 3. proroka Amonova za některé 

jiné úřady rodiny Nespakašuty.
72

 Bierbrierův názor však poněkud zpochybňuje 

Broekmanovo nové datování obou rodů (Broekman 2010: 125-148).  

Nebneceru iii. zastával zmíněné dědičné hodnosti, které jsou doloženy i u jeho děda: 

TAj-xw Hr wnmj n njswt , sS  Sat n pr-aA, wnw  aAwj  pt  m jpt-swt . Získal také titul rwDw aA a 

několik významných kněžských titulů: wr  mAw, Hm-nTr 4-nw n xnsw. Byl tedy podle 

Broekamana (2010: 133) opravdu významným mužem, který se díky své hodnosti sS  Sat n 

pr-aA stal důvěrníkem svých vládců.  

Podle svědectví, které podává jeho socha CG 42225, se Nebneceru iii. dožil velmi 

vysokého věku, který se blížil ideální 110 let trvající délce života: „Als große Propheten 

sehe ich meine Nachkommen, wobei einer der Sohn des anderen ist, der aus mir 

hervorging. Gesund und ohne Krankheit erreichte ich 96 Jahre.“ (Jansen-Winkeln 1985: 

120) 

Nebneceruovým synem byl  Neseramun viii., který vykonával některé z úřadů svého 

otce. Jednalo se zejména o  wnw aAwj nw pt m jpt-swt a sS  Sat n a rsj. Broekman upozorňuje 

na fakt, že v titulu sS  Sat  je vynechán přívlastek njswt, avšak není podle něj zcela jisté, co 

toto vynechání mohlo znamenat. (Broekman: 2010: 133) 

                                                
71 Avšak v rozporu s tímto Bierbrierovým pozorováním se mi titul sm n tA Hwt wsr-mAat-ra stpn-ra m pr jmn  
podařilo dohledat pouze u předků Džedthutefancha A/i., nikoliv u něj samotného.  
72 „Was perhaps an accommodation reached between the two families whereby Nebneteru iii temporarily 

gave up his claims to the office or third prophet of Amun in return for the office of chief inspector and other 

offices which may have been in the gift of the family of Nesipakashuti?“ (Bierbrier 1975: 74)  
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Další  pozoruhodnou skutečností týkající se Neseramuna viii. je fakt, že na kubické 

soše, kterou jeho syn Horem vii/viii/ix/xi. daroval svému dědovi Nebneceruovi iii., není 

samotný Neseramun jmenován
73

, přestože jsou uvedeny dvě generace Nebneceruových 

předků. Hor vii/viii/ix/xi. je na soše několikrát označen jako „sA“ Nebnecerua. 

V souvislosti s tímto nepřesným vyjádřením
74

 a faktem, že skutečný otec Hora není na soše 

zmíněn, je možné si položit otázku, zda opomenutí Neseramuna viii. nebylo z nějakého 

důvodu záměrné a použití slova „sA“ účelně ambivalentní. 

Neseramunův syn Hor vii/viii/ix/xi. je nejlépe doloženým členem rodiny, protože se do 

současnosti dochovalo mnoho památek, které nechal vyrobit přímo on sám (CG 42225, CG 

42226,  CG 42228, Cairo TN 31/5/25/10 , kanopy Stockholm MM 15735, dva jeho 

pohřební kužely). Mnoho dalších na něj odkazuje jako na významného předka, nebo mu 

jsou dokonce věnovány (viz předměty v druhé polovině seznamu pramenů). 

Držel téměř všechny tituly svých předků (samozřejmě až na ztracené posty vezíra a 3. 

proroka Amonova). Jeho vliv v Thébách byl jistě posílen také sňatkem s Šepensopdet, 

dcerou Nimlota C (a tedy vnučkou Osorkona II). Může se tedy jevit jako ironie (nebo může 

být jejich spojení považováno za chytrý diplomatický tah), že právě Hor byl jeden z těch, 

kteří uznali krále konkurenční dynastie Pedubasta, o čemž svědčí CG 42226 (Broekman 

2010:  134). Je tedy zřejmé, že udržování loajality jednotlivých hodnostářů pomocí sňatků 

s královskými příbuznými, které praktikovali panovníci 22. dynastie, pravděpodobně 

nebylo tak účinné, jak předpokládali. 

Ve své autobiografii na soše CG 42226, která nese kartuše Pedubasta I., Hor 

vii/viii/ix/xi. několikrát upozorňuje na to, jak byl pro panovníka nepostradatelný a jak 

důvěrný vztah jej k němu vázal (Jansen-Winkeln 1985: 138):  

Daß ich Oberhaupt im Palast war, ein Führer der Untertanen, Myrrhe war es für das Herz 

meines Herrn.  Ich leitete den König zum Wohle der beiden Ufer, ich fuhr auf des Wasser des 

Gottes. Entsprechend meinen Vorstellungen brachte er die beiden Länder in Ordnung, ich 

nahm in Angriff(?), die Ufer (Ägypten) am Leben zu erhalten. 

 Tuto část Horovy autobiografie je možné považovat za doklad jeho vztahu ke králi, 

který Broekman (2010: 144) charakterizuje jako „jeho nejvýznamnější rádce a dokonce 

učitel.“  

Další podobný úsek textu, ve kterém Hor vyzdvihuje svou důležitost a spojení 

s panovníkem, je například následující úryvek (Jansen-Winkeln 1985: 141): 

                                                
73 Pokud nepočítáme velmi všeobecnou zmínku o jménem nespecifikovaném synu ve výše zmíněné citaci ze 

sochy CG42225: „meine Nachkommen, wobei einer der Sohn des anderen ist, der aus mir hervorging“ 

(Jansen-Winkeln 1985: 120). 
74 Avšak slovo „sA“ může v egyptštině označovat také slovo potomek (Robins 1979: 201). 
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Wegen <meiner> großen Vorzüge für den (bjtj-) König war <ich> das Oberhaupt der 

Untertanen. Ich diente meinem Herrn frohen Herzens, als er herausgefunden hatte, daß ich 

nützlich war ... Mein Herr bestimmte mich dazu, die beiden Länder zu inspizieren und das 

Land in Ordnung zu bringen.  

 Horovy zásluhy
75

 týkající se pořádku a řádu v zemi jsou na soše zmíněny ještě 

několikrát. Hor je například ten, který „der Ägypten durch seine Gesetze in Ordnung bringt 

bis zur Deltaküste“ (Jansen-Winkeln 1985: 170).  

 Další socha, tentokrát boha Ptaha, kterou nechal Hor vii/viii/ix/xi. vyrobit, pochází 

z Memfidy. Podle Broekmana (2010: 134) se Hor dostal do Memfidy díky svému spojení 

s Pedubastem I., možná kvůli tomu, že byl Pedubast vyhnán z Théb Osorkonem B. Tento 

Broekmanův závěr se mi však jeví jako příliš kategorický a bylo by určitě možné jmenovat 

jiné možné vysvětlení Horovy přítomnosti v Memfidě. 

Osud Horova syna Nebnecerua i/iv. se z dochovaných pramenů zdá ještě 

zajímavější než ten Horův. Pokud je totiž opravdu možné ztotožnit Nebnecerua s postavou 

kněze na bloku Louvre C 258,  tak se Nebneceru podle Broekmana (2010:  135) postavil 

ve sporu o vládu nad Thébami po bok Pedubastova protivníka – prince Osorkona B. Navíc 

podle nápisu zastává některé z titulů svého otce: rwDw aA n pr njswt, sS Sat n nb tAwj.  

Bierbrier (Bierbrier 1975: 77) nabízí několik vysvětlení Nebneceruovy přítomnosti a toho, 

že zastává otcovy tituly v době, kdy byl Hor s velkou pravděpodobností ještě naživu: 

mohlo se tomu tak stát kvůli nemoci otce nebo případně kvůli politickým výhodám, které 

takovýto krok mohl přinést.  

Avšak vzhledem k tomu, že text vznikl v době velmi nejasné politické situace, je 

více než obtížné vyvozovat z něj jakékoliv závěry, tak jak se o to snaží Broekman (který 

tuto nejasnost neakceptuje) nebo Bierbrier (který v Late New Kingdom in Egypt (1975) 

ještě nemohl kontroverzi týkající se 22. dynastie v Thébách reflektovat).    

Ať už tomu bylo jakkoliv, tento kontakt s Osorkonem B zřejmě měl na 

Nebneceruovu kariéru velmi pozitivní vliv, protože podle sochy Berlin 17272 ze začátku 

vlády Osorkona III. získal Nebneceru i/iv. dokonce titul Hm-nTr 3-nw n jmn. Tento jeho 

mocenský vzestup není překvapivý, zvláště pokud Osorkon B a Osorkon III. byli skutečně 

                                                
75 Zcela na závěr své autobiografie Hor popisuje, jak nechal postavit kapli Eset: „Ich spannte den Strick aus 

auf dem Boden von Theben, nachdem ich die Erhöhung darin beseitigt hatte. Ich baute einen Tempel 

(Kapelle) in einem Nebengebäude(?) aus schönem Kalkstein, dessen Name soll: Tempel (ra-prwt) der Isis 

von Jat-wrt auf dem „Gottesland“ von Theben.“ (Jansen-Winkeln 142, CG 42226) 

 



51 

 

jedna a táž osoba.
76

 Nebneceru by tak byl odměněn za svou věrnost princi v těžkých 

časech. 

 Nebneceru získal také titul jmj-r jHw n pr ra tp Hwt -jmn, který se, jak bylo zmíněno 

výše, podle Bierbriera (1975: 63) mohl pojit právě s hodností 3. proroka Amonova. Jako 

jeho otec byl Hm-nTr n ptH a Hm-nTr n wsjr a stal se dokonce jmj-r Hmw-nTr n mnTw m wAst.  

Zastával ještě dva velmi významné civilní úřady, z nichž sS  Sat  n a rsj  byla funkce 

dědičná, zatímco titul rwDw aA pravděpodobně získal na základě své úspěšné kariéry. 

Díky Nebneceruovi i/iv. se také spojují dvě významné rodiny, jež obě nesly tituly 

vezíra a 3. proroka Amonova – Nebneceru totiž získává za ženu Sitamun, dceru vezíra 

Nespakašuty iii. (Bierbrier 1975: 77, pozn.137). Navzdory tomuto sňatku, který měl 

pravděpodobně posílit postavení obou rodin, se zdá, že rodina Nebneceru ztrácí na 

významu a po smrti Nebnecerua její dědičné tituly přebírají členové jiných významných 

thébských rodin (Broekman 2010: 135).  

 

 

3.3.Rodina Dţedthutefancha B 

3.3.1.  Prameny 

Stejně jako v případě rodiny Nespakašuty a Nebneceru jsou prameny shrnuty v pracích 

Broekmana (2010: 139-142), Bierbriera (1975: 79-85) a Kitchena (1996: par.183-9).  Na 

základě prací těchto tří badatelů je sestaven následující podrobný přehled různých pramenů 

týkajících se Nespakašutyho A, jeho předků a potomků. 

Prameny jsou sestaveny v chronologickém pořadí, které je však kvůli problémům s datací 

těchto památek (viz výše) pouze přibližné. 

 

- Socha CG 559 dedikována Džedchonsefanchovi A jeho synem Džedthutefanchem 

B zvaným Nachtefmut A. Z textu vyplývá, že Džedchonsefanch žil za vlády 

Osorkona I. a „jeho dědiců“
77

 (Jansen-Winkeln 1985: 9-24). 

- Socha CG 42216 patřící Džedchonsefanchovi v. a nesoucí kartuše Osorkona I. 

(Jansen-Winkeln 2007: 67-68). Vztah Džedchonsefancha v. k Džedchonsefanchovi 

                                                
76 Broekman (2010: 135) považuje ztotožnění Osorkona B a Osorkona III. za fakt, avšak podle mého názoru 

to ještě není možné považovat za jednoznačně prokázanou historickou skutečnost. 
77 Podle Jansena Winkelna (1985: 17, n.26) se už nemůže jednat o Osorkona II., protože in dessen 

Regierungszeit (...) ist bereits die Statue CG 42208 (Text A 4) datiert, auf der der 4. Amunprophet Nxt.f-mwt 

A sagt (c, 23), er sei im Alter (!) nach Karnak gekommen. Auf der hier besprochenen Statue aber, die von 

ihm gestiftet wurde, ist er noch einfacher Amunprophet.“ (Jansen Winkeln 1985: 17, n.26) 
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A je nejistý. Podle Bierbriera mohlo jít o vnuka z matčiny strany nebo manžela 

dcery Džedchonsefancha A (Bierbrier 1975: 79-81).  

- Cairo CG 42208 patří samotnému Nachtefmutovi A a byla mu darována z milosti 

Harsiese A. Přesto však obsahuje titulaturu a jména Osorkona II. (Jansen-Winkeln 

1985: 44-62). 

- Socha CG 42207 Nachtefmuta A darovaná mu z milosti krále (Jansen-Winkeln 

1985: 36-43). 

- Socha CG 42206 rovněž patřící Nachtefmutovi A., kterému byla darována z milosti 

nejmenovaného krále. V textu k Nachtefmutovi mluví jeho manželka Nesmut ii. a 

jeho dcera Tašerejetnetmut, zvaná Šepeneset (Jansen-Winkeln 1985: 25-43). 

- Socha CG 42209 Nachtefmuta A s figurkou Ptaha  (Jansen-Winkeln 2007: 147-

148). 

- Socha CG 42218 patřící Padimutovi iv., který se oženil s vnučkou Nespernebua, 

Neschonspachered iii. (Jansen-Winkeln 1985: 112-116). 

- Socha CG 42214 patřící Horachbitovi v., švagrovi Nachtefmuta A. Jansen-Winkeln 

odhaduje, že by ji bylo možné datovat do časů Osorkona II. nebo Takelota II. 

(Jansen-Winkeln 1985: 108-111). 

- Kubická socha CG 42210 patřící Harsiesemu C. Sochu dal pro svého otce vyrobit 

Džedchonsuefanch C. Vyplývá z ní, že manželkou Harsiese C byla dcera velekněze 

Harsiese A. (Jansen-Winkeln 1985: 63-82). 

- Bezhlavá kubická socha Karnak T 35 (Cairo JE 91720) dedikována Harsiesem C za 

vlády Osorkona II.  (Jansen-Winkeln 1987: 238-53, Jansen-Winkeln 2007: 148-

150). 

- Poškozená socha  Cairo TN 20/2/25/1 (JE 37382) patřící Džedchonsuefanchovi C 

(Jansen-Winkeln: 2008: 53-57). 

- Socha Cairo CG 42211 jmenující až 15 generací rodiny. Je datovatelná díky 

kartuším Osorkona III. a Takelota III. Vyrobit ji nechal Nachtefmut B po smrti 

svého otce Džedchonsefancha C (Jansen-Winkeln 1985: 83-99, Bierbrier 1975: 84). 

- Rakev CG 41003 Neschons ii., která byla vnučkou Nachtefmuta B. (Moret 1912: 

39-61). 

- Rakev CG 41004 a část rakve Olomouc 62220 Anchefechonse ii., syna Neschons 

ii. (Moret 1912: 78-88, Verner 1983: 186).  
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3.3.2.  Přehled titulů 

Na základě těchto pramenů je sestaven následující přehledný výčet titulů, které drželi 

členové hlavní linie rodiny. U každé osobnosti jsou uvedeny její jednotlivé tituly spolu 

s pramenem, ze kterého daný titul pochází.  Jedná se o zejména o následující hodnostáře: 

Chonsšedef, Nespernebu, Džedchonsefanch A, Džedthutefanch B /Nachtefmut A, Harsiese 

C, Džedchonsefanch C a Nachtefmut B. 

 

Tabulka 3  PŘEHLED TITULŮ RODINY DŢEDTHUTEFANCHA B 

bn(n)-n-Spsj (?)78    

 mj nn  CG 42211 

 sS njswt  CG 42211 

    

wsr-HAt-msjw    

 mj nn  CG 42211 

    

pA-Hm-nTr    

    

TA-nfr    

 mj nn  CG 42211 

    

ns-r-jmn    

 mj nn  CG 42211 

 sS Hwt-nTr n pr ra tp hwt jmn  CG 42211 

    

jtmw-Htpw    

 mj nn  CG 42211 

    

nfr-xaj    

 mj nn  CG 42211 

    

mrj-wsr-xnsw    

 mj nn  CG 42211 

    

pA-dj-xnsw    

 mj nn  CG 42211 

    

Chonsšedef 
xnsw-Sdj.f 

   

 jt-nTr mr  CG 42211 

 Hm-nTr  CG 42211 

 sS njswt  CG 42211 

 sS sSm  HAbjt r bnnt  CG 42211 

    

                                                
78 Českou podobu jmen nejranějších předků této rodiny jsem neuváděla, protože v samotném textu práce už 

nejsou dále zmiňováni. 
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Nespernebu 
ns-pr-nbw 

   

 jmj jb n Hr m pr.f  CG 559 

 jrtj njswt    CG 42211 
CG 42218 

 anxwj bjtj  CG 42211 
CG 42218 

 Hm-nTr n jmn 
Hm-nTr n jmn m jpt-swt 
Hm-nTr n jmn-ra njswt nTrw 

 CG 559 
CG 42214 
CG 42211 
CG 42218 

 Hm-njswt  CG 42211 

 sAw n nTr nfr  CG 42211 

 sS sSm  HAbjt r bnnt  CG 42211 

    

Džedchonsefanch A 
Dd-xnsw-jw.f-anx 

   

 jmj Abd.f  n pr jmn Hr sA 3-nw  CG 559 

 jmj jb n Hr mAa  CG 559 

 jmj-r Hmw-nTr  CG 42211 

 jmj-r snT wrj  CG 42207 

 jrj-afDt n pr jmn Hr sA 2-nw  CG 559 

 jrtj njswt bjtj m jpt-swt  CG 559 

 jrtj njswt m jpt-swt  CG 42211 
CG 42206 
CG 42208 

 wab n HAt n mn-nst.f (?) n jmn-ra 
njswt nTrw 

 CG 559 

 wHmw n jmn-ra njswt nTrw  CG 559 

 Hm-nTr wHmw  CG 42207 

 Hm-nTr n jmn waf  xAswt  CG 559 

 Hm-nTr n jmn pA sA anx  CG 559 

 Hm-nTr n xnsw bnntj  CG 559 

 Hm-nTr 2-nw n mwt wrt nbt jSrw 
Hm-nTr 2-nw n mwt nbt pt 

 CG 42208 
CG 559 
CG 42207 

 Hm-nTr 4-nw n jmn 
/ Hm-nTr 4-nw n jmn-ra njswt  nTrw 

 CG 559 
CG 42211 
CG 42206 
CG 42208 
CG 42214 
JE 91720 
CG 42216 
CG 42207 
CG 42216 

 Hrj sS n Hwt-nTr n pr xnsw  CG 559 

 Hrj TAj sHtpj r-HAt jmn  CG 559 

 sm stj  CG 42207 

 sS  CG 42208 

 sS  sSm  HAbjt r bnnt  CG 42211 

 sSm  HAbjt r bnnt  CG 42207 

 Ssr n tA Smaw  CG 559 

 Ssr njswt m spAt Xn-nxn  CG 42207 

 TAj-xw Hr wnmj njswt  CG 559 
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Džedthutefanch B 
/Nachtefmut A 
nxt.f-mwt 

   

 jmj-r wab-jHjj  m HD nb Spsj  CG 42207 

 jmj-r prw–HD  n nb tAwj  CG 42210 

 jmj-r pr-HD n pr jmn  CG 42206 
CG 42207 

 jmj-r Hap m HD nb spsj m HD nb Spsj   CG 42207 

 jmj-r xtmt  JE 91720 

 jmj-r st xntt m HD nb Spsj  CG 42207 

 jrj-pat  CG 42209 

 jrtj bjtj m jpt-swt  CG 42211 

 jrtj njswt m jpt-swt  CG 42207 

 jt-nTr n pr-Aa  CG 42211 

 anxwj bjtj  CG 42211 

 wrSj aA m jpt-swt  CG 42207 

 mH-jb n njswt m jpt-swt 
mH-jb n Hr m pr.f 

 CG 42209 
CG 42211 

 HAtj-aA  CG 42209 

 Hm-nTr  [...] 79  CG 42208 

 Hm-nTr jmj Abd.f n pr mnTw Hr sA 3-nw  CG 42208 

 Hm-nTr wHmw  CG 42208 
CG 42207 

 Hm-nTr wHmw n jmn  CG 42209 

 Hm-nTr n jmn-ra njswt nTrw  CG 559 

 Hm-nTr n wsjr nb Ddw Hrj-jb jpt-swt  CG 42208 
CG 42209 

 Hm-nTr n skr Hrj-jbjpt-swt  CG 42209 

 Hm-nTr 2-nw n mwt nbt jSrw  CG 42209 

 Hm-nTr 2-nw n xnsw m wAst nfr-Htp  CG 42206 
CG 42208 
CG 559 
CG 42207 
CG 42209 

 Hm-nTr 4-nw  CG 42208 

 Hm-nTr 4-nw n jmn 
Hm-nTr 4-nw n jmn-ra njswt nTrw 

 CG 42211 
CG 42206 
CG 42208 
JE 91720 
CG 42207 
CG 42209 

 Hrj-sStA n njswt m st.f nb  CG 42209 

 Hrj TAj sHtpj r-HAt jmn  CG 42208 
CG 42207 

 HqA-bAt80  CG 42211 
CG 559 
CG 42209 

 sDAwtj bjtj  CG 42211 
CG 42209 

 sm n skr Hrj-jbjpt-swt  CG 42206 
CG 42208 
CG 559 

 smr watj  CG 42209 

                                                
79 text nedochován (Jansen-Winkeln, p.453) 
80 Tento titul Jansen-Winkeln nepřekládá (Jansen-Winkeln 1985: 84). 
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 smr aA  CG 42211 
CG 42206 

 xrp  Htp-nTr  CG 42209 

 TAj-xw Hr wnmj njswt  CG 42206 
CG 42207 

    

Nachtefmut B 
nxt.f-mwt 

   

 Hm-nTr 4-nw n jmn m jpt-swt  CG42211 

 

 

3.3.3.  Shrnutí 

Na rodině Nachtefmuta A je zajímavý zejména fakt, že se jí podařilo udržet titul 4. 

proroka Amonova v tolika po sobě následujících generacích. Zajímavé také je, jak úzce 

byli někteří významní členové rodiny propojeni s královskou rodinou, a to dvěma sňatky 

v průběhu jen několika generací.  

Přesnější datování jednotlivých členů rodiny umožňují následující informace, 

pocházející z výše jmenovaných pramenů (Broekman 2010: 146): 

- Džedchonsefanch A žil za vlády Osorkona I. a několika jeho nástupců (CG 

559). 

- Džedchonsefanch A se oženil s vnučkou Šešonka I. Neschonspachered (CG 

42206, 42207, 42208). 

- Nachtefmut B dal postavit sochu svému otci během koregence Osorkona III. a 

Takelotha III. (CG 42211). 

- Socha Nachtefmuta A je datována do vlády Osorkona II. a krále Harsiese A 

(CG42208). 

- Harsiese C daroval svému otci sochu za vlády Osorkona. Podle Broekmana 

(2010: 141) jde pravděpodobně spíše o Osorkona II. (Karnak T 35). 

- Harsiese C se oženil s dcerou Harsiese A (CG 42210). 

- Džedchonsefanch C se oženil s dcerou Takelota II. Šepensopdet ii. (CG 42211). 

Pokud jsou informace ze stély CG 42211 důvěryhodné, nám známí členové rodiny žili 

už na začátku 21. dynastie. Chonsšedef byl pravděpodobně současníkem Šešonka I., 

protože jeho vnuk Džedchonsefanch A. se oženil s vnučkou tohoto vládce. Stejně tak 

Chonsšedefův syn Nespernebu mohl být současníkem Osorkona I. (Broekman 2010: 139) . 

Džedhonsefanch A je doložen z doby vlády Osorkona I. a jeho (na stéle 

nejmenovaných) následníků. Podle Broekmana (2010: 139) dosáhl vrcholu své kariéry 

právě za vlády Osorkonových nástupců a 4. prorokem Amonovým se stal po Pašedbastovi 

A. Nachtefmut A, syn Džedchonsefancha A., je doložen z počátku vlády Osorkona II. Toto 
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datování je upřesněno také jménem Harsiese A, které se objevuje na CG 42208 

(Broekman: 2010: 140).  

Nachtefmutův syn Harsiese C se oženil s dcerou Harsiese A Istveret. Z tohoto faktu lze 

podle Broekmana (2010: 141) usoudit, že Harsiese se pravděpodobně narodil 10-20 let 

před začátkem vlády Osorkona II. Z tohoto předpokladu je pak dále možné vyvodit, že se 

nedožil vlády Osorkona III., nebo byl v té době už v poměrně vysokém věku 85-95 let.  

Z této úvahy Broekman vychází při určování panovníka Osorkona, který je zmíněn na soše 

Karnak T 35, a dochází k závěru, že se jedná spíše o Osorkona II. ( 2010: 141).  

Avšak samotná socha by mohla svědčit o tom, že se Harsiese dožil relativně vysokého 

věku, protože je na ní zmíněn Džedchonsefanch iii., vnuk sestry Harsiese (nelze ovšem 

vyloučit velký věkový rozdíl mezi Harsiesem C a jeho sestrou).  

Jeho syn Džedchonsefanch C se oženil s dcerou Takelotha II. Šepensopdet ii. Zdá se 

tedy, že buď byl věkový rozdíl obou partnerů byl poměrně vysoký, nebo se 

Džedchonsefanch narodil až v pozdním věku svého otce. Tento hodnostář pravděpodobně 

zemřel buď během koregence Osorkona III. a Takelotha III., nebo těsně před ní, protože 

právě v tehdy mu jeho syn Nachtefmut B dedikoval sochu (Broekman 2010: 141)
81

. V této 

době zastával úřad Hm-nTr 4-nw n jmn a podle Broekmana (2010: 141) tento titul držel až 

do vlády Rudamuna nebo dokonce i déle.  

Prameny, které jsou k dispozici o nejranějších známých členech rodiny, nevypovídají 

téměř nic o jejich sociálním postavení. Až na písařské tituly sS njswt a sS Hwt-nTr n pr ra tp 

Hwt jmn dvou z nich, jsou jména členů prvních devíti generací uvedena pouze frází mj nn. 

Z nezmínění titulů je však možné opatrně vyvodit, že tito předkové nezastávali příliš 

významné hodnosti.  

Jak poznamenává Bierbrier (1975: 79), je možné předpokládat, že byli těsně spojeni 

s kultem boha Chonsua, o čemž svědčí jak jejich jména, tak i titul Chonsšedefa sSm HAbjt r 

bnnt, který je podle Bierbriera pravděpodobně spojen se svátkem v chrámu boha Chonsua. 

Také pro další generace rodiny je pak příznačné složené jméno obsahující boha Chonsua a 

vysoké kněžské tituly týkající se Chonsuova kultu. 

Prvním opravdu úspěšným členem genealogické posloupnosti z CG 42211 se zdá být 

Džedchonsefanch A. Tento jeho úspěch je pravděpodobně spojen se sňatkem s členkou 

královské rodiny – vzal si dceru velekněze Iuputa A, tedy vnučku Šešonka I. Bierbrier 

                                                
81 V této souvislosti je zřejmý rozdíl mezi chronologií, kterou používal Bierbrier (1975) a Broekman (2010), 

protože Bierbrier (1975: 84) považuje za nemožné, aby se Džedchonsefanch C dožil koregence Osorkona III. 

a Takelota III.  
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(1975: 80) se domnívá, že tento sňatek je výsledkem královské přízně, kterou 

Džedchonsefanchovi věnoval Osorkon I. a která mohla způsobit rychlý vzestup, jenž je 

zřetelný z hodnostářových titulů. 

Ve výčtu Džedchonsefanchových hodností je možné si povšimnout skutečnosti, že jeho 

nejdůležitější hodnosti patří vesměs do náboženské sféry. Z jeho biografického nápisu na 

CG 559 vyplývá, že sloužil Osorkonovi I. a několika jeho nástupcům  (Jansen-Winkeln 

1985: 11):  

Der „vollkommene Gott“ sxm-xpr-raw stp.n-raw (Osorkon I) belohnte mich; seine Erben 

wiederholten die Gunstbeweise für mich noch mehr als er. Jeder von ihnen bestieg den Thron, 

um (dann) mit mir zufrieden zu sein, als sie meine Fähigkeit unter den Untertanen sahen. 

Tento biografický nápis ukazuje také na Džedchonsefanchův blízký vztah ke králi, 

který by snad bylo možné označit dokonce za důvěrný (Jansen-Winkeln 1985: 11-12):  

 Ich wich nicht <von> seiner Majestät in seinem Palast, er schloß mich (seinerseits) nicht von 

seiner Königsbarke aus. Süß war sein Dsr-Getränk, das ich zusammen mit ihm trank; in seiner 

Gesellschaft war ich trunken von Wein. 

Zdá se, že po určitém čase stráveném po boku krále, bylo Džedchonsefanchovi 

dovoleno se vrátit zpátky do Théb: „Er Ließ mich nach Theben gehen nach dem Altern, 

<um zu> tun, was Karnak gefällt. Ich wurde zum Mund des (unterägyptischen) Königs an 

seiner (Thebens) Spitze ernannt.“ (Jansen-Winkeln 1985: 12) Bohužel je možné pouze 

spekulovat o tom, zda se Džedchonsuefanch stal vysokým thébským hodnostářem až po 

svém návratu od krále, nebo zda jím byl již dříve.  

Sochu CG 559 dedikoval svému otci Džedchonsefanchovi syn Džedthutefanch B zvaný 

Nachtefmut A. Podle nápisu na tomto monumentu Nachtefmut A zastával v této době ještě 

méně významné hodnosti. Zato na jeho vlastní soše CG 42208, která byla téměř jistě 

vyrobena až po CG 559 a která je datovatelná do vlády Osorkona II. a Harsiese A 

(Broekman 2010: 140), se už objevují jeho nejvýznamnější tituly jako Hm-nTr 4-nw n jmn, 

Hm-nTr 2-nw n xnsw m wAst nfr-Htp a další. 

Poměrně zajímavé je, že dvě sochy, které patří Nachtefmutovi A, zmiňují velmi 

podrobně jeho ženské příbuzné. V textu CG 42208 dokonce Nachtefmut prosí Amuna, aby 

jeho dceři Tašerejetnetmut (zvané Šepenaset) zajistil její dědictví v případném (?) 

konfliktu s jejími sourozenci (Jansen-Winkeln 1985: 48):  

...damit du ihr dauerhaft festsetzt die jmjt-prw-Schenkung an allen Dingen, die ich ihr 

überlasse in deinen Tempeln, in der Stadt und auf dem Land, an allen dienern, Vieh, Hausrat 

und allen Wergegenständen, die für sie gemacht wurden, zu Wasser und zu Lande.  Kein 

anderer Sohn und (keine andere) Tochter sollen sagen: „Gib mir das gleiche!“ Laß nicht zu, 

daß sie sie verdrängen von allem(?)... Du sollst sie danach teilhaben lassen an allen diesen 

Dingen ebenso wie ihre Verwandten auf gerechteste Art.  
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Jedním z dalších Nachtefmutových potomků byl Harsiese C, který po svém otci zdědil 

všechny významné rodinné tituly. Zdá se, že on nebyl tím, koho výše zmiňovaná dcera 

Nachtefmuta považovala za svého protivníka, protože Harsiese jí na soše Karnak T 35 

věnoval text modlitby (Jansen-Winkeln 1987: 235-53).  Kromě zděděných titulů se 

Harsiesemu podařilo získat i ještě významnější titul druhého proroka Amonova.  Snad 

tohoto vysokého postavení dosáhl také díky přátelství a spojenectví s rodinou Harsiese A, 

jehož dceru Istweret i. si vzal za manželku (Broekman 2010: 140). 

Džedchonsefanch C, syn Harsiese C,  měl, v otázce sňatku, stejné (nebo možná i větší) 

štěstí jako jeho otec – jeho manželkou se totiž stala dcera Takelota II. Šepensopdet ii. Snad 

by bylo možné vidět jistou návaznost mezi dcerou Harsise A, který se prohlašoval 

thébských králem, a dcerou Takelota II., který jím (pravděpodobně) také byl, a povšimnout 

si tak jisté paralely mezi thébskými panovníky a rodinou Džedthutefancha. 

Otázka, zda Džedchonsefanch C zastával stejně jako jeho otce hodnost Hm-nTr 2-nw n 

jmn, není ještě zcela uzavřena. Na základě sochy CG 42211, kde je Džedchonsefanch 

popsán jako Hm-nTr 2-nw n xnsw a vzápětí jako Hm-nTr 2-nw, se M.L. Bierbrier (1975: 83) 

domnívá, že mohl držet také hodnost Hm-nTr 2-nw n jmn. Broekman (2010: 141, pozn.104) 

to však na základě souvislostí vylučuje.  

Džedchonsefanchův syn Nachtefmut B rovněž převzal rodinný titul Hm-nTr 4-nw n jmn. 

Po něm pak titul přešel do rukou jeho syna Džedchonsefancha D (Bierbrier 1975:84-5). 

Pokud se zaměříme na sňatky příslušníků hlavní linie Nachtefmutova rodu, je možné si 

povšimnout, že ve třech po sobě následujících generacích se mužští členové rodiny oženili 

s ženami, které sice měly blízko ke králi, které však s největší pravděpodobností pocházely 

z Théb. Ať už to byla dcera velekněze Iuputa, Harsiese A nebo krále Takelota II (pokud je 

správný předpoklad, že Takelot II. skutečně vládl pouze v Horním Egyptě). Toto 

pozorování je zajímavé zejména při srovnání s členy ostatních významných thébských 

rodin.  

Z výčtu titulů jednotlivých členů rodiny vyplývá, že se jim podařilo udržet významné 

hodnosti po mnoho generací (zvláště ve srovnání s rodinou Nespakašuty a Nebnecerua). 

Jak zmiňuje také Bierbrier (1975: 85), museli být velmi politicky obratní, protože se jim 

během několika generací podařilo nejen získat velmi významné pozice v Thébách, ale na 

rozdíl od ostatních zde zmiňovaných rodin byli schopni si své postavení také udržet. Tomu 

pravděpodobně napomáhaly právě sňatky s královskými princeznami.  
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3.4.Rodina Neseramuna 

 

Poslední významnou thébskou rodinou, které se věnuje tato práce, je rodina 

Neseramuna. Její společenské postavení a tituly jednotlivých jejích členů budou v závěru 

srovnány s rodinami Nespakašuty, Nebnecerua a Džedthutefancha B/Nachtefmuta A. 

Tímto rodem se bohužel ve svém textu o významných rodinách v Thébách 

Broekman (2010) nezabýval, takže mými hlavními zdroji zůstávají pouze souhrnné studie 

v textech Bierbriera (1975: 68-73) a Kitchena (1996: par. 166-211).  Bohužel se mi 

nepodařilo dohledat žádné novější zpracování nebo poznatky vztahující se k této rodině. 

 

3.4.1.  Prameny 

- Karnacké kněžské anály zmiňují uvedení Nespaneferhora do úřadů  Hm-nTr n 

jmn-ra njswt nTrw, sS Hwt-nTr n mwt wrt nbt jSrw, Hrj sS wdHw n pr jmn ve 2. 

roce vlády Osorkona (Bierbrier 1975: 69, Černý 1940: 238-240).  

- Hrobka č. 68 v Kurně, která byla uzurpována Nespaneferhorem (TT 68). Malby 

v hrobce zobrazují Nespaneferhora, jeho manželku a dva syny – Hor ii. a 

Nesiaašefet (Černý 1940: 235-240). 

- Zmínění Hora ii. v Karnackých kněžských análech ze 17. roku Siamuna 

(Karnak 2) (Bierbrier 1975: 69, Černý 1940: 239). 

- Socha 42220 Džedmutefancha i., která jmenuje jeho předky až po 

Nespaneferhora. Otto 1954: 135-136,  Jansen-Winkeln 2007: 242-3, Jansen-

Winkeln 1985: 278-282) 

- Socha CG 42230 dedikována Amenemonetem iii., vnukem Hora. Není však 

jisté, zda se jedná o vnuka Hora iii. nebo Hora vi. (Jansen-Winkeln 1985: 170-

182 Bierbrier 1975: 71-72). 

- Socha CG 42231. Opět se jedná se o sochu Hora dedikovanou Amenemonetem 

iii., vnukem Hora, a znovu není jisté, zda jde o Hora iii. nebo Hora vi. (Jansen-

Winkeln 1985: 193-209, Bierbrier 1975: 71-72).   

- Kubická socha CG 42221, kterou dedikoval Nespare svému otci Neseramunovi 

ii., pravděpodobně na konci vlády Osorkona II. nebo za Takelota II..  Jmenuje 

Neseramunovy předky až k Ašaketovi. Matkou Neseramuna ii. byla Itavej, 

dcera Džedthutefancha A. Její předkové jsou uvedeni až k Nespakašuty ii., 

stejně jako fakt, že Itavejina matka Tapesešetnetbastet byla dcerou Šešonka I. 

(Jansen-Winkeln 1985: 183-192) 
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- Socha 42219 Hora iii. dedikovaná jeho prapravnukem Horem vi. Díky matce 

Hora vi. Džedmutesanch i. (Tašemsejet) obsahuje také návaznost na rodinu 

Nebnecerua (Jansen-Winkeln 2007: 303, Kitchen 1996: par.168). 

- Socha CG 42223 Hora vi. darovaná z přízně Osorkona III. Text rovněž zmiňuje 

rodinu Nebnecerua, protože matka Hora vi. Džedmutesanch, řečená Tašemsejet, 

byla dcerou Hora vii/ix.  Nechal ji vyrobit syn Hora vi. Neseramun vi. a 

manželka Hora vi. Taperet. Taperet byla dcera Nebneterua iv. (další spojení 

s rodinou Nebneteru) a Sitamun (dcera Nespakašuty A/iii.) (Jansen-Winkeln 

2007: 304-305, Kitchen 1996: par.166-170, Bierbrier 1975: 68-73). 

- Kubická socha CG 42222 Hora vi. darovaná mu jeho synem Džedbastefanchem 

i. . (Jansen-Winkeln 2007: 303-304, Jansen-Winkeln 1992: 240-243, Jansen-

Winkeln 1985: 296-7). 

- Kvadratická socha Cairo TN 20/2/25/2. Socha patří Neseramunovi vi. Díky 

kartuším Osorkona III. a Takelota III. je možné ji datovat do období koregence 

těchto dvou panovníků (Jansen-Winkeln 2008:58-62). 

- Kubická socha CG 42224 Džedbastefancha (I.), kterou mu dedikoval jeho syn 

Nesermun a která obsahuje jména předků rodiny až po Ašacheta. Na základě 

kartuše se jménem Osorkona Jansen-Winkeln datuje sochu do doby Osorkona 

III. (Jansen-Winkeln 2007: 306-307, 1992: 140-159, 1985: 298-9). 

 

 

3.4.2. Přehled titulů 

Sekvence jednotlivých hodnostářů je v případě rodiny Neseramuna poněkud 

komplikovanější, protože je v mnoha případech obtížné určit, který z potomků je hlavním 

dědicem svého otce: Iufenamun i, Nespaneferhor i., Hor ii., Neseramun i., Hor iii., 

DjedMutefankh i. Amenemonet iii. (vnuk Hora iii. z matčiny strany), Hor v, Neseramun 

iv., Hor vi., Neseramun vi., Džedbastefanch i. (bratr Neseramuna vi). Stejně jako 

v předchozích případech jsou u každého hodnostáře uvedeny jeho tituly spolu s pramenem, 

na kterém jsou jednotlivé tituly jmenovány. 

  



62 

 

Tabulka 4  PŘEHLED TITULŮ RODINY NESERAMUNA 

Ašachet 
aSA-jxt 

   

 mj nn  CG 42221 
CG 42224 

    

Hor i. 
Hrw 

   

    

Amenmose iv. 
jmn-msjw 

   

 mj nn  CG 42221 
CG 42224 

    

Pefnebnakht 
paj.f-nb-nxtw 

   

 mj nn  CG 42221 
CG 42224 

    

Iufenamun i 
jw.f-n-jmn 

   

 mj nn  CG 42224 

 jmj-r/sm82xrp SnDwt  CG 42221 

 jt- nTr mrj nTr  CG 42221 

 wnw aAwj  nw pt  m  jpt-swt  CG 42221 

 rwDw  aA  CG 42221 

    

Nespaneferhor i 
Ns-pA-nfr-Hr 

   

 mj nn  CG 42219 
CG 42220 
CG 42224 

 jmj jb n Hr nt aHt  CG 42221 

 jmj-r sbAw  CG 42221 

 jmj-r sAtw  CG 42221 

 jmj-r sSw Hwwt-nTr  n nTrw nTrwt nbw  
nw Smaw mHw83 

 Karnak 1 

 jmj-r gsw-prw rw-prwt  CG 42221 

 jmj st a n pr jmn pr mwt xnsw  CG 42221 

 jrtj njswt  CG 42221 

 jt-nTr mrj n jmn m jpt-swt  Karnak 1 

 anxwj bjtj  CG 42221 

 Hm njswt  CG 42221 

 Hm-nTr jmj Abd.f pr jmn Hr sA tpj  CG 42221 

 Hm-nTr n jmn-ra njswt nTrw  CG 42221 
Karnak 1 
TT 68 

                                                
82 Pravděpodobně se jedná o záměnu sm za jmj-r (Jansen-Winkeln 1985: 192, pozn.32). 
83 Tento titul není dochován samostatně a vždy následuje Hrj sSw Hwwt nTr n prw jmnw. Proto je možné 

předpokládat, že se v případě  jmj-r sSw Hwwt-nTr  n nTrw nTrwt nbw  nw Smaw mHw nejedná o skutečný titul. 

Hodnostář z titulem Hrj sSw Hwwt nTr n prw jmnw však byl chápán také jako nejvyšší písař chrámů všech 

bohů (Jansen-Winkeln 1985: 174, pozn.4). 
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 Hm-nTr n jmnt Hrj-jbjpt-swt  CG 42221 

 Hm-nTr n Hwt-Hr nbt aqnj  CG 42221 

 Hm-nTr n Hmn Hwt snfrw  CG 42221 

 Hrj wab n wDHw Hr sA tpj sA 4-nw  CG 42221 

 Hrj sS wdHw n pr jmn  Karnak 1 
TT 68 

 Hrj sS Hwt-nTr pr jmn  Karnak 1 
TT 68 

 sDAwtj bjtj  CG 42221 

 smr watj  CG 42221 

 sS  wdHw n nTrw nTrwt nbw pr-xrw n 
axtw 

 CG 42221 

 sS Hwt-nTr n pr jmn  CG 42221 

 sS Hwt-nTr n mwt wrt nbt jSrw 
sS Hwt-nTr n mwt 

 CG 42221 
Karnak 1 
TT 68 

 sS xtmt-nTr  CG 42221 

 sS sHnw   CG 42221 

 ...njwt.f wAst  CG 42221 

    

Hor ii 
Hrw 

   

 mj nn  CG 4223084 
CG 42220 
CG 42224 

 jt-nTr n jmn-ra njswt nTrw  TT 68 

 jt-nTr n mwt wrt nbt jSrw  TT 68 

 Hm-nTr n jmn-ra njswt nTrw  CG 42221 
Karnak 2 
 

 Hrj sS wdHw n pr jmn  Karnak 2 

 sS njswt wdHw n nb tAwj n prw- jmn 
sS njswt wdHw n prw- jmn 

 CG 42221 
TT 68 

 sS Hwt-nTr n mwt wrt nbt jSrw  Karnak 2 

    

Neseramun i 
ns-r-jmn 

   

 mj nn  CG 42230 
CG 42221 
CG 42219 
CG 42220 
CG 42224 

 jmj-r prw njswt n prw dwAt-nTr n jmn  CG 42221 

 jrtj njswt  CG 42221 

 mHw jb n nb tAwj  CG 42221 

 rwDw aA  xsf n njwt  CG 42221 

 Hm-nTr n jmn m jpt-swt  CG 42230 

 Hrj sS Hwt-nTr pr jmn  CG 42230 

 smr  watj  CG 42221 

 sDAwtj bjtj  CG 42221 

 sS njswt  CG 42221 

                                                
84 Tituly pocházející z CG 42230 není možné připsat nikomu definitivně, protože není zcela jisté, komu 

patřila (viz kapitola „Prameny“). 
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 sS sHnw n  [prw jmn mwt xnsw]  CG 42221 

    

Hor iii 
Hr 

   

 mj nn  CG 42224 

 jmj-r sbAw n pr jmn  CG 42221 

 jmj-r sSw Hwwt-nTr  n nTrw nTrwt nbw  
nw Smaw mHw85 

 CG 42230 
CG 42220 
CG 42221 

 jmj st a n pr jmn pr mwt pr xnsw  CG 42221 

 jrtj njswt m jpt-swt  CG 42221 
CG 42219 

 aA qnjt  n HqA-jwnw  CG 42221 

 wab n pA HAtj n njswt wsrkn  CG 42221 

 Hm-nTr jmj Abd.f n pr jmn Hr sA tpj  CG 42230 
CG 42221 

 Hm-nTr n jmn m jpt-swt  CG 42230 
CG 42221 
CG 42230 
CG 42219 
CG 42220 

 Hm-nTr n jmnt Hrj-jb jpt-swt  CG 42221 

 Hm-nTr n pA (...)  CG 42221 

 Hm-nTr n rat-tAwj n mAdw  CG 42221 

 Hm-nTr n Hwt-Hr nbt aqnj  CG 42221 

 Hm-nTr n Hmn n Hwt-snfrw  CG 42221 

 Hrj wab n wDHw Hr sA tpj sA 4-nw  CG 42221 

 Hrj sS Hwt-nTr pr jmn86  CG 42230 
CG 42220 
CG 42219  
CG 42221 

 sHjw-nTr87  CG 42221 

 sS Hwt-nTr n pr jmn  CG 42220 

 sS Hwt-nTr n mwt wrt nbt jSrw  CG 42221 

 sS xtmt-nTr (n pr jmn pr mwt pr xnsw)  CG 42221 

    

DjedMutefankh i. (syn 
Hora iii.) 
Dd-mwt-jw.f-anx 

   

 mj nn  CG 42224 

 Hm-nTr jmj Abd.f n pr jmn Hr sA tpj  CG 42220 

 Hm-nTr n jmn-ra njswt nTrw 
Hm-nTr n jmn m jpt-swt 

 CG 42220 

 sS xtmt-nTr n pr jmn pr mwt pr xnsw 
xnsw pA wAH 

 CG 42220 

 sS Hwt-nTr n mwt wrt nbt jSrw  CG 42220 

    

                                                
85Tento titul není dochován samostatně a vždy následuje Hrj sSw Hwwt nTr n prw jmnw. Proto je možné 

předpokládat, že se v případě  jmj-r sSw Hwwt-nTr  n nTrw nTrwt nbw  nw Smaw mHw85 nejedná o skutečný titul. 

Hodnostář z titulem Hrj sSw Hwwt nTr n prw jmnw však byl chápán také jako nejvyšší písař chrámů všech 

bohů (Jansen-Winkeln 1985: 174, pozn.174). 
86 Jansen-Winkeln 1985: 174, pozn.4 
87 Jak píše Grdseloff (1951: 139-140), který se zabývá významem tohoto titulu ve Staré říši, je jeho název 

odvozen ze jména budovy sH-nTr „tente du dieu à laquelle Anubis se trouvait prèposè“.  
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Amenemonet iii. (vnuk 
Hora iii. (?)) 
jmn-m-jnt 

   

 jmj-r  mSa n pr jmn  CG 42231 

 jmj-r sSw Hwwt-nTr  n nTrw nTrwt nbw  
nw Smaw mHw 

 CG 42230 
CG 42231 

 rwDw aA xsf n njwt  CG 42231 

 Hm-nTr jmj Abd.f n pr jmn Hr sA 3-nw  CG 42230 

 Hm-nTr n jmn m jpt-swt  CG 42231 

 Hm-nTr n jmnt Hrj-jbjpt-swt  CG 42230 
CG 42231 

 Hm-nTr n mnT nb wAst  CG 42231 

 Hm-nTr n mnT-ra nb wast  CG 42230 

 Hrj sS Hwt-nTr pr jmn  CG 42230 
CG 42231 

 Hrj-sStA n mnxt n Sps nw  nTr nTrw  CG 42230 
CG 42231 

    

Hor v. (syn 
Džedmutefancha i.) 
Hrw 

   

 mj nn  TN 20/2/25/2 
CG 42224 

 Hm-nTr jmj Abd.f Hr sA tpj  CG 42223 

 Hrj sS Hwt-nTr pr jmn  TN 20/2/25/2 

 sS Hwt-nTr pr jmn  CG 42223 

    

Neseramun iv. 
ns-r-jmn 

   

 mj nn  TN 20/2/25/2 
CG 42222 
CG 42224 

 jmj-r sSw Hwwt-nTr n nTrw nTrwt nbw  
nw Smaw mHw88 

 CG 42224 

 Hm-nTr  CG 42219 

 Hrj sS Hwt-nTr pr jmn89  CG 42224 
CG 42219 
CG 42222 
CG 42224 

    

Hor vi. 
Hr 

   

 mj nn  TN 20/2/25/2 

 jmj st nt a  TN 20/2/25/2 

 jmj st nt a pr jmn pr mwt pr xnsw 
jmj st nt a pr jmn pr-mwt pr xnsw 
pA wAH 

 CG 42222 
CG 42224 

 jrtj njswt m jpt-swt  TN 20/2/25/2 
CG 42224 

                                                
88Tento titul není dochován samostatně a vždy následuje Hrj sSw Hwwt nTr n prw jmnw. Proto je možné 

předpokládat, že se v případě  jmj-r sSw Hwwt-nTr  n nTrw nTrwt nbw  nw Smaw mHw nejedná o skutečný titul. 

Hodnostář z titulem Hrj sSw Hwwt nTr n prw jmnw však byl chápán také jako nejvyšší písař chrámů všech 

bohů (Jansen-Winkeln 1985: 174, pozn.174). 
89 Jansen-Winkeln 1985: 174, pozn.4 
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 aA qnjw n njswt nb tAwj raw-msj-sw 
HqA-jwnw 
 

 CG 42224 

 aA qnjw  n HqA-jwnw90 
 

 CG 42222 
CG 42224 

 Hm-nTr jmj Abd.f Hr sA tpj  CG 42222 
CG 42223 

 Hm-nTr n jmn-ra njswt nTrw 
Hm-nTr n jmn 
Hm-nTr n jmn m jpt-swt 

 TN 20/2/25/2 
CG 42222 
CG 42223 
CG 42219 
CG 42224 

 Hm-nTr n jmnt  Hrj-jbjpt-swt   

 hm-nTr n pA sxaj(t) nTrw n pAj-nDm 
 

 CG 42224 

 Hm-nTr n rat-tAwj n mAdw  CG 42224 

 sS njswt mAa  CG 42223 

 sS Hwt-nTr n mwt wrt nbt jSrw  TN 20/2/25/2 
CG 42219 
CG 42224 

 sS xtmt-nTr (n pr jmn pr mwt pr xnsw 
pA wAH) 

 TN 20/2/25/2 
CG 42222 
CG 42224 

    

Neseramun vi 
ns-r-jmn 

   

 jmj st-a  CG 42223  

 jmj st-a n pr jmn pr mwt pr xnsw   TN 20/2/25/2 

 jrtj njswt m jpt-swt  TN 20/2/25/2 

 Hm-nTr  TN 20/2/25/2 

 Hm-nTr jmj Abd.f pr jmn Hr sA tpj  TN 20/2/25/2 
CG 42223 

 Hm-nTr n jmn-ra  njswt nTrw  
Hm-nTr n jmn m jpt-swt 
 

 TN 20/2/25/2 
CG 42223 

 sS Hwt-nTr n mwt wrt nbt jSrw 
sS Hwt-nTr n mwt 

 TN 20/2/25/2 
CG 42223 

 sS xtmt-nTr  CG 42223 

 sS xtmt-nTr (n pr jmn pr mwt pr xnsw)  TN 20/2/25/2 

    

Dţedbastefanch (syn 

Hora vi.)  
Dd-bAstt-jw.f-anx 

   

 jmj Abd.f n pr jmn r sA tpj  CG 42224 

 jmj-st-a n pA Htp [aA wab] jmnw Hr sA 
tpj 

 CG 42224 

 wab pr jmn pr mwt pr xnsw prw mnTw 
Sw r sA tpj 

 CG 42224 

 Hm-nTr n jmn-ra njswt nTrw  CG 42224 

 Hm-nTr Hwt-Hr Hnwt wat grg wAst  CG 42224 

 sS Htp-nTr m pr jmn  CG 42224 

    

    

                                                
90 Jansen-Winkeln 1985: 189, pozn.15 
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Neseramun 
ns-r-jmn 

   

 jmj-st-a n pA Htp [aA wab] jmn Hr sA tpj  CG 42224 

 Hm-nTr n jmn-ra njswt nTrw  CG 42224 

 Hm-nTr n hwt-Hr Hnwt wat grg wAst  CG 42224 

 

 

3.4.3. Shrnutí 

Stejně jako v případech předchozích rodin, se i zde jedná o velmi neobjektivní 

soubor informací. Přesto je však možné pokusit se datovat některé členy rodiny na základě 

informací z jednotlivých textů. To umožňují následující skutečností (Bierbrier 1975: 68): 

- Nespaneferhor je díky Karnackým kněžským análům doložen z 2. roku vlády 

Osorkona Staršího. 

- Hor ii. je rovněž díky Karnackým kněžským análům doložen ze 17. roku vlády 

Siamuna. 

- Na soše Hora vi. se objevuje kartuše Osorkona II. (CG 42223). 

- Socha Neseramuna vi. je datovatelná do období koregence Osorkona III. a 

Takelota III. (TN 20/2/25/2). 

Jak vyplývá z již výše uvedených pramenů (zejména CG 42223) je rodina sňatky 

spojena jak s rodinou Nespakašuty, tak s rodinou Nebnecerua. Díky této skutečnosti je 

možné ukázat, jak každý pokus o datování jednotlivé rodiny musí díky těmto propojení 

nutně souviset s datací rodin ostatních. Tato propojení nebyla stejným způsobem 

zdůrazněna v předchozích příkladech thébských rodin, protože na jejich základě je obtížné 

činit jakékoliv exaktní závěry. a protože v předchozích případech bylo možné odkázat na 

propojení s královskou rodinou, která jsou ohledně datace spolehlivější. Jedná se například 

o následující sňatky: 

- Neseramun iv. se oženil s Džedmutesanch, dcerou Hora vii/ix. Ten je doložen 

z konce vlády Osorkona II. (CG 42225) a datování tohoto hodnostáře vychází také 

z faktu, že na soše, pravděpodobně vyrobené ještě za jeho života (CG 42226), se 

objevuje jméno Pedubasta. Bratr Džedmutesanch Nebneceru je snad doložen z 11. 

roku Takelota II. (Louvre C 258). 

- Hor vi. se oženil s Taperet, dcerou Nebneterua iv., který byl zmíněn výše (Louvre 

C 258). Taperet byla zároveň vnučkou Nesipakašuty iii. Zádušní socha tohoto 

hodnostáře je datovatelná do začátku vlády Šešonka III. (CG 42232) 
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- Manželkou Hora iii. byla Itawy ii., dcera Džedthutefancha i., a tedy i sestra 

Nespakašuty iii. Vodítko k přibližnému datování Džedthutefancha poskytuje fakt, 

že se oženil s dcerou Šešonka I. (CG 42221). 

Dva posledně jmenované příklady spojení dvou rodin jsou obzvláště zajímavé, protože 

ukazují, jak jsou jakékoliv snahy o odhad datování na základě počtu generací 

nespolehlivé. Z Bierbrierovy genealogie Neseramunovy rodiny (1975: 68) totiž 

jednoznačně vyplývá, že potomek Džedthutefancha i. vzdálený od něj pět generací 

(Hor vi.) se oženil se svou příbuznou, která byla pouze pravnučkou Džedthutefancha I. 

(tři generace, Taperet). Znamená to tedy, že se v jejich rodinách musely objevit dvě 

nadprůměrně dlouhé nebo krátké generace  (nebo kombinace obou). 

Bierbrier se domnívá (1975: 68), že předkové zaznamenaní na CG 42221 mohli žít 

už na přelomu 20. a 21., avšak jak sám dále poznamenává, jejich jména neodpovídají 

žádné dobové konvenci k potvrzení tohoto odhadu a nic než právě jména o nich není 

známo. Avšak je jisté, že Nespaneferhor byl naživu ve 2. roce vlády Osorkona Staršího 

a jeho syn převzal otcovy tituly v 17. roce Siamuna. Bierbrier odhaduje (1975: 70), že 

Horovi v té době mohlo být kolem 30-40 let a byl by tak současníkem Šešonka I.  

Tento odhad by mohl také potvrdit fakt, že Horův vnuk Hor iii. se oženil s vnučkou 

Šešonka I. (Bierbrier 1975: 70). 

Až u Iufenamuna i. jsou zmíněny některé jeho tituly: jt-nTr mrj nTr, wnw aAwj  nw pt  

m  jpt-swt, jmj-r/sm xrp SnDwt, rwDw aA. Titul rwDw aA ovšem ve stejné době držela také 

rodina Nespakašuty, z čehož je podle Bierbriera (1975: 69) možné vyvodit několik 

možných vysvětlení této situace: 

- Rodina Nespakašuty tuto funkci na nějakou dobu ztratila. 

- V Thébách existovaly dvě (nebo více) funkcí stejného jména.
91

 

Nespaneferhor je na rozdíl od svých předků doložen také z jiných pramenů než jen 

z CG 42221. Za nejzajímavější z těchto pramenů lze považovat jím uzurpovanou 

hrobku (Černý 1940).  Nachází se zde vyobrazení jeho ženy Tabaktenmut i., syna Hora 

ii. a Nesiašefeta, což byl pravděpodobně Nespaneferhorův mladší syn. Zdá se, že 

během svého života získal Nespaneferhor významné tituly, protože ve 2. roce 

Osorkona Staršího zastával tituly Hm-nTr n jmn-ra njswt nTrw, sS Hwt-nTr n mwt wrt nbt 

jSrw, Hrj sS wdHw n pr jmn, zatímco na konci života už držel významnější tituly Hrj sS 

                                                
91 Je také možné, že se jedná pouze o zkrácenou podobu titulu, který držel Neseramun i. (rwD aA xsf n njwt), a 

který mohl mít jiný význam než samotný rwD aA (Bierbrier 1975: 69, Payraudeau 2003). 
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Hwwt-nTr pr jmn, jmj-r sSw Hwwt-nTr  n nTrw nTrwt nbw nw Smaw mHw. Zároveň byl také 

knězem několika božstev: jmn-ra, jmnt, Hmn, Hwt-Hr (Bierbrier 1975: 69). 

Nespaneferhorův syn Hor ii. získal od svého otce v 17. roce Siamuna tituly Hm-nTr 

n jmn-ra njswt nTrw, sS Hwt-nTr n mwt wrt nbt jSrw, Hrj sS wdHw n pr jmn. Protože  ještě 

během výzdoby výše zmíněné otcovy hrobky Hor ii. neměl posledně jmenovaný titul, 

je podle Bierbriera pravděpodobné, že Nespaneferhor zemřel těsně před nebo v 17. 

roce Siamuna. 

Další z řady významných hodnostářů této thébské rodiny je Neseramun i. Bohužel 

není možné prokázat, zda skutečně držel významné tituly svého otce (zejména Hrj sS 

wdHw n pr jmn), protože mu je žádný text nepřipisuje (až na CG 42230, u které ovšem 

není jisté, jestli patří Horovi iii. nebo Horovi vi.). Avšak podle Bierbriera (1975: 70) je 

velmi pravděpodobné, že skutečně tyto funkce zastával, protože jsou doloženy 

v následující generaci u jeho syna Hora iii.  

Naproti tomu je ale jisté, že Neseramun zastával dva jiné velmi významné tituly: 

jmj-r prw njswt n prw dwAt-nTr n jmn a rwDw aA  xsf n njwt. V případě prvně 

jmenovaného titulu by se mohlo jednat o funkci starosty Théb, protože právě v tomto 

významu je titul doložen ve 25. dynastii (Bierbrier 1975: 69). Bierbrier Neseramuna 

datuje do doby vlády Osorkona I., což by z něj činilo nejstaršího známého jmj-r prw 

njswt n prw dwAt-nTr n jmn. Funkce  rwDw aA xsf n njwt (ovšem bez fráze xsf n njwt) je 

v této době držena Džedthutefanchem A/i., který je rovněž doložen z období Osorkona 

I. Jak již bylo zmíněno výše, tento zdánlivý problém může mít několik možných 

vysvětlení. 

Pokud za tímto zdánlivým paralelním užíváním jednoho titulu stojí spory obou 

rodů, je možné, že ty byly vyřešeny sňatkem Neseramunova syna Hora iii. 

s Džedthutefanchovou dcerou Itavej (Bierbrier 1975: 70). 

Hor iii. zastával všechny výše zmíněné tituly svého otce a zřejmě se mu podařilo 

získat ještě několik poměrně významných kněžských funkcí. Pravděpodobně se mu 

odařilo získat buď hodnost Hm-nTr n rat-tAwj n mAdw, nebo velmi významnou funkci 

wab n pA HAtj n njswt wsrkn. Mohlo by jít jak o Osorkona I., tak o Osorkona II. Měl 

několik dětí, z nichž nejstarší byl Neseramun ii., jehož matkou byla výše zmiňovaná 

Itavej. Dalšími jeho potomky byli syn Džedmutefanch a dcera Anchesenese, která se 

vdala za Harechbiho. 

Nástupnictví po Horovi iii. zůstává poměrně nevyjasněné, protože se zdá, že 

nejvýznamnější tituly nezdědil nejstarší syn Neseramun ii., ale Džedmutefanch. U 
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Neseramuna ii. nejsou totiž doloženy žádné významnější písařské hodnosti, které 

rodina do té doby zastávala. Ty se naopak vyskytují mezi tituly Džedmutefancha i.  

Otevřenou zůstává také otázka osoby Amemoneta iii., který rovněž vykonával 

některé z významných písařských funkcí rodiny. Zůstává však otázka, kým přesně 

tento Amenemonet byl. Je pravděpodobné, že se jednalo o vnuka Hora iii. a syna 

Anchesenese, avšak není možné vyloučit také možnost, že by šlo o vnuka Hora vi. 

Pokud byl Amenemonet skutečně vnukem Hora iii., pravděpodobně získal rodinné 

funkce pouze dočasně a snad je také pouze spravoval místo svého příliš mladého 

příbuzného Hora v. (Bierbrier 1975: 71-72). 

Ještě syn Džedmutefancha i. Hor v., snad právě po Amenemonetovi iii., převzal 

významný písařský titul Hrj sS Hwt-nTr pr jmn. Horův syn Neseramun iv., který tuto 

funkci také vykonával, se oženil s Džedmutesanch i. (Tašemsejet), která byla dcerou 

Hora vii. Bierbrier se domnívá (1975: 72), že tento sňatek mohl, podobně jako sňatek 

Hora iii., řešit spory o úřad rwDw aA.  Jejich syn Hor vi. podle všeho ztrácí nejdůležitější 

rodinné písařské tituly. Ty se pak do rodiny nevracejí ani za života jeho synů, 

Neseramuna vi. a Džedbastefancha (Bierbrier 1975: 72-3). 
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4. Závěr 

 

4.1. Společenské postavení jednotlivých rodin 

Při zběžném pohledu na tituly, které drželi jednotliví členové rodiny Nespakašuty, 

Nebnecerua, Džedthutefancha a Neseramuna, se může zdát, že rodina Neseramuna 

zastávala o něco méně významné hodnosti, než členové rodin prvně jmenovaných. Přesně 

definovat rozdíl v sociálním postavení těchto rodin však není kvůli nedostatečnému 

zpracování titulů Třetí přechodné doby možné.  

Rozdělení hodnostářů na základě titulů do společenských kategorií se věnuje 

například Saleh (2007). Ve svém textu (2007: : 65-69) dělí tituly, které se vyskytují 

v korpusu jejích stél, podle významnosti a společenského postavení, které svým nositelům 

přinášejí. Jedná se o tři skupiny hodnostářů:  nižší elitu („lesser elite“), střední elitu 

(„middle elite“) a vyšší elitu („upper elite“).  

Do vyšší elity Saleh mezi jinými řadí tituly TAtj, Hm-nTr tpj n jmn, Hm-nTr 3-nw n 

jmn, rwDw aA xsf n njwt  a wnw aAwj  nw pt  m  jpt-swt. Bohužel však v jejím textu chybí 

přehledný seznam titulů patřících do této kategorie, protože samotná Saleh nejmenuje 

všechny tituly, které by do ní mohly být zařazeny, ale pouze ty, které se objevují v jejím 

korpusu stél (Saleh 2007: 65,68-9).  

Do skupiny zahrnující střední elitu patří podle Saleh (2007: 67-68) funkce jako Hrj 

(např. Hrj sS Hwt-nTr n jmn nebo Hrj sStA n mnxt n sSp nw nTrw), sS sHnw, sS Sat nb tAwj, sS 

pr-HD, jmj-r mSa), Za tituly nižší elity Saleh (2007:66-67) považuje například následující 

hodnosti: Hm-nTr, jt-nTr, wab, sS, jmj-st-a n pr jmn.   

Členové rodiny Neseramuna zastávali následující dvě hodnosti ze Saleh 

jmenovaných vyšších titulů: wnw aAwj  nw pt  m  jpt-swt a rwDw aA xsf n njwt. Titul wnw  

aAwj  nw pt  m  jpt-swt se objevuje v Neseramunově rodině u Iufenamona i. Avšak 

hodnocení významnosti tohoto titulu se mezi odborníky velmi liší, protože například 

Bierbrier (1975: 68-69) se domnívá, že tento titul vyjadřuje pouze společenské postavení, a 

dokonce jej v souvislosti s Iufenamunem výslovně nejmenuje.
92

 Avšak podle Shafera 

(1997: 13)
 93

 je titul specificky spojen s Hm-nTr tpj n jmn a i Sauneron (2000: 59)
94

  

                                                
92 „Apart from the purely honorific titles, his two most interesting offices were overseer of the controllers of 

the kilt and chief inspector.“ (Bierbrier 1975: 69)  
93 „The High Priest of Karnak became particulary powerful and independent. His distinctive title was wnw 
aAwj(n) pt...“ (Shafer 1997: 13) 
94 „Such were the members of the higher clergies of the deities of Egypt, the class of „servants of the god“ 

who had the power, as the standard expression put it, to „open the doors of heaven“ and behold their deity 

while performing the Daily Cult Ritual. They were the priestly elite, the ecclesiastical group from whose 
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přisuzuje titulu poměrně velký význam. Také tento rozpor svědčí o neprobádanosti titulů 

této doby, avšak vzhledem k tomu, že samotný Iufenamon jinak nebyl nositelem žádných 

příliš významných titulů, přikláním se v jeho případě k Bierbrierovu názoru. 

Rovněž hodnocení druhého jmenovaného titulu, rwDw aA xsf n njwt, je podle 

Bierbriera (1975: 69) problematické. Payraudeau, který se významem tohoto titulu zabýval 

v nedávné době, dochází na základě jeho výskytu a použití v Třetí přechodné době 

k závěru (2003:146-152), že v době 25. dynastie nahrazuje titul Hatj-a n njwt/wAst  a stejný 

význam má také v době 22. dynastie, tedy v době, kdy jej (mezi jinými) držela 

Neseramunova rodina. V závěru však Payraudeau dodává (2003: 151-2), že hodnostáři 

zastávající titul rwDw aA xsf n njwt měli pravděpodobně poněkud menší moc a význam než 

jejich předchůdci v době Nové říše a následovníci v Sajské době. To vysvětluje tím, že Hm-

nTr tpj n jmn, se stal faktickým vládcem Théb a tím na sebe převzal část povinností a vlivu 

bývalého Hatj-a n njwt/wAst. 

Z výše uvedeného rozdělení titulů a z diskuze o titulech wnw aAwj  nw pt  m  jpt-swt 

a rwDw aA xsf n njwt by mohl být opatrně učiněn závěr, že rodina Neseramuna patří spíše 

do kategorie střední elity, jak ji definovala Saleh (2007: 65-9), zatímco v rodinách 

Nespakašuty, Nebnecerua a Džedthutefancha se objevují i tituly, které je v určitých 

okamžicím umožňují zařadit mezi vyšší elitu. 

 

4.2. Sňatky s příbuznými vládnoucího rodu 

Další skutečností, kterou se rodina Neseramuna liší od rodin Nespakašuty, 

Nebnecerua a Džedthutefancha, je fakt, že během 21. a 22. dynastie není znám žádný její 

člen, který by se oženil do královské rodiny. Oproti tomu v každé z ostatních rodin se 

vyskytuje nejméně jeden člen v přímé mužské posloupnosti rodiny, který měl za manželku 

blízkou příbuznou právě vládnoucího krále. 

Různé sňatky ženských příbuzných krále s členy rodin významných egyptských 

hodnostářů byly součástí politiky panovníků Třetí přechodné doby, s jejíž pomocí se 

snažili zajistit si loajalitu jednotlivých významných rodin. Tento jev je prokazatelný již 

v 21. dynastii, kdy byly rodiny vládnoucí v Thébách a v Tanidě velmi těsně spojeny 

rodinnými vazbami, stejně jako vládnoucí rodiny a rodiny významných hodnostářů 

(Broekman 2010: 127). 

                                                                                                                                              
ranks were recruited the highest dignitaries of the Egyptian clergy, and sometimes even the supreme pontiffs 

of the greatest cults.“ (Sanuneron 2000:59) 
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Zdá se, že už první vládci obou rodin byli blízcí příbuzní. Podle Dodsona (2004: 

198-200) mohl být samotný Nesbanebdžed I. Hrihorovým bratrem a jeden z jeho 

následníků, Pinodžem I., byl pravděpodobně synem Pianchiho a Nodžemet. Během celé 

21. dynastie se  ostatně synové tanidských králů stávali jižními vládci (Masaharta B, 

Džedchonsefanch I, Mencheperre B) a někdy i synové jižních vládců králi (Pinodžem I, 

Pasbachaenniut II.). Vzájemné sňatky (Mencheperre B a dcera Pasbachaenniuta I) obou 

následně vzniklých větví vládců pak tuto rodinnou loajalitu ještě posilovaly (Dodson 2004: 

197-205). 

 Bohužel je kvůli nedostatku dokladů obtížné posoudit, jaké byly přesně vztahy 

mezi rodinou thébských veleknězů a rodinami jiných thébských hodnostářů v té době. 

Z 21. dynastie se totiž (narozdíl od předcházejících dynastií a dynastie následující) 

nedochovalo mnoho genealogických informací (Bierbrier 1975: 45). Díky tomu také není 

možné sestavit jednoznačnou posloupnoust Hm-nTr 2-nw n jmn, Hm-nTr 3-nw n jmn a Hm-

nTr 4-nw n jmn a jejich vztah k vládnoucím rodinám (Broekman 2000). Předpokládá se 

však, že když tyto hodnosti znovu získaly místní thébské rodiny (viz kapitola „Historický 

úvod“), byla jejich loajalita udržována právě sňatky s vládnoucím rodem (Broekman 2000: 

25). Jedním z takovýchto případů je Tjanefer A, který držel všechny tři jmenované 

hodnosti a o kterém je známo, že se oženil s Gautošed, dcerou Mencheperrea A. 

(Broekman 2000: 28).  

 Podobnou politiku prosazovali také panovníci 22. dynastie. Zejména Šešonk I. si 

snažil zajistit svůj vliv přímo dosazováním svých příbuzných do významných pozic 

v zemi. Jednalo se zejména o post Hm-nTr tpj n jmn, který byl obsazen jeho synem Iuputem. 

Avšak v prvních letech Šešonkovy vlády byly také jiné významné úřady v zemi zastávány 

jeho věrnými. Jednalo se například o Hm-nTr 3-nw n jmn, který získal Džedptahefanch A, 

jenž byl pravděpodobně také spřízněn s královskou rodinou, a o titul Hm-nTr 4-nw n jmn, 

který byl dán wr (ms) aA n mHs Nesimu, po němž tuto funkci zastávali ještě dva další 

libyjští hodnostáři, než titul konečně přešel do rukou místních rodin (Broekman 2010: 129, 

137-9).  Loajalitu místních hodnostářů se Šošenk I., stejně jako jeho předchůdci, snažil 

získat zejména pomocí sňatků svých dcer (například Džedthutefanch A/i.). 

Jak svědčí také příklady z rodin zpracovaných výše, politika sňatků mezi 

královskou rodinou a významnými thébskými hodnostáři pokračovala. Dalším známým 

příkladem je například Hm-nTr 3-nw n jmn Padimut ii., který se oženil s Džedastesanch i., 

dcerou Hm-nTr tpj n jmn Iuvelota (Broekman  2010: 131). Rovněž Takelot III. provdal tři 

své dcery za významné thébské hodnostáře: vezíra Pacharu a jeho vnuka vezíra 
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Nespakašuty B a také Hm-nTr 3-nw n jmn Pediamunnebnestaveje A/B (Broekman 2010: 

136).  

V rodině Nespakašuty to byl Džedthutefanch A, který si vzal Tašepenbast, dceru 

Šešonka I. Jak bylo zmíněno výše, mohlo se tomu tak stát díky dobrým vztahům jeho 

samotného nebo jeho otce s tímto panovníkem. Druhým možným vysvětlením mohla být 

zmíněná Šešonkova snaha zajistit si věrnost vysoce postaveného thébského hodnostáře 

(Bierbrier 1975: 64). 

O rodině Nebnecerua není známo, že by se některý její člen oženil přímo s dcerou 

panovníka, avšak Hor vii/viii/ix/xi. se oženil alespoň s panovníkovou vnučkou 

Šepensopdet i., dcerou Nimlota C, a tedy nejvýznamnějšího hodnostáře thébské oblasti.
95

  

Zdá se, že nejvýhodnější byly rodinné vztahy v rodině Džedthutefancha B / 

Nachtefmuta A. Džedchonsefanch A se totiž oženil s Neschonspachered i., dcerou  Hm-nTr 

tpj n jmn Iuputa a tedy vnučkou Šešonka I. V následujících generacích pak došlo ještě ke 

sňatku Harsiese C s Istveret i., pravnučkou Osorkona I. a dcerou Harsiese A, který se 

prohlašoval za thébského panovníka, a ke sňatku jejich syna Džedchonsefancha C 

s Šepensopdet ii., dcerou Takelota II.  

Přestože ze vzorku čtyř rodin, kterými se zabývá tato práce, není možné vyvodit 

jakékoliv obecně platné závěry, je snad možné poukázat alespoň na určité tendence, které 

se u těchto rodin projevují. Jednou z takovýchto (možná jen zdánlivých) tendencí je 

souvislost mezi vysokým postavením (tzv. vyšší elita podle Saleh (2007: 65,68-9) a 

spojením s královskou rodinou, protože jak vyplývá z výše uvedeného shrnutí, tři rodiny, 

které v Thébách zastávaly jedny z nejvýznamějších úřadů, jsou prostřednictvím sňatků 

spřízněni s královským rodem.  

V některých případech je takovýto sňatek spojen se společenským vzestupem 

daného hodnostáře. Jak upozorňuje Broekman (2010: 130) Džedthutefanch A/i. (a možná 

také jeho otec) získává významný titul Hm-nTr 3-nw n jmn a mnoho dalších kněžských 

titulů snad právě v souvislosti se svým sňatkem.  Také v rodině Nebneceru je možné 

pozorovat podobnou situaci: Hor vii/viii/ix/xi. se oženil se Šepensopdet a jeho syn se stal 

Hm-nTr 3-nw n jmn.96 

                                                
95 Jak významný tento sňatek pro Nebneceruovu rodinu opravdu byl, pravděpodobně záleželo na přesném 

vztahu Takelota II. k Nimlotovi C. Pokud se jednalo o Nimlotova syna, jak tvrdí např. Aston (2009) nebo 

Dodson (2004,) oženil by se Hor vii/ix/xi. s panovníkovou sestrou. 
96 Tento fakt by ovšem mohl být zapříčiněn také Nebneceruovým sňatkem se Sitamun, která pocházela 

z rodiny Nespakašuty. Tato rodina držela tento titul v předcházejících generacích. 
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V rodině Džedthutefancha B to byl Džedchonsefanch A, který se stal  Hm-nTr 4-nw 

n jmn a zároveň získal za manželku Neschonspachered i., dceru Iuputa A. V 

Džedthutefanchově rodině ještě proběhly dva podobné sňatky. Jak poznamenává Bierbrier 

(1975: 85), je pravděpodobné, že právě díky těmto sňatkům se rodina Džedthutefancha B / 

Nachtefmuta A udržela na vrcholu po velmi dlouho dobu a zastávala úřad Hm-nTr 4-nw n 

jmn ještě v 25. dynastii. Naproti tomu ostatní zmiňované rodiny své vysoké postavení 

ztratily ještě během období sledovaného v této práci. (Broekman 2010:141-2). 

Pokud skutečně existovala jistá souvislost mezi společenským vzestupem a 

sňatkem s královskou příbuznou, bylo by velmi zajímavé zjistit, který z těchto dvou 

faktorů byl příčinou a který následkem. K takovémuto zjištění by však bylo zapotřebí 

podrobnějších pramenů, než jaké se dochovaly do současnosti. Bez nich by jakýkoliv 

pokus o určení příčiny a následku zůstal pouhou spekulací. 

 

4.3. Odraz politické situace v pramenech týkajících se jednotlivých rodin 

Jedno z předpokládaných zjištění, ke kterým měla dospět tato práce, se týkalo 

skutečnosti, jak se v příbězích o jednotlivých rodinách a jejich postavení odráží dramatická 

situace v Thébách způsobená thébskou snahou o nezávislost na centrální moci. Jak bylo 

zmíněno v úvodu, mohlo jít o součást zcela přirozeného procesu fragmentace, kterým v té 

době Egypt procházel, nebo se mohlo jednat také o důsledek odlišného etnického složení 

obyvatelstva.  

Na základě mně dostupných pramenů se však zdá, že jednotlivé rodiny nebyly touto 

snahou (ani dramatickými událostmi, které ji někdy doprovázely)
97

 ovlivněny dostatečně 

na to, aby se v jejich společenském postavení (a tedy titulech) objevily jakékoliv výrazné 

změny časově odpovídající událostem spojeným s thébskými pokusy o získání 

samostatnosti. Zdá se také, že tuto situaci jednotliví hodnostáři nereflektovali ani 

v biografických nápisech. Naopak je možné z některých faktů
98

 vyvodit, že situace 

v Thébách ve 22. dynastii nebyla ani zdaleka tak dramatická, jak by bylo možné na základě 

historického nástinu předpokládat. 

                                                
97 viz např. Kronika prince Osorkona (Caminos 1958)  
98 O situaci v Thébách však, jak upozorňuje Broekman (2010: 140), svědčí například CG 42208, která byla 

darována hodnostáři Nachtefmut A z milosti Harsiese A. Obsahuje totiž také kartuše Osorkona II., což podle 

Broekmana svědčí o tom, že mezi Harsiesem A a Osorkonem II. nepanovalo otevřené nepřátelství. 

Případ Hora vii/viii/ix/xi. a jeho syna Nebneceru iv., který je podrobněji popsán výše v kapitole o rodině 

Nebneceru, je z politického hlediska také velmi zajímavý, protože z pramenů vyplývá, že otec a syn byli 

věrní navzájem soupeřícím kandidátům bojujícím o vládu v Thébách, přesto však ani jeden z nich ve svých 

biografických nápisech nezmiňuje nic o konfliktech mezi těmito kandidáty. 
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Naproti tomu zjištění, které není příliš překvapivé, se týká distribuce kněžských, 

vojenských a administrativních titulů mezi jednotlivými hodnostáři. Tato tendence byla 

typická pro Třetí přechodnou dobu, zvláště v souvislosti se spojením náboženských a 

vojenských funkcí, což podle Jansen-Winkelna (2001: 172) souviselo s legitimizací moci 

jednotlivých vládců. Takovéto spojení úřadů by mělo být typické pro feudální státy a tento 

proces podle Jansen-Winkelna (2001: 173) souvisí s příchodem Libyjců a jejich vlivem na 

politické uspořádání státu. Avšak jak si všímá Hüneburg (2003: 72-3), prolínání kněžské a 

vojenské sféry moci začalo již v Nové říši, kdy začíná splývat prostředí úředníků, vojáků a 

kněží. 

Ať už byly příčiny tohoto prolínání jakékoliv, kombinace titulů ze všech tří sfér 

byla ve Třetí přechodné době zcela běžná u wr (ms) aA n nA m(SwS) v Deltě (Winnicki 2009: 

393), jak bylo zmíněno v kapitole „Vliv obyvatelstva libyjského původu na politickou 

situaci Egypta Třetí přechodné doby“. Rovněž  Hm-nTr tpj n jmn v Thébách měl již na 

přelomu 20. a 21. dynastie vliv jak náboženský, tak vojenský a administrativní, což se 

projevovalo na jeho titulech: jmj-r mSa, jmj-r Snwt (viz kapitola „Historický úvod“).   

Tato tendence se projevovala také u běžných hodnostářů, kde si tohoto jevu všímá 

například Pressl (1996: 124), která v souvislosti s Pozdní dobou konstatuje, že právě tuto 

provázanost titulů patřících do různých sfér se snažili sajští panovníci ukončit (přestože 

úředníci té doby byly často rekrutováni z armády), protože odporovala jejich úsilí o 

opětovnou centralizaci státu. 

Rovněž pro rodiny, kterými jsem se zabývala, je toto splývání různých mocenských 

sfér typické. Nejběžnější je kombinace titulů vždy ze dvou různých oblastí - a to civilní a 

náboženské. To platí zejména pro rodiny Nebnecerua a Džedchonsefancha, kdežto 

Neseramunova rodina se zabývala převážně chrámovou administrativou. Poněkud 

výjimečná se tedy jeví rodina Nespakašuty, která jako jediná držela kromě kněžských a 

civilních také významné vojenské hodnosti, mezi něž patřily například jmj-r mSa  PN  n  tA-

st-mrj(t)-DHwtj a  sS  njswt  mSa n tA Dr.f. Tyto tituly patřily rodině nejpozději od přelomu 

20. a 21. dynastie a ztrácí je (z nevysvětlitelných důvodů) až v polovině 22. dynastie (viz 

kapitola „Rodina Nespakašuty“). 

Přestože tedy příběhy a tituly jednotlivých hodnostářů pocházejících ze čtyř rodin, 

kterým se tato práce věnovala, nereflektují dramatické události doby, je možné si alespoň 

povšimnout, že tyto rodiny odrážejí některé všeobecné rysy Třetího přechodného období. 

Mezi tyto tendence patří například snaha panovníků zajistit si věrnost regionálních 



77 

 

mocných mužů vytvářením rodinných vazeb mezi nimi a svým vlastním rodem a tendence 

hromadit tituly, které zprostředkovávají moc nad několika sférami života v Egyptě té doby. 
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