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Kvû ta  Smo lá r iková

Predkladan˘ text predstavuje znaãne zhustené slovenské znenie malej ãas-

ti pripravovanej anglickej monografie, ktorá bude z archeologického hºa-

diska prezentovaÈ v mnoh˘ch ohºadoch jedineãné nálezové situácie, s kto-

r˘mi sme sa stretávali pri odkr˘vaní jednotliv˘ch pohrebov v ‰achtovom

komplexe „Správcu palácov“ Iufaa (v plánoch má objekt oznaãenie R,

zrov.obr.1).Patril k nim objav dvoch drevenn˘ch rakiev uloÏen˘ch na kon-

ci horizontálnej chodby tesne priliehajúcej k sústave vedºaj‰ích ‰achiet

v JZ ãasti komplexu.
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Obr. 1 Iufaaov pohrebn˘ komplex – celková situácia.
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Pri zaãisÈovaní plochy v˘chodne od tehlovej ohradnej steny sme odkry-

li pomerne prudko sa zvaÏujúcu, SJ orientovanú priekopu vyhæbenú pria-

mo do taflového podloÏia. Ústila v hæbke cca 4 m do pravoúhlej ‰achty,

ktorej horn˘ okraj bol spevnen˘ nepálen˘mi tehlami. Priekopa bola s naj-

väã‰ou pravdepodobnosÈou pouÏívaná na bezbariérov˘ prísun stavebného

materiálu. Neskôr bola v celej svojej v˘‰ke 4 m zamurovaná a takto vznik-

nutá prepáÏka potom tvorila severnú stenu ‰achty.Nie je bez zaujímavosti,

Ïe táto pracovná „rampa“ je orientovaná na SV roh ohradnej steny, ov‰em

preão je tomu tak, ak vôbec, nám zatiaº uniká. Zásyp bol ‰tandartn˘ a tvo-

rila ho rozdrtená tafla, piesok a ãrepy z keramick˘ch nádob.V hæbke cca

2,5 m bola v Z-stene ‰achty odkrytá horná hrana chodby, smerujúca k JZ.

Vstup do nej bol pôvodne uzatvoren˘ stenou z vápencov˘ch blokov, stopy

po nich sú stále viditeºné a to spolu s kúskami prilepenej omietky. ·achta

samotná mala hæbku cca 4 m,na dne sa nachádzala vrstva tmavého piesku,

pravdepodobne dôsledok toho, Ïe bola urãitú dobu otvorená. Obsahovala

zlomky pochodne, keramiky (domácej i importov) a hlavne zvy‰ky ten-

k˘ch blokov vápenca, ktoré mohli tvoriÈ pôvodné dláÏdenie ‰achty. Horná

ãasÈ chodby bola vytesaná do veºmi pravidelného oblúku, piesoãn˘ zásyp

ju vypæÀal len sãasti, aj keì podstatnej. Práve na vrchole zásypu, asi 2 m od

vchodu, sme na‰li prvú sadu kanop, ktorá Ïiaº nebola dokonãená a nenies-

la stopy pouÏitia.V polovici chodby, tz.13–14 m od vchodu,bola v jej J-ste-

ne odkrytá pravidelne zaklenutá hlboká níka,obloÏená nahrubo otesan˘mi

vápencov˘mi blokmi. V nej na relatívne silnej vrstve piesku leÏali veºké

egyptské zasobnice a to buì prázdne,alebo sãasti vyplnené rituálne rozbitou

keramikou, v niektor˘ch sa na‰li zvy‰ky úplne spráchniveného plátna, kto-

ré zostalo nevyuÏité pri balzamovaní. V˘nimoãn˘m nálezom sa javia byÈ

fragmenty masky so zachovanou pozlátenou v˘zdobou a korálkovej siete.

Z pôvodného zamurovania níky sa zachovalo len niekoºko vrstiev vápen-

cov˘ch blokov v západnej ãasti otvoru a zvy‰ky taflovej omietky na stene

chodby. Níka teda bola v urãitej dobe úplne uzatvorená a pravdepodobne

obsahovala pohreb niektorého ãlena Iufaovej rodiny.V tesnej blízkosti spo-

mínanej níky s vápencov˘m obloÏením bola nájdená ìal‰ia níka, ov‰em

men‰ia, so stenami iba nahrubo vytesan˘mi do tafly. Napriek tomu, Ïe ne-

bola nikdy dokonãená,obsahovala,podobne jako prvá níka veºké egyptské

amfory, fla‰e a misky. MnoÏstvo plátna bolo ov‰em znaãne väã‰ie a jedna

zásobnica ním bola vyplnená aÏ po okraj. Práve pred druhou níkou sa 

V-Z chodba zaãala rozvetvovaÈ, jednak ìalej pokraãovala na západ, ale zá-

roveÀ sa stáãala na sever, tvoriac veºmi nepravidelnú a niekoºkokrát lome-

nú zákrutu s mnoÏstvom nerovností na podlahe a stenách. Nachádzalo sa

tu ov‰em veºké mnoÏstvo egyptsk˘ch zásobníc a ohoren˘ch zvy‰kov kera-

mick˘ch pochodní. Na ohybe takto vzniknutej kriÏovatky bola nájdená na-

sucho postavená nízka stena, veºmi pravdepodobne z blokov vytrhnut˘ch

z prvej níky. Spáry boli utesnené fragmentami chijsk˘ch amfor. Za Àou,



v celej ‰írke V-Z chodby,stála stena z nepálen˘ch tehál,omietnutá hlinenou

omietkou.V jej tesnej blízkosti boli uloÏené dva pohreby v drevenn˘ch ra-

kvách (R2).Prv ,̆ vzhºadom na priestorové umiestnenie, ale druh˘ (mlad‰í)

z hladiska ãasového bol pohreb muÏa (obr. 2/1) v znaãne zdevastovanej,

pôvodne antropoidnej rakvy,ku ktorému patrila druhá sada kanop,umiest-

nen˘ch po dvoch v mal˘ch níkách v juÏnej a severnej stene chodby. Nápi-

sy na kanopách sú okrem jednotliv˘ch písmen neãiteºné. Jemu patrili tieÏ

ve‰bti, roztrúsení v‰ade okolo, nevinímajúc víko veºmi dobre zachovanej

drevennej skriÀovej rakve druhého pohrebu.Ve‰ebti boli tlaãení do formy,

fajáns mala bledomodrú farbu,na zadnej stene bol sotva ãiteºne zachovan˘

nápis it nTr Nk3w.Ve‰ebtov bolo celkom 405,veºmi nízkej kvality,z toho len

4 s nápismi a len 2 boli ãiteºné. Star‰í pohreb, patriaci Jm3xt-xr-(t)-rsnt
(obr. 2/2) sa potom nachádzal za uÏ opísan˘m pohrebom.Bol pôvodne kom-

pletne zamurovan˘ stenou z nepálen˘ch tehál a omietnut ,̆zvy‰ky omietky

sa ostatne nachádzali na strope chodby.Táto stena, resp. jej horná polovica

bola ov‰em v dobe ukladania druhého pohrebu strhnutá a tehla bola zno-

vu pouÏitá na prepaÏenie oboch pohrebov – doklad skutoãne ekonomic-

kého myslenia staviteºov. Samotná rakva s telom majiteºky sa skladala

z dvoch ãastí: vonkaj‰ia, na ãierno nalakovaná sa v dôsledku veºkej vlhkos-

ti postupne rozpadla; vnútorná bola naopak veºmi dobre zachovaná a vy-

robená z kvalitného dreva. Na jej víku sa na slabej vrstve bieleho ‰tuku na-

chádzala maºovaná v˘zdoba: v hornej ãasti tvár bohyne Núty s ãierne

vyveden˘mi detailami a modro-bielou vertikálne pruhovanou parochÀou,

pod Àou ‰irok˘ náhrdelník s niekoºk˘mi radmi floráln˘ch motívov bol

ukonãen˘ dvoma sponami predstavujúcimi sokolie hlavy. Pod túto fareb-

nosÈou h˘riacou v˘zdobou umiestnil umelec e‰te ãerven˘ slneãn˘ kotúã.

Podstatnú ãasÈ potom tvoril text-modifikácia ochrannej Nútinej formule

(Spell 369,1 607a zTextov pyramíd a 178o z Knihy m⁄tvych).V piatich ver-

tikálnych stæpcoch poskytuje ochranu Jm3xt-xr-(t)-rsnt, narodenej dáme

anxty-sy, ktorá bola dcérou @r-(m)-Ax-bit, nositeºa rovnakého titulu xrp
Hwwt ako Iufaa.Z jeho najbliÏ‰ej rodiny teda poznáme uÏ dvoch ãlenov ná-
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Obr. 2 V˘chodo-západná chodba s pohrebmi JmAxt-xr(t)-rsnt a NkAw.



jden˘ch tieÏ v intaktnom stave.Na Egypt skutoãne v˘nimoãná situácia.Na-

viac sa zdá, Ïe rakva bola pre spomínanú majiteºku pouÏitá sekundárne,

pod vrstvou ‰tuku je totiÏ pôvodn˘ text, ryt˘ do dreveného povrchu a bol

teda urãen˘ s najväã‰ou pravdepodobnosÈou niekomu inému. Múmiu, na-

chádzajúcu sa vo vnútri, pokr˘vala po celej dæÏke sieÈ z fajánsov˘ch korál-

kov.V mal˘ch níkách vysekan˘ch na úrovni hlavy do taflovej steny z oboch

strán chodby boli uloÏené vÏdy po dve a dve kanopy s víkami v tvare ‰ty-

roch synov Hórov˘ch, jednalo sa tak o tretiu sadu kanop nájden˘ch v tejto

chodbe. UloÏené boli v drevenn˘ch skrinkách, ktoré sa kvôli znaãnej vlh-

kosti prostredia rozpadli.Text bol tentokrát veºmi dobre ãiteºn˘ a jedno-

znaãne bol urãen˘ pre JmAxt-xr-(t)-rsnt.
UÏ v priebehu popisu archeologickej situácie som sa snaÏila o ãiastoãnú

interpretáciu niektor˘ch nálezov, interpretovaÈ ju ov‰em ako celok je viac

neÏ zloÏité uÏ iba z hºadiska takto netradiãne zvoleného pohrebu, resp.po-

hrebov, ak vieme, Ïe ìal‰í ãlenovia rodiny boli pochovaní klasick˘m a pre

Pozdnú dobu zauÏívan˘m spôsobom a to uloÏením rakiev s telom v chod-

bách, paprskovite sa zbiehajúcich okolo vstupnej ‰achty.

V-Z orientovaná horizontálna podzemná chodba s následnou severnou

odboãkou, sa zaãali sekaÈ do taflového podloÏia v dobe, kedy uÏ prebieha-

li stavebné práce v Iufaaovej hrobke, re‰pektujú totiÏ existenciu jeho juÏ-

nej ‰achty a vedú priamo k západnej vedºaj‰ej ‰achte, neviem si predstaviÈ

opaãnú situáciu,kedy by sa stavitelia s celou rozlohou hlavnej ‰achty a pri-

liehajúcich ‰achiet prispôsobovali jednej chodbe, aj keì 30 m dlhej. Je

otázne, ãi ju plánovali ako miesto uloÏenia pohrebov. Jej existencia totiÏ

podstatn˘m spôsobm ur˘chlila cestu do podzemia, kde sa odohrávali jed-

nak stavebné práce a tieÏ prebiehala v˘zdoba pohrebnej,resp.pohrebn˘ch

komôr, ak beriem v potaz ìal‰ie hroby v západnej ‰achte. Prudko sa zva-

Ïujúcou S-J rampou pred v˘chodnou ohradnou stenou a jej následn˘m lo-

mením do V-Z horizontálnej chodby sa totiÏ stavebníci dostali do podze-

mia pomerne r˘chlo a bez prekáÏok,ão v prípade ak volili ako vstup juÏnú

‰achtu s jej znaãnou hæbkou bolo bez rebríka nepredstaviteºné.V dobe vr-

cholenia prác v podzemn˘ch priestoroch tak pravdepodobne prevládal

pohyb po línii horizontálne orientovan˘ch ãastí komlexu nad vertikál-

nymi ‰achtami. Inou otázkou je transport rakiev do podzemia.Domnievam

sa, Ïe obe rakvy boli dopravené na koniec chodby cez západnú ‰achtu,

k tomuto úãelu a zrejme aj pre dopravu ostatn˘ch dreven˘ch rakiev v zá-

padnej stene západnej ‰achty bol vybudovan˘ systém jám s dochovan˘mi

dreven˘mi kladami a povrazmi, západne od západnej vedºaj‰ej ‰achty

Iufaaovho komplexu.V priebehu prác v Iufaaovej ãasti komplexu sa budo-

vali dve hlboké níky v juÏnej stene, v˘chodnej‰ia z nich, obloÏená vápen-

cov˘mi blokmi,bola dokonãená a aj vyuÏitá a urãitú dobu v nej bola rakva,

svedãí o tom zvy‰om blokov z pôvodného zamurovania vchodu a zvy‰ok

masky a korálkov zo siete, ktorá sa kládla na múmiu. Druhá níka nebola ni-
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kdy dokonãená. Preão sa dva pohreby ocitli na konci chodby, keì boli

k dispozícii dve níky, sa zdá byÈ skutoãne nelogické, pravdepodobne boli

tak urãené niekomu inému.V kaÏdom prípade sa oba nachádzali za ohy-

bom V-Z chodby,ktor˘ sa toãil severn˘m smerom a ústil do západnej ‰ach-

ty. Stavebníkom tak neprekáÏali v pohybe a na sucho kladená stena práve

v tomto mieste zabraÀovala posunu piesku, na ktorom boli rakve z nábo-

Ïensk˘ch dôvodov uloÏené, do chodby.Vchod do celej chodby bol ov‰em

pôvodne zamurovan˘ vápencov˘mi blokmi, ktoré boli neskôr odstránené.

SkutoãnosÈ, Ïe ‰achta bola urãitú dobu otvorená, dokladá slabá vrstva ãer-

veno sfarbeného piesku vzniknutého naviatím. Bola celá chodba zamuro-

vaná po uloÏení majiteºky a potom rozobratá v ãase druhého pohrebu Ne-

koa? To by ju ov‰em nemohli pouÏívaÈ, a preão ho neuloÏili do níky, ale

pred JmAxt-xr(t)-rsnt; chodbu v kaÏdom prípade potrebovali. Úplne ju vy-

lúãili aÏ postavením tehlovej steny v chodbe ústiacej do juÏnej steny zá-

padnej ‰achty, tak obe ãasti komplexu oddelili. Urobili tak v závereãn˘ch

prácách, pred zas˘paním západného systému ‰achty, chodby a hlavnej

‰achty s pohrebnou komorou – tá, ako vieme, nebola dokonãená, nestihli

vybudovaÈ ani spojovaciu 1,70 m dlhú krytú chodbu. Keby NkAw zomrel

posledn ,̆urãite by sa nenamáhali s odstránením piesku z celej V-Z chodby

a uloÏili by ho bliÏ‰ie ku vchodu, nie o cca 22–23 m ìalej. Urãit˘m dôvo-

dom,ktor˘ by viedol k zamurovaniu chodby a doãasnému preru‰eniu prác

na celom komplexe, by mohol byÈ zaãiatok perskej okupácie Egypta.

Amfory nájdené v hlavnej ‰achte na úrovni pohrebnej komory,sa datujú aÏ

do samotného záveru 6.storoãia,teda do doby kedy Egypt uÏ rozhodne bol

súãasÈou Perskej rí‰e. Vedºa leÏiace ‰achtové komplexy UdÏahorresneta

a Menechibnekoa uÏ s najväã‰ou pravdepodobnosÈou boli dokonãené.

Ak by som mala zhrnúÈ, na základe archeologickej situácie, predpokla-

dan˘ priebeh pochovávania jednotliv˘ch ãlenov Iufaaovej rodiny v po-

merne rozsiahlom komplexe podzemn˘ch priestorov, je na mieste zaãaÈ

s pohrebom JmAxt-xr(t)-rsnt ktorá bola pochovaná na konci cca 30m dlhej

chodby, po uloÏení tela do rakve bol cel˘ priestor úplne zamurovan˘ ste-

nou z nepálenej tehly a nebránil tak pokraãujúcim stavebn˘m aktivitám

v t˘chto ãastiach komplexu.Nemohla byÈ pochovaná v prvej hlbokej níke,

jednak nebola e‰te dokonãená a pretoÏe vápencové bloky práve odtiaºto

boli neskôr sekundárne pouÏité pri budovaní na sucho kladenej nízkej

ohrady, v severnom ohybe chodby. Po nej zomrel NkAw a pri tejto príleÏi-

tosti bola zbúraná horná ãasÈ tehlovej steny, ktorá predt˘m uzatvárala po-

hreb Iufaaovej sestry, a bol postaven˘ nov˘ múr, teraz uÏ uzatvárajúci oba

pohreby na samom konci V-Z chodby. Druh˘ pohreb bol uloÏen˘ tesne do

susedstva prvého, takÏe Ïiaden div, Ïe dva ve‰ebti nesúce meno NkAw leÏa-

li na jej drevennej rakve. ëalej sa nedá vylúãiÈ, Ïe práve v tejto dobe do-

chádza v dôsledku perského vpádu do Egypta k doãasnému zastaveniu

prác a V-Z chodba bola uzatvorená stenou z vápencov˘ch blokov, ktor˘ch
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obtisky sme na‰li v priebehu zaãisÈovania ‰achty.Keì boli práce obnovené

a stena odstránená, bol pohreb v prvej níke, ktor˘ sa dá ãasovo veºmi ÈaÏ-

ko zaradiÈ (snáì ãasovo druh˘ @r-(m)-Ax-bit, ãím by posúval na tretie mies-

to NkAw), otvoren˘ a bloky ktoré ju uzatvárali sa na‰li v uÏ spomínanom

ohybe chodby, ktorá sa toãila k severu. Snáì trochu bizarne vypadá hypo-

téza, Ïe sa sem v dobe zastavenia prác, keì e‰te priestory neboli zasypané

pieskom, dostali zlodeji a hrob v níke poru‰ili, zostali tam len fragmenty

masky a korálky. Po obnovení prác bol potom pohreb prenesen˘ inam. Do

druhej hlbokej níky nie, tá bola a zostala nedokonãená a nepouÏitá, po-

dobne ako prvá sada kanop zo zaãiatku chodby.Ako posledn˘ bol v e‰te

nedokonãenom komplexe pochovan˘ Iufaa a v‰etky priestory boli dôsled-

ne zasypané pieskom.
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