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Jedním z dÛvodÛ, proã Abúsír zaujímá mezi slavn˘mi pyramidov˘mi po-

hfiebi‰ti na memfidské nekropoli zvlá‰tní postavení, jsou papyry, které se

zde podafiilo v nûkolika etapách objevit a které se vztahují k organizaci

a funkci velk˘ch pyramidov˘ch komplexÛ na tomto pohfiebi‰ti. Jde o pa-

pyry z pÛvodních archivÛ tûchto komplexÛ a jejich v˘znam zdaleka pfie-

kraãuje pouh˘ rámec abúsírského pyramidového pohfiebi‰tû, neboÈ vedle

udrÏování lokálních královsk˘ch zádu‰ních kultÛ se v archivech odráÏejí

také hospodáfiské pomûry a principy organizování administrativy staroe-

gyptského státu ve druhé polovinû Staré fií‰e.

První nález papyrového archivu v Abúsíru (obr. 1) nebyl dílem archeo-

logÛ, ale zlodûjÛ památek. Zbytky archivu objevili v r. 1893 v rozvalinách

chrámov˘ch skladÛ poblíÏ JV nároÏí Neferirkareovy pyramidy. Papyry –

zlomky a nûkdy celé velké kusy svitkÛ – se prostfiednictvím pfiekupníkÛ

a také nûkter˘ch archeologÛ,napfi.E.Navilla nebo W.M.Flinderse Petrieho,

posléze dostaly do sbírek Britského muzea, muzea University College

v Lond˘nû,muzea v Louvru,Egyptského muzea v Berlínû a koneãnû Egypt-

ského muzea v Káhifie.

Objev zmínûn˘ch papyrÛ vAbúsíru nemohl neupoutat pozornost L.Bor-

chardta, kter˘ v té dobû vedl pro von Bissingovu expedici archeologické

vykopávky v Niuserreovû sluneãním chrámu v Abu Ghurábu na severním

okraji Abúsíru. Byl to zfiejmû nález papyrÛ a zájem o Niuserreovu pyrami-

du v souvislosti s v˘zkumem panovníkova sluneãního chrámu,co pfiivedlo

Borchardta k rozhodnutí zaãít po skonãení vykopávek v Abu Ghurábu pra-

covat na abúsírském pyramidovém poli. Av‰ak je‰tû pfied tím, neÏ tak

Borchardt mohl uãinit,vydal se do Abúsíru hledat papyry Heinrich Schäfer.

Po asi t˘dnu bezv˘sledného pátrání v‰ak Schäfer svou ãinnost v Abúsíru

ukonãil.

První BorchardtÛv pokus z r.1900 najít dal‰í papyry byl neúspû‰n .̆ Tepr-

ve v únoru 1903 se mu podafiilo najít nûkolik mal˘ch zlomkÛ papyrÛ ve

skladech v˘chodnû od JV nároÏí pyramidy. I kdyÏ to bylo pro Borchardta

do urãité míry zklamání, v˘sledek jeho práce byl v jistém smyslu velmi v˘-

znamn .̆ Jeden z jím nalezen˘ch zlomkÛ se totiÏ podafiilo Hugo Ibscherovi,

slavnému restaurátorovi papyrÛ z Berlínského muzea, scelit se zlomkem

objeven˘m jiÏ dfiíve zlodûji. Nejen pÛvod, ale i pfiesné místo nálezu první-

ho papyrového archivu se tak podafiilo bezpeãnû prokázat.
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Po první velké vlnû vzru‰ení, kterou nález papyrového archivu Neferir-

kareova zádu‰ního chrámu vyvolal, zájem o tyto papyry pohasl. Jistû k to-

mu pfiispûlo nûkolik okolností,pfiedev‰ím v‰ak velká zlomkovitost archivu,
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Obr. 1 Plán pohfiebi‰tû v Abúsíru s vyznaãen˘mi místy nálezu papyrov˘ch archivÛ. 1 – Sahu-

reova pyramida, 2 – Neferirkareova pyramida, 3 – pyramida Chentkaus II., 4 – Neferefreova

pyramida,5 – Niuserreova pyramida,6 – Ptah‰epsesova mastaba,7 – mastaby princezen 5.dy-

nastie, 8 – pyramidy L24 a L25.



a to jak formální, tak i obsahová. Na pfielomu 19. a 20. století také nebylo

mnoho egyptologÛ, ktefií by se dÛkladnû vûnovali paleografii staré hierati-

ky, kterou jsou tyto dokumenty zaznamenány.

Koneãn˘ podnût ke zpracování a edici Neferirkareova archivu dala sv˘m

zpÛsobem náhoda. Pfii pfiebírání rÛzn˘ch materiálÛ z pozÛstalosti Gastona

Maspera pro knihovnu pafiíÏské Sorbonny totiÏ z jednoho ãasopisu vypadly

dva vût‰í kusy papyrÛ, které G. Posener identifikoval jako souãást Neferirka-

reova archivu.Zpracování zlomkÛ a posléze celého archivu se ujala jeho Ïaãka

a posléze manÏelka P. Posenerová-Kriégerová. Nejdfiíve vydala ve spolupráci

s kustodem Louvru J. L. de Cenivalem tabule s fotografiemi a hieroglyfickou

transkripcí textÛ v ediãní fiadû papyrÛ Britského muzea v r. 1968 a o osm let

pozdûji, v r. 1976, pak toto dílo zavr‰ila vydáním pfiekladu a komentáfie. Není

bez zajímavosti, Ïe jí vedle G. Posenera pfii její nesnadné práci poskytli svou

podporu také britsk˘ egyptolog A.Gardiner a ãesk˘ egyptolog J.âern .̆

Je‰tû pfied koneãn˘m vydáním Neferirkareova archivu do‰lo k ojedinû-

l˘m pokusÛm nûkteré vybrané ãásti archivu vydat.Tak napfi. L.Borchardt se

rozhodl vydal zlomek papyru, na nûmÏ byla zmínka o královské matce

Chentkaus. K tomuto kroku ho vedl objev hrobky královny Chentkaus a je-

jího neobyãejného titulu „matka dvou králÛ Horního a Dolního Egypta“,

kter˘ se na konci tfiicát˘ch let minulého století podafiil egyptskému archeo-

logovi Selimu Hasanovi v Gíze. Borchardt ztotoÏnil královskou matku

Chentkaus zmiÀovanou na zlomku papyru s majitelkou hrobky LG 100 v Gí-

ze. Domníval se, Ïe jedná zcela logicky, kdyÏ ji zároveÀ povaÏoval za matku

Neferirkareovu, neboÈ v jeho pyramidovém komplexu byly papyry objeve-

ny.Navíc Borchardt pfievzal Sethovu interpretaci nûkter˘ch dodateãnû pfie-

dûlan˘ch reliéfÛ ze Sahureova zádu‰ního chrámu jako doklad pfiíbuzenské-

ho vztahu Sahurea a Neferirkarea a dospûl k závûru, Ïe tito panovníci byli

bratfii a Ïe právû jich dvou se t˘ká v˘‰e citovan˘ ojedinûl˘ titul královny.

Borchardt ov‰em tehdy netu‰il, Ïe pouh˘ch 50 metrÛ jiÏnû od místa nálezu

papyrÛ leÏí mal˘ pyramidov˘ komplex královské matky, která se rovnûÏ

jmenovala Chentkaus a byla jako druhá v egyptsk˘ch dûjinách nositelkou

neobyãejného titulu „matka dvou králÛ Horního a Dolního Egypta“. Av‰ak

nepfiedbíhejme, zatím pouze konstatujme, Ïe Borchardtova teorie na déle

neÏ pÛlstoletí ovlivnila názory egyptologÛ na pomûrnû sloÏitou a prameny

dosti neúplnû doloÏenou dobu na konci 4. a poãátku 5. dynastie.

Papyry Neferirkareova archivu – a je tfieba znovu zdÛraznit, Ïe jde pou-

ze o malou ãást pÛvodního chrámového archivu – pocházejí podle P.Pose-

nerové-Kriégerové ze druhé poloviny 5. a ze 6. dynastie, konkrétnû pak

z období vlády Niuserrea aÏ Pepiho II. Podstatnou ãást papyrÛ pak datova-

la do doby DÏedkareovy.

Z dochovan˘ch zlomkÛ je patrné, Ïe archiv pÛvodnû tvofiily papyry

dvou základních rozmûrÛ – svitky o délce 150–180 cm a ‰ífice 21–23 cm

a vedle nich svitky poloviãních rozmûrÛ.Podle v˘poãtÛ P.Posenerové-Krié-
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gerové pfiedstavovala roãní spotfieba papyrov˘ch svitkÛ jen v Neferirkare-

ovû pyramidovém komplexu okolo 120 metrÛ.

Pokud jde o obsah, NeferirkareÛv archiv tvofií následující druhy papyrÛ:

1. Královské dekrety (obr. 2) t˘kající se zejména pfiídûlÛ potravin pro urãi-

té skupiny knûÏí. Jde o pomûrnû nepoãetnou skupinu pûti dokumentÛ.

2. Rozpisy knûÏsk˘ch sluÏeb u pfiíleÏitosti náboÏensk˘ch svátkÛ, napfi. So-

karova (26. dne mûsíce záplavy), Hathofiina, noci Reovy, posvátn˘ch sym-

bolÛ (obr. 3) aj.

3. Pfiehledy denních, desetidenních a mûsíãních dodávek do chrámu.Tyto

seznamy a úãetní doklady byly velmi peãlivû vedeny.Tak napfi. v mûsíãních

v˘kazech se zaznamenávaly oãekávané pfiíjmy ãervenou barvou, skuteãné

pfiíjmy ãernou barvou a rozdíl, dluh, rovnûÏ ãernou barvou.Tyto doklady
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Obr. 2 âást královského dekretu panovníka DÏedkarea z Neferefreova papyrového archivu.

Obr. 3 Fragment papyru zmiÀující boÏstva, na jejichÏ slavnostech se podílely i abúsírské

pyramidové chrámy.



nám dnes umoÏÀují pomûrnû pfiesnû rekonstruovat napfi. kolik mûsíãnû

spotfiebovali chrámoví knûÏí a zamûstnanci potravin; mohlo to b˘t aÏ

30 b˘kÛ, 660 kusÛ drÛbeÏe a dle postavení dotyãného od 7 do 200 dÏbánÛ

piva a od 60 aÏ do 600 kusÛ rÛzn˘ch druhÛ chleba a peãiva.

4. Inventáfie kultovních a jin˘ch pfiedmûtÛ pouÏívan˘ch v chrámu pfii ob-

fiadech, jak˘mi bylo pfiiná‰ení denních obûtin, Otevírání úst aj. V sezna-

mech nechybí ani rÛzné druhy nádob, obûtních stolÛ, rituálních noÏÛ,

olejÛ a mastí,ozdob,skfiínûk atp.O jak byrokraticky dÛkladné seznamy ‰lo,

dokládá záznam o kontrole jediné kuliãky kadidla, která byla shledána na

svém místû v dfievûné skfiíÀce.

Tyto rÛzné úãetní doklady tvofiící velkou ãást archivu se zdají b˘t jedno-

tvárné aÏ nudné pouze na první pohled. Jejich vyhodnocení nám poskytu-

je klíã k pochopení mechanismu fungování nejen chrámového hospodáfi-

ství. Z dokumentÛ je patrné, Ïe panovník jiÏ za svého Ïivota zaloÏil nadace

a statky k zabezpeãení svého zádu‰ního kultu. Produkty z tûchto statkÛ

v‰ak do chrámu neplynuly pfiímo. Byly soustfieìovány ve skladech králov-

ské rezidence a královského paláce.Teprve z nich plynuly do panovníkova

zádu‰ního chrámu, a to opût ne pfiímo, ale z velké ãásti prostfiednictvím

sluneãních chrámÛ,v daném pfiípadû pak Neferirkareova sluneãního chrá-

mu Setibre (obr. 4). NáboÏenská motivace tohoto meziãlánku je zfiejmá:

obûtiny byly nejdfiíve pfiedloÏeny na oltáfi sluneãního boha Rea a teprve

odtud putovaly do králova zádu‰ního chrámu.

Mimochodem, chrám Setibre dosud objeven nebyl, av‰ak útrÏkovité in-

formace z papyrového archivu, ale i nûkter˘ch dal‰ích soudob˘ch prame-

nÛ nám pfiece jen umoÏÀují si urãitou pfiedbûÏnou pfiedstavu o tomto

chrámu uãinit.Dovídáme se napfiíklad,Ïe v chrámu byly „v˘chodní sklady“

per ‰ena iabtej, „jiÏní kanceláfi“ kenbet resejet, kaple bohÛ Hora, Hathory

a Re-Harachteje, dvû 4 m dlouhé mûdûné kultovní bárky, velká stavba pro

kultovní bárku maat, dále zde byla pekárna, pivovar, fieznictví aj. Dvû po-

známky na papyrech nám také umoÏÀují se domnívat,Ïe NeferirkareÛv slu-

neãní chrám neleÏel v bezprostfiední blízkosti panovníkova pyramidového

komplexu. Jedna poznámka se t˘ká pfiepravy obûtin ze sluneãního do zá-

du‰ního chrámu na ãlunu, ve druhé se v souvislosti s pfiepravou mezi obû-

ma chrámy v˘slovnû pouÏívá sloveso cheni „veslovat“. PozÛstatky chrámu

Setibre tedy sotva budou leÏet na abúsírském pohfiebi‰ti.

Papyry nám dále podávají podrobnou informaci o knûÏstvu a zamûst-

nancích chrámu. Základ tvofiili hemu neãer „sluhové boÏí“, uabu „ãistí“

a chentiju-e‰ „pacht˘fii“. Mimochodem, právû poslednû jmenovaní ãasto

mûli jména, jejichÏ základem bylo Neferirkareovo rodné jméno Kakai.

Vedle nich v chrámu pÛsobili i dal‰í zamûstnanci nejrÛznûj‰ích profesí, od

písafiÛ pfies holiãe aÏ po lékafie.

KnûÏí byli organizováni v pûti tzv. hlídkách, f˘lách, dále ãlenûn˘ch do

jednoho,pfiípadnû dvou oddílÛ. Jednu hlídku pak tvofiilo asi 40 lidí,celkem
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se tedy v dobách maximální intenzity zádu‰ního kultu v pyramidovém

komplexu ve sluÏbû stfiídalo okolo 200 lidí.

NeferirkareÛv papyrov˘ archiv v‰ak obsahuje je‰tû mnohé dal‰í cenné

údaje.Za v‰echny uveìme zmínky o budovách,památkách,které v té dobû

na abúsírském pohfiebi‰ti stály a z nichÏ nûkteré se dosud nepodafiilo ar-

cheologicky prokázat. Mezi ty, které se naopak archeologicky prokázat po-

dafiilo, je v papyrech zmínûná Neferirkareova „JiÏní bárka“. Právû tato

zmínka vedla ãesk˘ archeologick˘ t˘m v Abúsíru k její úspû‰né lokaci po-

mocí geofyzikálního mûfiení a také k jejímu ãásteãnému odkryvu: dfievûná

bárka, bohuÏel ztrouchnivûlá na prach, leÏela podél jiÏní strany Neferirka-

reovy pyramidy,pfiesnû v její severojiÏní ose. Je mimo pochybnost, Ïe pfies-

nû symetricky umístûná musí b˘t i „Severní bárka“ podél severní strany py-

ramidy.

V r. 1976 získal âesk˘ egyptologick˘ ústav UK povolení k archeologic-

k˘m v˘zkumÛm v jiÏní ãásti abúsírského pohfiebi‰tû a první odkryvné prá-

ce se soustfiedily v prostoru malého pyramidového komplexu leÏícího asi

50 m jiÏnû od Neferirkareovy pyramidy. Velmi záhy se ukázalo, Ïe jde

o hrob Neferirkareovy manÏelky královny Chentkaus (II),která pfiekvapivû
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Obr. 4 Fragment papyru zmiÀující NeferirkareÛv sluneãní chrám Setibre jako dodavatele

produktÛ pro NeferirkareÛv zádu‰ní chrám.



mûla t˘Ï neobvykl˘ titul jako její jmenovkynû Chentkaus (I) pohfibená v jiÏ

zmínûné hrobce LG 100 v Gíze.Aã to zní témûfi neuvûfiitelnû, bûhem krát-

ké doby, v rozpûtí asi dvou generací, Ïily v Egyptû dvû královny téhoÏ jmé-

na, které mûly t˘Ï neobvykl˘ titul „matka dvou králÛ Horního a Dolního

Egypta“, kter˘ kromû nich Ïádná jiná staroegyptská královna nemûla.Titul

zfiejmû odráÏel neobvyklou dynastickou situaci, kdy královská matka mu-

sela svou autoritou obhájit následnické právo svého mlad‰ího, je‰tû nedo-

spûlého syna po pfiedãasné smrti jen krátce vládnoucího star‰ího syna.Ne-

ní vylouãeno, Ïe mezi obûma královnami existoval pfiíbuzensk˘ vztah.

Zajímavou shodou okolností je, Ïe v témÏe roce, 1976, rovnûÏ vy‰la dvou-

svazková publikace P. Posenerové-Kriégerové s pfiekladem a v˘kladem pa-

pyrového archivu Neferirkareova pyramidového komplexu.

V rozvalinách pilífiového dvora Chentkausina zádu‰ního chrámu bylo

mj. objeveno nûkolik desítek zlomkÛ papyrÛ, vesmûs velmi mal˘ch, se

zbytky textÛ zaznamenan˘ch star˘m hieratick˘m písmem.

I kdyÏ se na Ïádném zlomku neobjevovalo jméno Chentkaus, nebylo

pochybností o tom, Ïe zlomky tvofiily souãást papyrového archivu tohoto

malého pyramidového komplexu královny. Na pûti zlomcích se vyskyto-

vala stylizovaná kresba v nau stojící Ïenské postavy se supí ãelenkou na

hlavû a s Ïezlem uas v ruce.Vzhledem k tomu,Ïe s postavami nebyly spja-

ty Ïádné boÏské atributy, nebyl dÛvod pochybovat o tom, Ïe jde o znázor-

nûní soch královny Chentkaus (II).Texty se pak vût‰inou vztahovaly k po-

pisu materiálÛ, z nichÏ byly naa i sochy zhotoveny. Díky tûmto údajÛm

víme, Ïe naa byla ze dfieva a byla zdobena lapisem lazuli, Ïe královnin ná-

hrdelník byl ze zlata, oãi byly vykládané onyxem, Ïezlo uas bylo z elektra

atp. Z papyrÛ je patrné, Ïe ‰lo o nejménû ‰estnáct kultovních soch krá-

lovny,které kdysi tvofiily souãást chrámového mobiliáfie.Av‰ak bez ohledu

na v‰echny tyto dílãí detailní údaje nevíme pfiesnû, o jak˘ druh dokumen-

tu, z nûhoÏ zlomky pocházely, se jednalo – snad ‰lo o velk˘ seznam chrá-

mového inventáfie. Zlomky, byÈ nepoãetné, pfiedstavují druh˘ abúsírsk˘

papyrov˘ archiv.Také tento archiv byl pfieloÏen a publikován P. Posenero-

vou-Kriégerovou v na‰em spoleãném díle o pyramidovém komplexu

Chentkaus (II).

Tfietí a zatím poslední abúsírsk˘ papyrov˘ archiv se podafiilo nalézt ães-

kému archeologickému t˘mu v rozvalinách Neferefreova zádu‰ního chrá-

mu.Na rozdíl od prvního,byly v pfiípadû druhého a tfietího archivu pfiesnû

zdokumentovány nálezové okolnosti. ·ir‰í archeologick˘ kontext nálezu

papyrÛ tak poskytl dal‰í dÛleÏité doplÀující informace t˘kající se pÛvod-

ního uloÏení archivu i okolností, za nichÏ byl zniãen. Bylo jistû ‰Èastnou

náhodou,Ïe právû v dobû nálezu archivu v Neferefreovû chrámu byla P.Po-

senerová-Kriégerová fieditelkou Francouzského ústavu orientální archeolo-

gie v Káhifie, a mohla se tak od samého poãátku podílet na záchranû papy-

rÛ a jejich vûdeckém zpracování.
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Papyry byly objeveny na nûkolika místech, jejich naprostá vût‰ina v‰ak

ve skladech v severozápadní ãásti chrámu. Z archeologického kontextu,

v nûmÏ zde byly nalezeny, je patrné, Ïe jiÏ ve starovûku byly velmi hrubû

vyházeny zfiejmû z dfievûné skfiíÀky (nebo skfiínûk),v níÏ (nichÏ) byly ucho-

vávány, a roz‰lapány.Vyhodili je ti, pro nûÏ skfiíÀka (skfiíÀky) byla(y) cen-

nûj‰í neÏ nûjaké neuÏiteãné papyry.Do‰lo k tomu pravdûpodobnû v dobû,

kdy kult vyhasl, av‰ak základní zdivo chrámu je‰tû stálo, snad v 1. pfie-

chodné dobû. Postupnû zvûtrávající cihlové zdivo skladÛ a píseãné návûje

pfiekryly zbytky papyrÛ a umoÏnily jejich dochování do na‰ich dnÛ.

Sv˘m rozsahem i obsahem se NeferefreÛv archiv pfiíli‰ neli‰í od Neferir-

kareova, je pouze zlomkovitûj‰í. Na rozdíl od Neferirkareova obsahuje Ne-

ferefreÛv archiv vût‰í mnoÏství zlomkÛ královsk˘ch dekretÛ, z nichÏ vût‰i-

na opût pochází z doby DÏedkareovy a podstatn˘m zpÛsobem rozmnoÏuje

historická data, tzv. roky censu, neboli sãítání dobytka, vztahující se k to-

muto panovníkovi. Jde o 1.,5.,15.,17.a 18.rok censu a 1.,4.,7.a 14.rok po

censu a tato data témûfi zdvojnásobují dosud známé údaje tohoto druhu,

t˘kající se DÏedkareovy vlády.

Mezi papyry nechybí rozpisy knûÏsk˘ch sluÏeb v chrámu.Podobnû jako

v Neferirkareovû, i v Neferefreovû chrámu slouÏili knûÏí „sluÏebníci boÏí“

hemu neãer, „ãistí“ uabu a „pacht˘fii“ chentiu-e‰. JestliÏe osobní jména

chentiju-e‰ slouÏících v Neferirkareovû chrámu byla ãasto tvofiena na zá-

kladû králova rodného jména Kakai, pak chentiu-e‰ v Neferefreovû chrá-

mu svá jména tvofiili na základû rodného jména tohoto krále, které znûlo

Isi. Jde o údaj ne nev˘znamn ,̆neboÈ ukazuje,Ïe knûÏstvo pracovalo pouze

ve „sv˘ch“ chrámech a ve sluÏbû mezi nimi nerotovalo.Pokud jde o spekt-

rum funkcí v Neferefreovû chrámu doloÏen˘ch, podstatnû se od Neferir-

kareova neli‰í, jen nûkteré nové pfiib˘vají,napfi. „sochafi“, „veslafi bárky“ ne-

bo kurioznû i „flétnista Bílé koruny“.

Také v Neferefreovû chrámu bylo knûÏstvo organizováno v hlídkách, f˘-

lách. ·tastnou náhodou se dochoval zlomek papyru s úpln˘m pfiehledem

ãlenûní jednotliv˘ch hlídek do oddílÛ vãetnû jejich názvÛ.Dotyãn˘ zlomek

se vztahuje k rozdûlování látek mezi knûÏstvo u pfiíleÏitosti svátkÛ DÏehu-

tet a Wag.

Z úãetních dokumentÛ vypl˘vá, Ïe vedle královské rezidence,královské-

ho paláce a sluneãního chrámu Setibre smûfiovaly do Neferefreova zá-

du‰ního chrámu dodávky také z Ptahova chrámu. V˘znamné postavení

Neferirkareova sluneãního chrámu i v Neferefreovû kultu je snadno vy-

svûtlitelné: panovník zemfiel dfiíve, neÏ byl dokonãen jeho vlastní sluneãní

chrám Hetepre, a náboÏensky pfiedepsaná cesta obûtin pfies oltáfi sluneãní-

ho boha tak musela probûhnout pfies sluneãní chrám jeho otce.V této sou-

vislosti je zajímavé, Ïe ‰lo pouze o primární prezentaci obûtin na oltáfii 

v otcovû sluneãním chrámu, nikoli o pfiípravu obûtin, jak dokládá nález

jatek, „domu noÏe“, v tûsném sousedství Neferefreova zádu‰ního chrámu:
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pro úãely Neferefreova kultu asi nebylo moÏné vyuÏít kapacitu (moÏná

omezenou) jatek poblíÏ Neferirkareova sluneãního chrámu. MÛÏeme tedy

analogicky pfiedpokládat, Ïe i dal‰í zafiízení slouÏící Neferefreovu kultu,

napfi. pivovar nebo pekárna, se podobnû jako jatka nacházely nedaleko

jeho zádu‰ního chrámu? Kromû jiÏ v˘‰e zmínûné spotfieby knûÏí a zamûst-

nancÛ doplÀme údaj ze zlomku papyru, podle nûhoÏ bylo na Neferefreo-

v˘ch jatkách bûhem desetidenních svátkÛ poraÏeno 130 b˘kÛ.

Zajímavé údaje nám podávají zlomky papyrÛ vztahující se ke kontrole

pÛvodního chrámového inventáfie (obr.5),kter˘ zahrnoval nejrÛznûj‰í kul-

tovní náãiní uchovávané v desítkách dfievûn˘ch skfiínûk. Mezi kultovní

pfiedmûty patfiily i dfievûné sochy boÏské volavky a hrocha, o nichÏ se mÛ-

Ïeme pouze dohadovat, k jakému úãelu byly v chrámov˘ch obfiadech

pouÏívány.

Archeologicky velmi cenné,byÈ interpretaãnû obtíÏné, jsou údaje pfiímo

o pyramidovém komplexu a jeho jednotliv˘ch souãástech. Z nich se napfi.

dovídáme, Ïe NeferefreÛv hrob, upraven˘ po jeho pfiedãasné smrti do

podoby komolého jehlanu, se jmenoval iat „pahorek“. Hrobka tedy nepo-

chybnû pfiedstavovala stylizovan˘ poãáteãní pahorek, místo zrodu Ïivota,

symbol vûãného znovuzrození. Dále se dovídáme, Ïe v zádu‰ním chrámu

existoval „‰irok˘ dvÛr“ uesechet, kter˘ bez potíÏí lze identifikovat s otev-

fien˘m sloupov˘m dvorem, a stejnû snadná je i identifikace „skladÛ“ per

‰enau. ObtíÏnûj‰í je jiÏ identifikace „archivu“ per medÏat, „velké poklad-

nice“ per hedÏ aa aj. Na základû nálezÛ soch lze sloupovou síÀ v jihozá-

padní ãásti chrámu snad ztotoÏnit s „domem sochy“ per tut .

Vedle tûchto údajÛ se v papyrech Neferefreova archivu setkáváme je‰tû

s názvy staveb, které dle kontextu musely na abúsírském pohfiebi‰ti exi-

stovat a které se dosud nepodafiilo lokalizovat, napfi. „JiÏní svatynû“ hut re-

sejet.O dal‰í velmi v˘znamné stavbû,Sahureovû paláci Weães-neferu-Sahu-

re, nám podávají svûdectví nápisy na stfiepech zásobnic.V nich byl z jatek

tohoto paláce dopravován do Neferefreova chrámu lÛj pouÏívan˘ patrnû
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do lamp. Existence tohoto paláce v blízkosti Abúsíru, ne-li pfiímo na okraji

pohfiebi‰tû, je nejnovûji potvrzena nálezem bloku ze vzestupné cesty Sa-

hureova pyramidového komplexu,na nûmÏ je scéna odehrávající se pfiímo

v tomto paláci a znázorÀující ãleny královské rodiny a dvora obdivující

strom poskytující vonnou pryskyfiici, dovezen˘ pravdûpodobnû ze zemû

Punt.

Jen tûchto nûkolik vybran˘ch informací z Neferefreova papyrového ar-

chivu napovídá, jak cenn˘m historick˘m pramenem tento nález je, jak ne-

snadné je pochopení v‰ech ‰ir‰ích souvislostí údajÛ v nûm obsaÏen˘ch a,

v neposlední fiadû, jakou tyto údaje pfiedstavují archeologickou v˘zvu pfii

dal‰ím zkoumání abúsírského pohfiebi‰tû. Je tfieba snad jen litovat, Ïe dal‰í

podobn˘ papyrov˘ archiv se v Abúsíru uÏ sotva podafií najít. Dosavadní tfii

archivy – NeferirkareÛv, Chentkausin a NeferefreÛv – vdûãí za svÛj nález

zfiejmû dost ojedinûlé historické skuteãnosti. Tou bylo Niuserreovo roz-

hodnutí dostavût nedokonãené pyramidové komplexy sv˘ch rodiãÛ Nefe-

rirkarea a Chentkaus (II) a svého star‰ího bratra Neferefrea a zároveÀ si

v jejich tûsném sousedství postavit svÛj vlastní pyramidov˘ komplex. Niu-

serre byl sice primárnû motivován ekonomick˘mi ohledy, av‰ak nelze ne-

vidût, Ïe také vûdomû vytvofiil ze v‰ech uveden˘ch komplexÛ velk˘ celek

rodinného hfibitova pfiístupného jedinou vzestupnou cestou. Zádu‰ní

knûÏstvo jeho rodiãÛ a bratra tak bylo zbaveno moÏnosti Ïít a uchovávat

své archivy v pfiíbytcích poblíÏ údolních chrámÛ na okraji nilského údolí.

KnûÏí si proto své pfiíbytky zfiídili poblíÏ ãi pfiímo v chrámech u pyramid,

vysoko nad nilsk˘m údolím. Díky této okolnosti papyry zniãení pod náno-

sy bahna a spodní vodou v relativnû suchém, návûjemi písku chránûném

prostfiedí se dochovaly do dne‰ních ãasÛ.
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