
Peãetítka samozfiejmû byla mnohem star‰í. Peãetní váleãky, jejichÏ
pouÏívání bylo zfiejmû pfievzato z Mezopotámie, se v Egyptû objevu-
jí uÏ v závûru Predynastické doby, tj. na samém konci 4. tis. pfi. n. l.
Jejich pouÏívání se podstatnû roz‰ífiilo s rychl˘m rozvojem admi-
nistrativy po vzniku centralizovaného egyptského státu a jeho cent-
ralizované správy. Od konce Staré fií‰e se namísto váleãkÛ, jejichÏ
v˘roba byla zfiejmû pomûrnû nároãná, zaãala stále více pouÏívat
plochá peãetítka. Ta mûla zprvu rÛzn˘ tvar (kulat ,̆ ováln˘ nebo
i pravoúhl˘), ale jiÏ záhy, nejpozdûji na pfielomu 3. a 2. tis. pfi. n. l.,
zcela pfievládla peãetítka ve tvaru skaraba, kter˘ byl zároveÀ nábo-
Ïensk˘m symbolem s velmi v˘razn˘m ochrann˘m charakterem.

Peãetû a peãetûní mûly své pevné místo ve svûtû Ïiv˘ch, ale stej-
nû dÛleÏité byly i ve sféfie pohfibívání a péãe o zemfielé. Zfiejmû jiÏ
na poãátku Nové fií‰e, tj. nûkdy kolem roku 1500 pfi. n. l., se jako
oficiální symbol správy pohfiebi‰È zaãala pouÏívat peãeÈ zobrazující
leÏící podobu ‰akalího boha Anupa, pokládaného tradiãnû za

ochránce a prÛvodce zemfiel˘ch, a pod ním tfii trojice kleãících
a spoutan˘ch zajatcÛ, pfiedstavujících tradiãní nepfiátele Egypta, tj.
Asijce se ‰piãat˘mi bradkami, vlasaté Libyjce a Núbijce s negroid-
ními rysy. Tato scéna, symbolizující vûãné vítûzství Egypta nad
jeho nepfiáteli, je známá z fiady míst, ale do povûdomí ‰iroké vefiej-
nosti se dostala zejména díky objevu hrobky faraona Tutanchamona
pfied zhruba devadesáti lety. Právû tímto znamením byla totiÏ úfied-
nû zapeãetûna zeì uzavírající vstup do hrobky tohoto mladiãkého
faraona, kter˘ vládl zhruba v letech 1328–1318 pfi. n. l. Podobnû
musely b˘t zfiejmû zapeãetûny i vchody do hrobek dal‰ích panovní-
kÛ, královen a vysok˘ch hodnostáfiÛ pfiinejmen‰ím za Nové fií‰e
a velmi pravdûpodobnû i pozdûji, ale zeì uzavírající vstup se kromû
proslulé Tutanchamonovy hrobky zachovala jen v nûkolika málo
pfiípadech.

Jakkoli jsou nálezy otiskÛ takov˘ch peãetí pomûrnû ãasté,
samotn˘ch peãetítek se prozatím na‰lo jen nûkolik. O to vût‰í bylo
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Úfiad je úfiad aneb i mrtví potfiebují „razítko“
(K nálezu peãetítka se znakem pohfiebi‰tû
v Menechibnekonovû hrobce v Abúsíru)

Ladislav Bare‰

Staroegyptská civilizace byla do znaãné míry zaloÏena na úfiadování, jehoÏ základem bylo pofiizo-
vání podrobn˘ch a pfiesn˘ch záznamÛ a jejich ukládání a uchovávání pro pozdûj‰í potfieby, zaji‰Èo-
vané armádou úfiedníkÛ – od místních vesnick˘ch písafiÛ aÏ po nejvy‰‰í státní úfiedníky. Jedním
z odznakÛ moci a úfiední autority bylo drÏení peãetítek, kter˘mi se potvrzovala správnost úfiedních
dokladÛ, neporu‰enost obsahu uzavfien˘ch prostor, truhlic a nádob a jejichÏ v˘znam lze plnû srov-
nat s dne‰ními razítky. Je‰tû dnes se nûkterá razítka doslova vyvaÏují zlatem (a nejen v pfieneseném
smyslu) a situace ve starém Egyptû nebyla asi, pfiinejmen‰ím v nûkter˘ch obdobích, pfiíli‰ odli‰ná.

Obr. 1 Peãetítko nalezené v pohfiební komofie generála Menechibnekona (foto M. Ottmar)

ZLOM23-88  18.10.2010 8:19  Stránka 31



pfiekvapení, kdyÏ se takov˘ pfiedmût podafiilo najít pfii ãi‰tûní obsa-
hu pohfiební komory v hrobce generála Menechibnekona v západní
ãásti ãeské archeologické koncese v Abúsíru. Tato hrobka, leÏící
v tûsné blízkosti pohfiebních komplexÛ admirála VedÏahorresneta,
v historii nûkdy ne zcela právem oznaãovaného jako „zrádce Egyp-
ta“, a knûze Iufay, jehoÏ nevyloupená hrobka vzbudila senzaci kon-
cem 90. let, pochází rovnûÏ ze samého závûru 26. dynastie. Její
v˘stavba zaãala zfiejmû nûkdy mezi lety 530 a 525 pfi. n. l., kdy
Egypt dobyla vojska perského krále Kamb˘se, ale samotn˘ Mene-
chibneko v ní mohl b˘t pohfiben i o fiadu let pozdûji.

Peãetítko pocházející z Menechibnekonovy hrobky je pomûrnû
malé, mûfií jen 4,8 ¥ 3,1 cm, s tlou‰Èkou 0,9 cm. Na ploché spodní
stranû je charakteristické zobrazení leÏícího ‰akala a devíti sváza-
n˘ch zajatcÛ, na zadní stranû je obloukovité ou‰ko k zavû‰ení, resp.
drÏení. Je vyrobeno z egyptské fajánse se svûtlemodrou polevou,
typickou pro tehdej‰í dobu.

Bylo nalezeno v malé ‰achtû leÏící uvnitfi pohfiební komory mezi
její jiÏní stûnou a jiÏní stûnou masivního sarkofágu, v nûmÏ byla pÛ-
vodnû uloÏena Menechibnekonova mumie. Tato ‰achta a její obdoba
na opaãné, severní stranû komory pÛvodnû tvofiila souãást zafiízení,
které slouÏilo ke snadnému spou‰tûní masivního víka vnûj‰ího vá-
pencového sarkofágu. Toto víko aÏ do okamÏiku pohfibu spoãívalo
na masivních trámech (vÏdy dvou na opaãn˘ch stranách, tedy cel-
kem ãtyfiech), jejichÏ spodní ãást byla umístûna ve svisl˘ch kanálech
zãásti zaplnûn˘ch pískem. Po skonãení pohfiebních obfiadÛ a uloÏení
mumie do nitra sarkofágu pak byl pomocí mal˘ch otvorÛ, ústících
do spodní ãásti obou mal̆ ch ‰achet, vypu‰tûn písek ze v‰ech ãtyfi
svisl˘ch kanálkÛ, a víko tak dosedlo na spodní ãást sarkofágu.

Obû malé ‰achty, leÏící na protilehl˘ch stranách sarkofágu, mu-
sely zÛstat otevfiené aÏ do okamÏiku pohfibu, takÏe se mÛÏeme jen
dohadovat, jak se peãetítko do jedné z nich dostalo. ProtoÏe vedle
nûj byly ve stejné malé ‰achtû nalezeny i dal‰í pfiedmûty, které pÛ-
vodnû tvofiily souãást pohfiební v˘bavy (mj. fajánsov˘ pfiívûsek se
jménem pfiedposledního panovníka 26. dynastie Ahmose II., nûko-
lik amuletÛ z rÛzn˘ch materiálÛ a mal˘ch fajánsov˘ch a alabastro-
v˘ch nádobek), není vylouãeno, Ïe ho tam odhodili starovûcí lupi-
ãi. Hrobka sama byla vyloupena pravdûpodobnû nûkdy v polovinû
1. tis. n. l., tedy zhruba tisíc let po Menechibnekonovû pohfibu.

Peãetítko z Menechibnekonovy hrobky není jediné, které z teh-
dej‰ího Egypta známe. Obdobné, rovnûÏ vyrobené z egyptské fa-
jánse, bylo pfied zhruba sto lety nalezeno v hrobce admirála Canne-
hebua v severní Sakkáfie a pochází buì ze stejné, nebo jen o málo
star‰í doby. V Cannehebuovû hrobce bylo ov‰em nalezeno rovnou
na víku obrovského sarkofágu, kam bylo asi uloÏeno pfiímo pfii po-
hfibu. Obû hrobky jsou navíc stejného typu – jsou to tzv. velké ‰ach-
tové hrobky Pozdní doby, jejichÏ hlavní ãást tvofií pohfiební komora
uloÏená 15–30 m pod zemí na dnû obrovské ‰achty; pfiístup do
komory aÏ do okamÏiku pohfibu tvofiila pouze men‰í ‰achta leÏící
obvykle vnû ohrazené nadzemní ãásti celé stavby a spojená s po-
hfiební komorou úzkou chodbiãkou.

Nûmeck˘ autor W. Boochs (1982), autor dosud jediné knihy
o peãetích a peãetûní ve starém Egyptû, kdysi vyslovil pfiedpoklad,
Ïe peãetítka vyrobená z egyptské fajánse, materiálu pfiipomínající-
ho sv˘m sloÏením nedokonale vytavené sklo (jádro z kfiemiãitého
písku doplnûné polevou), byla pfiíli‰ kfiehká, neÏ aby mohla b˘t sku-
teãnû pouÏívána. PovaÏoval je proto pouze za odznaky moci, no‰e-
né napfiíklad jako pfiívûsky na krku hodnostáfiÛ – nálezy z Mene-
chibnekonovy hrobky ale tento pfiedpoklad nepotvrzují.

V ‰ir‰ím prostoru této hrobky byla totiÏ odkryta podzemní pro-
stora zaplnûná aÏ témûfi po strop mohutn˘mi, aÏ 80 cm vysok˘mi
keramick˘mi nádobami, v nichÏ byly pÛvodnû uloÏeny nejrÛznûj‰í

materiály (plátno, ale i sláma), vût‰í i men‰í keramické nádoby
a drobné pfiedmûty, které byly zfiejmû pouÏity pfii mumifikaci Me-
nechibnekonova tûla. Podle egyptsk˘ch náboÏensk˘ch pfiedstav tak
byly tyto nádoby a pfiedmûty navÏdy spojeny s Menechibnekonem
a nesmûly b˘t opûtovnû pouÏity, ale musely b˘t pohfibeny spolu
s ním. Pfii poãtu celkem 322 velk˘ch keramick˘ch nádob jde mimo-
chodem o zfiejmû nejvût‰í dosud odkrytou skr˘‰ mumifikaãních
materiálÛ a potfieb, kterou ze starého Egypta známe.

Mezi pfiedmûty z této skr˘‰e bylo nalezeno i nûkolik neúplnû za-
chovan˘ch otiskÛ peãeti do hlíny, které sv˘m zobrazením i velikos-
tí pfiesnû odpovídají peãetítku nalezenému uvnitfi Menechibnekono-
vy pohfiební komory. To tedy asi nebylo jen odznakem úfiední moci,
ale zfiejmû slouÏilo ke skuteãnému peãetûní. Mezi ãetn˘mi Mene-
chibnekonov˘mi tituly a hodnostmi (celkem jich nesl více neÏ dva-
cet, vãetnû tûch nejv˘znamnûj‰ích, a patfiil tak zfiejmû k nejdÛleÏi-
tûj‰ích osobnostem své doby) jsou i takové, které se moÏná t˘kají
správy pohfiebi‰tû. Patfií k nim „pfiedstaven˘ zádu‰ních knûÏí“,
„vrchní knûz pfiedãitatel“ nebo „zádu‰ní knûz“ (egyptsky sem). Ne-
ní tedy vylouãeno, Ïe sám Menechibneko (nebo nûkdo z jeho pod-
fiízen˘ch) toto peãetítko pfiímo pouÏíval pfii dohledu nad tímto
pohfiebi‰tûm, které podle písemn˘ch pramenÛ plnû fungovalo zfiej-
mû pfiinejmen‰ím po dobu jedné generace, tedy alespoÀ tfiicet let.
Z dne‰ního pohledu je toto pohfiebi‰tû, tvofiené pûti nebo ‰esti vel-
k˘mi hrobkami vysok˘ch hodnostáfiÛ své doby a pfiinejmen‰ím stej-
n˘m poãtem stfiedních a men‰ích hrobek, ztraceno pomûrnû hlubo-
ko v pou‰ti. V dobû svého vzniku v‰ak zfiejmû leÏelo na dosah od
boufilivû se rozvíjejícího náboÏenského centra soustfiedûného po
obou bfiezích tzv. Abúsírského rybníku – doãasné vodní plochy, kte-
rá se vÏdy po záplavách na nûkolik mûsícÛ vytvofiila na okraji nil-
ského údolí v místech, kam ústilo mûlké údolí vedoucí k ústfiední
ãásti rozsáhlého pohfiebi‰tû tehdej‰í metropole Memfidy. Tradiãním
stfiedem tohoto mûsta mrtv˘ch byly od 7. stol. pfi. n. l. podzemní ka-
takomby urãené posvátn˘m b˘kÛm ÁpisÛm (známé pfiedev‰ím pod
antick˘m oznaãením Serapeum) v dne‰ní severní Sakkáfie. Po dlou-
há staletí pfiekypovalo toto místo ru‰n˘m Ïivotem, na nûmÏ se kro-
mû knûÏí a personálu ãetn˘ch chrámÛ podíleli i úfiedníci, ãlenové
pohfiebních bratrstev a také tisíce poutníkÛ a lidí nejrÛznûj‰ích pro-
fesí, ktefií peãovali o jejich blaho a Ïili z nich podobnû jako dne‰ní
prÛvodci turistÛ a prodavaãi v‰eho moÏného.

Menechibneko sice asi velkou ãást svého Ïivota strávil spí‰e jako
voják, jak o tom svûdãí jeho titul „ãlen královy osobní stráÏe“ a pfie-
dev‰ím jeho nejv˘znamnûj‰í titul „generál“, ale není vylouãeno, Ïe
po roce 525 pfi. n. l., kdy Egypt dobyla vojska perského krále Kam-
b˘se, opustil (aÈ uÏ dobrovolnû nebo ne) vojenskou kariéru a vûno-
val se spí‰e knûÏsk˘m a administrativním povinnostem. Nebyl by
v tom jedin˘ – podobn˘m zpÛsobem se vyvíjely i osudy jeho mno-
hem proslulej‰ího souãasníka VedÏahorresneta, jehoÏ hrobka leÏí
rovnûÏ v Abúsíru. Také VedÏahorresnet slouÏil pÛvodnû v egypt-
ském vojsku jako velitel fieck˘ch a maloasijsk˘ch ÏoldnéfiÛ a admi-
rál, ale po poráÏce své zemû vstoupil do sluÏeb nov˘ch dobyvatelÛ
jako „vrchní lékafi Horního a Dolního Egypta“, coÏ byla asi funkce
spjatá spí‰e s administrativními povinnostmi neÏ s péãí o zdraví. Po-
dobn˘ pfielom v Ïivotû se pravdûpodobnû t˘kal mnohem více v˘-
znamn˘ch egyptsk˘ch hodnostáfiÛ, ale jen málo z nich o tom zane-
chalo tak zfietelné svûdectví, jako VedÏahorresnet a moÏná
i Menechibneko.
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