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V tomto roce, po dvaceti letech, byla jedna etapa v˘zkumu zavr‰e-
na, a to závûreãnou publikací Karova komplexu a hrobek tfií ze ãtyfi
jeho synÛ (Bárta et al. 2009 a obr. 2). Pfií‰tí rok by mûl b˘t uãinûn
poslední krok v tomto projektu publikací komplexu soudce Intiho,
posledního a nejv˘znamnûj‰ího syna vezíra Kara.

Úpadek 6. dynastie

Îivotní pfiíbûhy jednotliv˘ch ãlenÛ rodiny vezíra Kara pfiedstavují
ãasovû nejmlad‰í vrstvu nálezÛ z jiÏního Abúsíru spadající do doby
6. dynastie (23. stol. pfi. Kr.). Jejich osudy se odehrávaly na pozadí

Obr. 1 PrÛãelí hrobky soudce Intiho (foto K. Vodûra)

Zapomenut˘ vezír Kar a jeho synové
Miroslav Bárta

V roce 1989 se tehdy je‰tû âeskoslovenskému egyptologickému ústavu pod vedením Miroslava Verne-
ra podafiilo zahájit novou etapu ve v˘zkumu abúsírské lokality jako celku.V té dobû se totiÏ ukázalo,
Ïe archeologicky zcela opomíjená oblast na pfiechodu Sakkáry a Abúsíru, dnes naz˘vaná jiÏní Abúsír,
pfiedstavuje místo s hrobkami, které doposud nebyly aÏ na v˘jimky v novodobé historii zkoumány.
V prÛbûhu let se podafiilo nejprve znovuobjevit hrobku velitele armády, písafie a knûze Ïabí bohynû
Hekety Kaapera, kter˘ zodpovídal za ostrahu egyptské v˘chodní hranice s Asií (Bárta 1999). Násle-
dovaly dal‰í hrobky patfiící vysok˘m hodnostáfiÛm staroegyptského státu, vãetnû zcela zachovaného
komplexu vezíra Kara (staroegyptská obdoba na‰eho ministerského pfiedsedy), do na‰ich v˘zkumÛ
dosud neznámého, a jeho rodiny. Právû odtud pocházejí jedny z nejvût‰ích souborÛ pohfiebních v˘bav
nalezen˘ch v Egyptû doby stavitelÛ pyramid. V prÛbûhu témûfi patnácti let tak bylo prozkoumáno
s vyuÏitím rÛzn˘ch vûdeck˘ch metod pfies dvacet dal‰ích hrobek. Mezi tyto metody patfiil extenzivní
geofyzikální prÛzkum, satelitní snímkování, antropologické a osteozoologické zkoumání dochovan˘ch
kosterních pozÛstatkÛ, entomologické zpracování nálezÛ broukÛ, studium pigmentÛ, geologické
rozbory a mnohé jiné (napfi. Bárta – BrÛna 2006). V Karovû komplexu se tak po dobu nûkolika let
vystfiídalo nûkolik desítek specialistÛ mnoha spoleãensk˘ch i pfiírodovûdn˘ch oborÛ.
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pohnuté doby na sklonku Staré fií‰e, kdy vzrÛstala moc provincií na
úkor moci centrální, kdy byli EgypÈané ohroÏováni za hranicemi své
zemû, a kdy dokonce do‰lo k vraÏdû egyptského panovníka Tetiho.

Toto závûreãné období stavitelÛ gigantick˘ch pyramid Staré fií‰e
je z písemn˘ch pramenÛ pomûrnû dobfie znám˘m úsekem egypt-
sk˘ch dûjin. Zakladatelem 6. dynastie byl panovník Teti. Jeho pyra-
mida pfiedstavuje dnes jednu ze slavn˘ch ruin sakkárského pohfie-
bi‰tû, v jejímÏ okolí se nacházejí nejkrásnûj‰í hrobky vysok˘ch
královsk˘ch hodnostáfiÛ doby stavitelÛ pyramid. Podzemní prostory
pyramidy zdobí tzv. Texty pyramid – soubory starobyl˘ch magic-
k˘ch a náboÏensk˘ch textÛ, které mûly zajistit nesmrtelnost panov-
níka po jeho smrti, v˘stup na nebeskou oblohu a jeho identifikaci
s nejvy‰‰ími boÏstvy staroegyptského panteonu. V Tetiho pohfiební
komofie dodnes stojí velk˘ bazaltov˘ sarkofág, kter˘ kdysi ukr˘val
panovníkovo mumifikované tûlo pro vûãn˘ Ïivot.

Teti musel na poãátku vlády ãelit mnoha politick˘m problémÛm,
pfiedev‰ím nárÛstu moci nejvy‰‰ích hodnostáfiÛ v zemi, ktefií si pfii-
svojovali stále vût‰í podíl na fiízení státu a správû jeho bohatství. To ho
mohlo vést k tomu, Ïe jednu ze sv˘ch dcer provdal za hodnostáfie Me-
reruku, kterého následnû dosadil do úfiadu vezíra, druhého nejvy‰‰í-
ho muÏe ve státû hned po panovníkovi. V dobû Tetiho vlády byly v‰ak
také zámûrnû zniãeny hrobky nûkter˘ch hodnostáfiÛ zemû slouÏících
u panovníkova dvora. Podle toho mÛÏeme usuzovat, Ïe se velmi tvrdû
vypofiádal s existující opozicí. Nakonec, alespoÀ podle nepfiím˘ch
a zprostfiedkovan˘ch zpráv, byl zabit vlastní tûlesnou stráÏí.

Jeho syn a nástupce Pepi I. si nechal postavit nádhern˘ pyrami-
dov˘ komplex v dodnes turisticky nepfiístupné oblasti v jiÏní Sak-
káfie. Jeho jméno bylo Mennefer Pepi – „Trvalá je krása Pepiho“.
Toto jméno se zaãalo pozdûji pouÏívat pro hlavní mûsto tehdej‰ího
Egypta a dochovalo se aÏ do dne‰ních dob v podobû názvu Menno-
fer/Memfis.

Pepi I. vládl pfiibliÏnû padesát let a musel se rovnûÏ vypofiádávat
s rostoucí nezávislostí úfiedníkÛ, zejména na jihu zemû. Proto pojal
za manÏelky dvû dcery vysoce postaveného hodnostáfie z mûsta
Abydu v horním Egyptû. Jejich bratra DÏaua uãinil vezírem. Tak si
zajistil pfiízeÀ a podporu mocné a témûfi nezávislé rodiny hodnostá-
fiÛ z Abydu.

Jedním z posledních panovníkÛ Staré fií‰e byl Pepi II., panovník,
kter˘ alespoÀ podle nûkter˘ch názorÛ mohl vládnout aÏ devadesát
ãtyfii let. Zpoãátku za nûj ov‰em jako regentka vládla jeho matka
Anchesenmerire II. Za jeho vlády rozsáhle sílily nepokoje na jihu
zemû, kde jiÏ egyptské vojsko v dÛsledku narÛstajících hospodáfi-

sk˘ch a politick˘ch problémÛ nebylo schopno zajistit bezpeãnou
hranici staroegyptského státu proti bojovn˘m NúbijcÛm. Na pobfie-
Ïí Rudého mofie byl zabit Pepiho oblíben˘ stavitel lodí Anachet spo-
leãnû s celou skupinou a bylo tfieba vyslat zvlá‰tní v˘pravu, která
zajistila dopravu jejich tûl zpût do Egypta. RovnûÏ v Núbii byli za-
bíjeni vysocí egypt‰tí hodnostáfii.

Objev vezírovy hrobky

V tomto promûnlivém klimatu 6. dynastie se odehrál pfiíbûh vezíra
Kara a jeho rodiny. Jejich novodob˘ pfiíbûh se zaãal psát bûhem od-
kryvn˘ch archeologick˘ch prací na podzim roku 1995. Tehdy se
pfied námi zaãal postupnû vynofiovat hrobov˘ komplex neznámého
staroegyptského hodnostáfie (obr. 3 a 4). Bûhem nûkolika t˘dnÛ by-
ly odkryty zdi hrobky vysoké nûkolik metrÛ, zãásti s je‰tû stále za-
chovanou omítkou a stropními bloky tak, jak je umístili staroegypt-
‰tí stavitelé. V prÛbûhu v˘zkumu se ukázalo, Ïe majitel hrobky
jménem Kar byl jedním z v˘znaãn˘ch hodnostáfiÛ u dvora panovní-
ka Tetiho a Ïe zastával také úfiad soudce. K tomuto zji‰tûní do‰lo po-
té, co se podafiilo objevit jeho první kultovní kapli, jejíÏ stûny sice
nebyly zdobené reliéfy ani malbami, ale v západní stûnû byly umís-
tûny obrovské, témûfi tfii metry vysoké nepravé dvefie vytesané z jed-
noho obrovského kusu vápence. Ty byly pokryty nápisy se jménem,
obûtními formulemi a tituly zemfielého.

Z této místnosti vedla dlouhá zastropená chodba do dal‰í, druhé
kaple. Její strop zaãínal ve v˘‰ce témûfi ãtyfi metrÛ a tvofiily ho mo-
hutné vápencové desky, stûny kaple byly kompletnû dochovány a ce-
lou západní stûnu zabíraly nepravé dvefie. Podle nápisÛ patfiila tato
kaple rovnûÏ muÏi jménem Kar zastávajícímu úfiad vezíra (obr. 5).

Ve vchodu do kaple byli zobrazeni slouÏící pfiivádûjící obûtní
zvífiata, gazely a dobytek. Samotné stûny kaple byly témûfi celé po-
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Obr. 2 Obálka publikace
Abusir XIII 

(Bárta et al. 2009)

Obr. 3 Detail satelitního snímku zachycujícího polohu jiÏního Abúsíru na
hranici abúsírské a sakkárské pyramidové nekropole (Bárta – BrÛna 2006)
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kryty reliéfy zachycujícími dlouhé zástupy nosiãÛ z fiad knûÏí a slu-
ÏebníkÛ vezíra pfiiná‰ejících pohfiební v˘bavu a obûtiny pro zemfie-
lého. Nechybûli ani fiezníci, ktefií byli zachyceni pfiímo pfii práci, jak
velk˘mi kamenn˘mi noÏi podfiezávají a porcují obûtovan˘ dobytek.
Pásy v˘zdoby pod stropem kaple byly vyhrazeny pro zobrazení jed-
notliv˘ch skupin pfiedmûtÛ pohfiební v˘bavy, pfiedev‰ím potravin,
kamenn˘ch a keramick˘ch nádob, nábytku a rÛzn˘ch nástrojÛ.
V západní ãásti kaple byl dvakrát vyobrazen samotn˘ vezír Kar, jak
s povznesen˘m v˘razem pfiehlíÏí své slouÏící. Bezprostfiednû pfied
Karem byli zobrazeni jeho synové, z nichÏ byl kaÏd˘ uveden sv˘m
jménem a nejdÛleÏitûj‰ím titulem. Tak jsme se mohli dozvûdût, Ïe
se jednalo o muÏe jménem Inti, Kar Junior, SenedÏemib a âenti.

ZpÛsob, jak˘m jsou tito synové vyobrazeni, v‰ak naznaãuje, Ïe
v rodinû panovaly ne zcela idylické pomûry. Na severní stûnû kaple
mÛÏeme na zaãátku spodního registru vidût celkem tfii Karovy syny,
Kara Juniora, SenedÏemiba a âentiho. Kar Junior je oznaãen jako
nejstar‰í a v‰ichni tfii jsou zachyceni pfii pfiiná‰ení dobytãích k˘t, kte-
ré platily za jedny z nejlep‰ích obûtin. Inti je zobrazen pfied otcov˘m
obûtním stolem oddûlenû, a pfiestoÏe nebyl nejstar‰í, je zachycen pfii
pfiivádûní prÛvodu nosiãÛ obûtin. Detailní rozbor jeho umístûní a v˘-
zdoby navíc prokázal, Ïe sem byl umístûn sekundárnû a Ïe pÛvodnû
na tomto místû byl men‰í obûtní stÛl s nakladen˘mi obûtinami. Proã?
Tuto otázku pomohla ãásteãnû vyfie‰it aÏ antropologická anal˘za
kosterních pozÛstatkÛ jednotliv˘ch ãlenÛ rodiny. Dal‰í zajímavostí
ve v˘zdobû kaple je to, Ïe ani na jednom místû není dochováno Ïen-
ské vyobrazení (napfi. manÏelky ãi manÏelek vezíra).

Kdo v‰ak byl Kar? Jednalo se o tutéÏ osobu, které patfiila první
kaple bez v˘zdoby? Anebo ‰lo o dva rÛzné muÏe? Odpovûì na tyto
otázky nám zanedlouho nabídl v˘zkum dlouhé sestupné chodby, jeÏ
byla pouze 1 m vysoká a 1 m ‰iroká. Ta z prostoru pfied vchodem do
Karovy hrobky ústila do pÛvodnû zdobené pohfiební komory situo-
vané hluboko pod pou‰tním terénem. Té dominoval obfií, nûkolik
tun váÏící vápencov˘ sarkofág. Komora i sarkofág v‰ak byly jiÏ ve
starovûku vyloupeny a z pohfiební v˘bavy nezbylo nic neÏ dfievûn˘
hfieben zesnulého. Mezi unikátní rysy komory ov‰em patfií její ma-
lovaná v˘zdoba, která se zachovala bohuÏel pouze ve fragmentech.
I tak bylo moÏné zjistit, Ïe se zde napfiíklad nacházela ojedinûlá vy-
obrazení lidsk˘ch postav.

Vzhledem k okolnosti, Ïe byly nalezeny dvû kaple, ale jen jedna
pohfiební komora, muselo se jednat o hrobku jednoho muÏe. Hod-
nostáfi Kar po dosaÏení vûku a spoleãenského postavení, kdy jiÏ
nebylo pravdûpodobné, Ïe dále postoupí v úfiednické kariéfie, pfii-
stoupil ke stavbû své hrobky. Na konci kariéry ale musel b˘t neoãe-
kávanû pov˘‰en do úfiadu vezíra. Ze spoleãenského hlediska proto
nebylo moÏné spokojit se s obyãejnou nezdobenou kaplí a Kar mu-
sel hrobku roz‰ífiit tak, aby novû vzniklé kultovní místo odpovídalo
jeho neoãekávanû nabytému postavení.

Karovi synové

V prÛbûhu nûkolika dal‰ích let se podafiilo objevit men‰í hrobky
dále na sever od Karova komplexu. Ty patfiily celkem tfiem Karov˘m
synÛm. Pozoruhodné ale bylo, Ïe v‰echny byly zámûrnû zniãené:
s v˘jimkou základÛ stûn a nûkolika málo blokÛ byla ve‰kerá v˘zdo-
ba jednotliv˘ch kaplí rozbita na vût‰í a men‰í fragmenty, které byly
ponechány na místû tak, jak byly zniãeny. Co mohlo vést k tomu, Ïe
nûkdo pfii‰el a s vynaloÏením nepochybnû znaãného úsilí rozbil
a zniãil hrobky nûkolika ãlenÛ Karovy rodiny, zatímco vezírova
hrobka byla ponechána nedotãena? Podle v‰eho Karovi synové
mohli neúspû‰nû konspirovat proti panovníkovi Pepimu II. Po jejich
potrestání mohl b˘t vydán i pfiíkaz ke zniãení hrobek, aby tak byla
znemoÏnûna jejich posmrtná existence.

V roce 2000 pokraãoval v˘zkum v oblasti na jih od vezírova
komplexu. Podafiilo se tak objevit pozoruhodnû dochovan˘ kom-
plex nejoblíbenûj‰ího Karova syna, soudce Intiho. Nejprve byl od-
kryt vstupní prostor do cihlové hrobky, kter˘ se zachoval v celé své
v˘‰ce nûkolika metrÛ, obloÏen˘ kvalitními vápencov˘mi bloky. Po
obou stranách tohoto vchodu do dvora byly v jemném reliéfu pro-
vedeny dvû proti sobû stojící postavy velmoÏe Intiho s dlouh˘m
Ïivotopisn˘m textem. DoplÀovaly je postavy jeho dvou synÛ,
Anchemãeneneta a SenedÏemiba, pfiíslu‰níkÛ v pofiadí tfietí genera-
ce rodiny vezíra Kara. Intiho tfietí syn byl vyobrazen ve vchodu
a v kapli a jmenoval se Sefechu. Pfied takto zdoben˘m prÛãelím

Obr. 4 PÛdorys komplexu vezíra Kara a jeho synÛ (J. Malátková)
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byly pÛvodnû umístûny ãtyfii obelisky, symboly sluneãního boÏstva
Rea, jednoho z nejúctívanûj‰ích bohÛ star˘ch EgypÈanÛ (obr. 1).

Vchod vedl do men‰ího dvora dláÏdûného velk˘mi vápencov˘mi
deskami, ze kterého se vcházelo do kultovní kaple, kam kdysi pfii-
cházeli kaÏdodennû knûÏí, aby zde kladli na oltáfi obûtiny skládající
se z potravin, nápojÛ a kadidla páleného na ohni. Kaple byla boha-
tû vyzdobena a v západní stûnû mûla nepravé dvefie. Monolitická
vápencová stéla byla natfiena naãerveno, aby imitovala drahocenn˘
stavební kámen – asuánskou Ïulu. Nápisy na neprav˘ch dvefiích ob-
sahovaly obûtní formule, tituly a jméno zemfielého. To umoÏnilo
ãásteãnou rekonstrukci Ïivotní dráhy Intiho, kter˘ byl ãinn˘ jako
knûz, soudce a ãlen soudního tribunálu v paláci panovníka. V˘zdo-
ba na stûnách kaple byla ale je‰tû krásnûj‰í, jemnûj‰í a propracova-
nûj‰í neÏ v kapli jeho otce. Je zde zachycen Inti pfiijímající prÛvod
obûtujících hodnostáfiÛ a knûÏí. U nohou mu kleãí jeho manÏelka
Merut a pod jeho kfieslem stojí trpaslík drÏící na vodítku Intiho ob-
líbeného psa IdÏema. Inti sám je odûn v bûlostné suknici a na prsou
má ‰irok ,̆ jemnû propracovan˘ náhrdelník. Jeho úães tvofií peãlivû

nakadefiená paruka. Intiho tváfi je dokladem toho, Ïe majitel hrobky
byl velice nároãn ,̆ co se t˘ãe kvality odvedené práce. Majitelé sta-
roegyptsk˘ch hrobek si totiÏ kvalitu práce zedníkÛ a fiemeslníkÛ
odpovûdn˘ch za v˘zdobu sami kontrolovali. O tom svûdãí nûkteré
scény z jin˘ch stejnû star˘ch hrobek, které ukazují majitele hrobky
neseného slouÏícími na nosítkách pfii kontrole stavu stavby. ¤eme-
slník modelující Intiho tváfi musel jeho oboãí, jak je dodnes vidût,
tesat tfiikrát, neÏ správnû vystihl poÏadovan˘ tvar. Nepochybnû se to
projevilo na jeho mzdû, která byla tehdy obvykle vyplácena formou
naturálií ve dÏbánech piva a chlebov˘ch plackách.

Nejvût‰í pfiekvapení v‰ak následovalo, kdyÏ se po nûkolika t˘d-
nech nebezpeãné práce v 22 m hluboké ‰achtû situované poblíÏ
samotné kaple Intiho podafiilo dospût do jeho pohfiební komory.
Bûhem ãi‰tûní ‰achty se zdálo, Ïe pohfiební komora nebyla po svém
uzavfiení a zasypání ‰achty vyloupena – to vypl˘valo z toho, Ïe
v rÛzn˘ch úrovních v˘plnû ‰achty byly nalézány obûtiny, které do-
provázely její rituální uzavírání. Mezi nû patfiily alabastrové nádob-
ky, keramika a obûtní oltáfi.

Západnû ode dna ‰achty byla situována samotná pohfiební komo-
ra. Podél západní stûny stál obrovsk ,̆ 3 m dlouh˘ a 2 m vysok˘ sar-
kofág z vápence se jménem a tituly Intiho. Na sarkofágu i kolem nûj
se nalézaly dal‰í souãásti pohfiební v˘bavy jako napfi. keramické ná-
doby, mûdûné nástroje a miniaturní kamenné nádoby. Pfied sarkofá-
gem, na jeho v˘chodní stranû, stála stéla ve tvaru neprav˘ch dvefií,
skuteãn˘ unikát pro archeology zab˘vající se dobou stavitelÛ pyra-
mid. Od bûÏn˘ch neprav˘ch dvefií se li‰ila pouze tím, Ïe v její v˘-
zdobû nebyly obsaÏeny lidské postavy, které by mohly b˘t na onom
svûtû pro majitele hrobky nebezpeãné. Podle v‰eho se zdá, Ïe ‰lo
o symbolickou bránu, jíÏ zemfiel˘ vycházel a vracel se do svého sar-
kofágu, kdyÏ se chtûl úãastnit zádu‰ního kultu a obûtování provádû-
n˘ch na jeho poãest v kapli (obr. 6).

Pfii vlastní dokumentaci komory se ov‰em ukázalo, Ïe pohfieb
pfiece jen vyloupen byl – stalo se tak zfiejmû je‰tû v prÛbûhu po-
hfiebních ceremonií. Staroegypt‰tí dûlníci, ktefií mûli za úkol posta-
rat se o pohfieb Intiho, se pravdûpodobnû v nestfieÏeném okamÏiku
vlámali do jiÏ uzavfieného sarkofágu a oloupili mumii zemfielého
o amulety a dal‰í pfiedmûty osobní potfieby. Tak se stalo, Ïe kosti
ubohého Intiho byly rozmetány po celé místnosti a leÏely i na víku
sarkofágu spoleãnû s nûkolika desítkami miniaturních alabastro-
v˘ch nádobek. K tomu muselo dojít zfiejmû v období mezi uloÏením
pohfibu a pohfiební v˘bavy a zasypáním pfiístupové ‰achty. Na zá-
kladû novodob˘ch paralel je moÏné odhadovat, Ïe pût dospûl˘ch
muÏÛ mohlo na zasypání obdobné ‰achty potfiebovat i nûkolik dní.

Kar Junior a SenedÏemib

Bûhem téhoÏ roku se podafiilo objevit i pohfieb nejstar‰ího syna ve-
zíra Kara, Kara mlad‰ího. Jeho pohfiební komora se skr˘vala
16 m pod povrchem pou‰tû a vedla do ní krátká spojovací chodba ze
dna ‰achty. Její obsah nás v mnoha ohledech pfiekvapil. V jihov˘-
chodním rohu komory byly na plo‰e nûkolika ãtvereãních metrÛ na-
skládány rozmûrné dvouuché amfory s ploch˘mi dny. Postupnû se
ukázalo, Ïe se jedná pravdûpodobnû o vûrné kopie importovan˘ch
amfor s vínem. Ve skuteãn˘ch nádobách tohoto typu bylo do Egyp-
ta dopravováno vysoce kvalitní víno pocházející z nûkterého ze sy-
ropalestinsk˘ch pfiístavních mûst. Toto vyhledávané a velmi cenûné
zboÏí bylo dováÏeno z oblastí na území dne‰ní S˘rie, Libanonu, Iz-
raele a Palestiny a bylo urãeno pro královsk˘ dvÛr a nejvy‰‰í hod-
nostáfie zemû. Proã si ale Kar pofiídil pouze kopie? Bylo to snad
úspornûj‰í fie‰ení. Navíc v symbolickém pojetí posmrtného Ïivota
star˘ch EgypÈanÛ si byly tyto nádoby rovny.
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Obr. 5 Kaple vezíra Kara, nepravé dvefie (foto M. Frouz)
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V protûj‰ím rohu byly nasypány stovky drobn˘ch mûdûn˘ch ná-
strojÛ, které mûly b˘t opût souãástí pohfiební v˘bavy zemfielého na
onom svûtû. Vedle nich byly dochované kosti pocházející z obûto-
vaného masa hovûzího dobytka. Dále na západ, na podlaze komory,
byly nalezeny ãetné kamenné nádobky a nástroje, z nichÏ nûkteré
byly urãené k symbolickému obfiadu „otevírání úst“, kter˘m byla
v prÛbûhu pohfiebních ceremonií oÏivována mumie zemfielého pro
vûãn˘ Ïivot na onom svûtû. Podél západní stûny pohfiební komory
byla do skalního podloÏí vysekána vana, do níÏ byl uloÏen pohfieb
a poté pfiekryt rozmûrn˘mi vápencov˘mi deskami. Podobnû jako
v Intiho pfiípadû byl pohfieb opût vykraden a rozmetán.

Dal‰í v˘znamn˘ pokrok ve zkoumání rodiny vezíra Kara byl uãi-
nûn v˘zkumem na podzim roku 2001, kdy byla objevena dal‰í
16 metrÛ hluboká ‰achta. Na jih od jejího dna se nacházela pohfieb-
ní komora s obfiím kamenn˘m sarkofágem s mumií dal‰ího ze synÛ
vezíra Kara, SenedÏemiba. Kromû vlastního pohfibu se podafiilo na-
lézt i ãásti pohfiební v˘bavy vãetnû nûkolika alabastrov˘ch nádo-
bek, dal‰ích kamenn˘ch nádob, mûdûn˘ch nástrojÛ, kamenn˘ch
podhlavniãek a nádhernû dochované obûtní tabulky sedmi olejÛ
(obr. 7). U hlavy sarkofágu pak bylo uloÏeno nûkolik hlinûn˘ch
dÏbánÛ, které byly vyplnûny nilskou hlínou. Ta mûla navozovat
pfiedstavu znovuzrození a posmrtného Ïivota, protoÏe právû úrodné
a ãerné nilské bahno bylo substancí, z níÏ se v nilském údolí kaÏ-
doroãnû po dobû záplav rodil Ïivot a vyrÛstala úroda.

V roce 2002 bylo nakonec objeveno i skromné místo pohfibu po-
sledního ze synÛ vezíra Kara, âentiho. Jeho pohfiební komora byla
nedodûlána, jednalo se vlastnû jen o jakousi niku na dnû ‰achty.

Dal‰í Inti, kter˘ v‰ak (zatím) nikam nepatfií

Ve stejném roce probûhl i v˘zkum jedné z pohfiebních ‰achet v Inti-
ho komplexu, tzv. ‰achty A umístûné v jihov˘chodním rohu, na je-
jímÏ dnû byla vybudována ve skále velká pohfiební komora s vápen-
cov˘m sarkofágem. Ta byla vyloupena jiÏ ve starovûku, coÏ
dokládaly nejen mohutné vrstvy Ïlutého vátého písku v pohfiební ko-
mofie, ale i oloupená a zcela zniãená mumie majitele hrobky, která
spoãívala na víku sarkofágu. Do nûj zlodûji vnikli otvorem v jihov˘-
chodním rohu. V tomto místû je po‰kozena i vût‰ina ostatních sarko-
fágÛ z daného období – bylo tomu tak zfiejmû proto, Ïe zlodûji moh-

li vytáhnout mumii za nohy ven a potom ji na relativnû otevfieném
prostranství pfiipravit o cenné ‰perky a amulety. Pfiesto nálezy pod-
statn˘ch souãástí pohfiební v˘bavy ze severní poloviny komory patfií
mezi v˘znamné prameny objasÀující nejen rozsah, ale pfiedev‰ím
sloÏení pohfiební v˘bavy velmoÏÛ 6. dynastie – jedná se o jeden
z nejv˘znamnûj‰ích nálezov˘ch celkÛ svého druhu z doby Staré fií‰e.

Pohfiební v˘bavu tvofiilo pfiedev‰ím dvanáct dvoudíln˘ch vápen-
cov˘ch schrán na obûtiny hovûzího masa, domácího ptactva (husy,
kachny a holubi) a chleba. Víka tûchto forem mûla vÏdy tvar, kter˘
v hrub˘ch rysech napodoboval okrouhl˘ tvar chlebÛ, hovûzích kostí
s masem nebo ptactva. Formy byly uspofiádány podél v˘chodní stra-
ny sarkofágu ve dvou severojiÏnû orientovan˘ch fiadách. V jejich
bezprostfiedním okolí se nacházely dal‰í mûdûné nádoby, dva soubo-
ry urãené k rituálnímu oãi‰Èování (vÏdy mísa a konvice s v˘levkou),
mûdûn˘ oltáfi s mûdûn˘mi miskami a jiné. Podél severní stûny byly
objeveny dal‰í cenné artefakty: tabulka sedmi posvátn˘ch olejÛ, sku-
pina celkem sedmi alabastrov˘ch kosmetick˘ch nádobek, vût‰í
mnoÏství mûdûn˘ch nástrojÛ a témûfi dvû stû kalcitov˘ch miniatur-
ních misek. Cenné nálezy pocházejí také z nitra vyloupeného sarko-
fágu: ãásti alabastrové podhlavniãky a písafiského náãiní a nûkteré
dal‰í pfiedmûty, jejichÏ v˘znam není zatím spolehlivû urãen.

Jméno majitele této hrobky jsme identifikovali na nûkolika pfied-
mûtech z pohfiební v˘bavy. Byl jím hodnostáfi Inti Pepianch, jehoÏ
vztah k rodinû Intiho není v tomto okamÏiku stále objasnûn. MÛÏe-
me pouze konstatovat, Ïe co do velikosti a sloÏení pohfiební v˘bavy
patfií jeho pohfiební komora mezi nejlépe dochované, dokonce lépe
neÏ vlastní pohfiební komora soudce Intiho, majitele hrobky.

Nález mumifikaãního depotu

Jeden z posledních pozoruhodn˘ch nálezÛ byl uãinûn rovnûÏ v roce
2002. Jednalo se o nález dvou men‰ích ‰achet v Intiho komplexu,
které na svém dnû skr˘valy pozÛstatky ãerven˘ch nádob pouÏit˘ch
bûhem mumifikaãních obfiadÛ a dal‰í nálezy, jak˘mi byly prá‰ek
natron uÏívan˘ na vysou‰ení tûla zesnulého a ãetná obinadla. Na
jedné velké mumifikaãní míse se zachovaly zbytky voÀavé prysky-
fiice, kterou byla impregnována obinadla kladená na tûlo mumifiko-
vané osoby. Tato pryskyfiice je‰tû dnes vydává omamnou vÛni,
a proto není divu, Ïe v den, kdy byla mísa pouÏita pfii mumifikaci,

Obr. 6 Pohfiební komora soudce
Intiho s unikátní stélou pfied
sarkofágem (foto M. Bárta)
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pryskyfiice je‰tû v tekutém stavu pfiilákala brouky, ktefií v ní uvízli,
a tak je mohla najít na‰e expedice. Jaké v‰ak bylo pfiekvapení, kdyÏ
jsme zjistili, Ïe se jedná o pomûrnû pozoruhodn˘ druh. Poecilus
pharao je druhem, kter˘ mÛÏe Ïít pouze ve vysoce slaném a pou‰t-
ním prostfiedí (Bárta – Bezdûk 2008). Tak jsme získali nov˘ doklad
pro to, Ïe v tomto období, na poãátku vlády Pepiho II., docházelo ke
znaãnému úbytku sráÏek a k niÏ‰ím záplavám Nilu, coÏ mûlo za ná-
sledek vlnu vysychání a roz‰ifiování pou‰tû, a to byl jeden z faktorÛ,
kter˘ pfiispûl ke kolapsu egyptské Staré fií‰e (Bárta – Bezdûk 2008).

Nálezy kosterních pozÛstatkÛ

Skoro ve v‰ech pohfiebních komorách se podafiilo nalézt vût‰í nebo
men‰í mnoÏství antropologického materiálu, kter˘ umoÏnil stanove-
ní alespoÀ pfiibliÏného vûku vût‰iny ãlenÛ Karovy rodiny (âern˘ in
Bárta et al. 2009: 279–291). Tûlo samotného vezíra Kara bylo velmi
poniãeno, a tak s jistotou víme, Ïe Ïil nejménû 30 let. V ‰achtách pat-
fiících k vedlej‰í chodbové kapli byly pohfibeny dvû Ïeny, jedna ve
vûku nad 40 let, druhá ve vûku nad 60 let. Je moÏné, Ïe mlad‰í Ïena
byla Karovou manÏelkou, zatímco druhá jeho matkou. Tuto interpre-
taci podporuje i nález pohfibu muÏe, rovnûÏ ve vûku kolem 60 let.

Pokud jde o vezírovy syny, SenedÏemib se doÏil 30–50 let, za-
tímco stáfií Kara Juniora ani âentiho se stanovit nepodafiilo. V Inti-
ho komplexu nález kostí samotného Intiho naznaãuje vûk 30–60 let,
jeho syn SenedÏemib Ïil 40–60 let, Anchemãenenet 50–60 let a ne-
znám˘ Inti Pepianch 20–30 let.

MÛÏeme tedy konstatovat, Ïe vût‰ina ãlenÛ Karovy rodiny se do-
Ïila pomûrnû vysokého stáfií, coÏ vypl˘vá z toho, Ïe byli pomûrnû
vysoce postaven˘mi pfiíslu‰níky tehdej‰í spoleãnosti.

Závûr

Podrobné zkoumání osudÛ této nûkolik tisíc let ztracené rodiny sta-
roegyptsk˘ch hodnostáfiÛ dokazuje, Ïe egyptská archeologie má
stále co objevovat. Nejde v‰ak jen o jakési náhodné objevy, anal˘za

titulÛ hodnostáfiÛ, architektury jejich hrobek a jejich sociálního po-
stavení podstatnû objasÀuje dÛvody zániku egyptské Staré fií‰e,
slavné doby stavitelÛ pyramid. Doprovodné aktivity, zejména anal˘-
za rostlinn˘ch a zvífiecích pozÛstatkÛ, zase umoÏÀují rekonstruovat
pfiírodní rámec postupnû vysychající Sahary na sklonku 23. stol. pfi.
Kr. a nastávající vlnu sucha na severní polokouli. V neposlední fiadû
jsou to samotné nálezy z jednotliv˘ch pohfiebních komor, které uka-
zují nejen úroveÀ tehdej‰ích fiemesel a technologií, ale i míru eko-
nomické nezávislosti této rodiny a jí podobn˘ch. Soubory pfiedmû-
tÛ z pohfiebních komor v jiÏním Abúsíru patfií k tomu nejlep‰ímu, co
kdy bylo v egyptské archeologii 3. tis. pfi. Kr. objeveno. A co dál?
Na to by mûla pfiinést odpovûì jiÏ expedice do jiÏního Abúsíru plá-
novaná na jaro roku 2010.

Literatura:
Bárta, Miroslav: 1999 Abusir V: the cemeteries at Abusir South I, Praha: 

Set Out.

2008 „Kolaps Staré fií‰e, éry stavitelÛ pyramid?“, in: Bárta, Miroslav – Po-

korn ,̆ Petr (eds.). Nûco pfiekrásného se konãí. Kolapsy v pfiírodû a spo-

leãnosti, Praha: Dokofián, s. 121–144.

Bárta, Miroslav et al.: 2009 Abusir XIII. Tomb complex of the vizier Qar, his

sons Qar Junior and Senedjemib, and Iykai. Abusir South 2, Prague:

Czech Institute of Egyptology.

Bárta, Miroslav – Bezdûk, Ale‰: 2008 „Beetles and the decline of the Old

Kingdom: Climate change in ancient Egypt“, in: Vymazalová, Hana –

Bárta, Miroslav (eds.). Chronology and Archaeology in Ancient Egypt

(The Third Millennium B.C.). Proceedings of the Conference Held in

Prague (June 11–14, 2007), Prague: Czech Institute of Egyptology,

s. 214–222.

Bárta, Miroslav – BrÛna, Vladimír: 2006 Satellite atlas of the pyramids: 

Abu Ghurab, Abusir, Saqqara, Dahshur. Satelitní atlas pyramid: Abú

Ghuráb, Abúsír, Sakkára, Dah‰úr, Mní‰ek pod Brdy: Dryada.

2 6 P E S  V I / 2 0 0 9 Z A P O M E N U T ¯  V E Z Í R  K A R  A  J E H O  S Y N OV É

Obr. 7 Tabulka se sedmi
posvátn˘mi oleji z pohfiební

komory SenedÏemiba 
(foto M. Bárta)
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