
Jedním z dosud neidentifikovan˘ch hieroglyfÛ, kter˘ mÛÏe tûÏit

z tohoto studia, je znak nD (Aa 27 z Gardinerova seznamu). 

Fonogram nD se poprvé objevil ve Staré fií‰i a mnozí uãenci se
jej snaÏili interpretovat, av‰ak nedokázali pfiedloÏit pfiesnou filolo-
gickou interpretaci. F. L. Griffith (1898: 61) jako první popsal znak
jako dfievûnou tyã pfiekfiíÏenou uprostfied krátkou tyãkou. Podle nûj
mohl znak pfiedstavovat „navíjeã na nitû“ (?). J. P. Allen (2000: 448)
s Griffithem souhlasil a oznaãil znak za vfieteno (obr. 1 a 2). Oproti
tomu E. A. Wallis Budge (1920) ve znaku vidûl nástroj na drhnutí
a drcení nûãeho na prach. O. Witthuhn a P. Vombergová (2008: 446)
podpofiili identifikaci R. Hanniga (2000: 1753), kter˘ nástroj ozna-
ãil za nûjak˘ druh filtru. Dal‰í odborníci pro tento znak nena‰li Ïád-
né vysvûtlení (Erman 1911: 312; Gardiner 1964; Sander-Hansen
1963: 254; Lefebvre 1940: 420), fie‰ení v‰ak mÛÏeme najít mezi

pfiedmûty dodnes uÏívan˘mi v Horním Egyptû.
V hornoegyptsk˘ch vesnicích se dosud pouÏívají nûkteré nástro-

je podobné tûm staroegyptsk˘m a mÛÏeme mezi nimi najít i nástroj, 

kter˘ má stejn˘ tvar jako hieroglyf nD . Naz˘vá se mofrak 
el-bamia (obr. 3), coÏ v moderním egyptském dialektu arab‰tiny
znamená „drtiã okry“. Vyrábí se ze dfieva a sestává z del‰í tyãky
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Obr. 1 Pfiadlák (foto M. Ottmar)

Poznámky k hieroglyfu nD 
Abdou El-Kerety

Pfii psaní staroegyptského jazyka v hieroglyfickém písmu se pouÏívala celá fiada znakÛ, z nichÏ
nûkteré mûly fonetickou hodnotu, jiné slouÏily jako determinativy a byly umístûny na konci slova,
aby obecnû urãovaly jeho v˘znam (Allen 2000: 28–29). Mnoho uãencÛ se pokou‰elo identifikovat
jednotlivé hieroglyfy a urãit pfiesnou filologickou interpretaci jejich v˘znamu. Nûkteré znaky v‰ak
dosud identifikovány nejsou. V nûkter˘ch pfiípadech odborníci dokázali identifikovat hieroglyfic-
ké znaky na základû studia pfiedmûtÛ a jazyka dodnes uÏívan˘ch ve vesnicích moderního Horního
i Dolního Egypta, a to i pfies mnohé problémy, které s sebou taková metoda pfiiná‰í.1

Obr. 2 Vfieteno (foto M. Ottmar)
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tvofiící drÏadlo a jedné ãi dvou krat‰ích tyãek pfiekfiíÏen˘ch s drÏad-
lem v horní ãásti. Egyptské Ïeny dodnes s jeho pomocí roztírají, drtí
a mísí v keramick˘ch nádobách napfiíklad fazole, ãoãku a okru na
malé kousíãky s pfiísadou kofiení (obr. 4). Nejprve nasypou okru do
nádoby a pfiidají k ní nûjaké kofiení, potom uchopí nástroj dlanûmi
a otáãejí s ním, aby se okra rozdrtila a smísila s kofiením. Nástroj te-
dy slouÏí stejnû jako dne‰ní elektrické mixéry.

Stojí za pov‰imnutí, Ïe znak nD ve staroegyptském jazyce 

ãasto stojí vedle determinativu nw , jenÏ oznaãuje keramickou
nádobu. To naznaãuje, Ïe tento nástroj, kter˘ má stejn˘ tvar jako
dne‰ní mofrak el-bamia, se nejspí‰e pouÏíval k roztírání, drcení
a mí‰ení nûjak˘ch pfiísad v nádobû (obr. 4).

Dialekt bûÏn˘ v Horním Egyptû rovnûÏ obsahuje sloveso, jeÏ zní 

velice podobnû jako staroegyptské nD . Je to sloveso ng, které
znamená „radit se, závidût, u‰etfiit, hovofiit o (nûãem)“. V˘znamovû
se toto sloveso podobá starovûkému slovesu nD, které mÛÏe zname-
nat „Ïádat“, pokud se pí‰e s determinativem sedícího ãlovûka s ru-

kou na ústech (Vomberg – Witthuhn 2008: 446), „chránit“ 

s determinativem paÏe tfiímající hÛl (Allen 2000: 461) 

a „radit se o“ s determinativem nádoby nw (Hannig 2000:
448). Napfiíklad: swAD.n.f n.f jw(a)t.f m Xt rx.n.f nD.f r Hr.f „odkázal
mu jeho dûdictví (jiÏ) v dûloze, neboÈ vûdûl, Ïe se o nûm bude radit“

(Allen 2000: 253). Od slovesa ng je v moderním egyptském dialek-
tu rovnûÏ odvozeno sloveso ngng s podobn˘m v˘znamem jako sta-
roegyptské nDnD, které podle mnoha odborníkÛ znamená „Ïádat,
konverzovat“ (Gardiner 1964: 548; Faulkner 1962: 143), napfiíklad
nj nDnD.i Hna Dw qd.i „nebavím se s ãlovûkem ‰patného charakteru“
(Gardiner 1964: 84). Slovo nDnD se zapisuje pomocí hieroglyfu nD

spojeného s determinativem nw a determinativem sedícího muÏe 

s rukou u úst . Mezi slovy nD a ng stejnû jako nDnD

a ngng najdeme odchylku ve v˘slovnosti, která je pravdûpodobnû
dÛsledkem v˘voje hovorového jazyka v Horním Egyptû, kde se
D zmûnilo na g. Stejnou zmûnu dokládají i dal‰í slova, jako napfií-
klad nDs s v˘znamem „neãist ,̆ ‰pinav ,̆ mal˘“ (Hannig 2000: 691),
jeÏ se v˘znamovû podobá modernímu ngs a rovnûÏ odráÏí zmûnu
hlásky D na g.

Tato krátká studie o hieroglyfickém znaku nD prokazuje, Ïe
existuje kontinuita v pouÏívání nástrojÛ i jazyka od starovûkého
Egypta do moderní doby.

Poznámky:
1 Stojí za pozornost, Ïe slovo wbA (psané znakem U 26 podle Gardinerova

seznamu) s v˘znamem „vyvrtat“ se pí‰e znakem, kter˘ Gardiner oznaãil

za „vrták na malé pfiedmûty“ a kter˘ skuteãnû mÛÏe zachycovat tubulární

vrták. Takov˘ vrták se ãasto uÏíval vedle hfiídelového vrtáku pfii v˘robû

kamenn˘ch nádob, ale zfiídka se objevuje na scénách z denního Ïivota ve

vesnicích v Horním Egyptû (Browarski 2001: 54).
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Obr. 3 Drtiã okry (mofrak el-bamia) (foto M. Ottmar)

Obr. 4 Keramická nádoba s drtiãem okry (foto M. Ottmar)
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