
4 2 P E S  V I / 2 0 0 9 E G Y P ËA N É ,  N E B O  C I Z I N C I ?

Obr. 1 Pohled na pozÛstatky jedné z vil v Tell el-Amarnû (foto L. Bare‰)

EgypÈané, nebo cizinci? 
Písafiská tradice v Tell el-Amarnû

Jana Mynáfiová

Pravdûpodobnû ve 4. nebo na poãátku 5. roku své vlády se Amenhotep IV. – Achnaton (asi
1353–1336 pfi. n. l.) rozhodl opustit tradiãní náboÏenské a politické centrum ve Vasetu a v dopro-
vodu své rodiny a poãetné skupiny hodnostáfiÛ záhy, pravdûpodobnû jiÏ v prÛbûhu 6. roku, pfiesíd-
lil do novû zaloÏeného hlavního mûsta a královské rezidence ve stfiedním Egyptû, které pojmenoval
Achetaton („AtonÛv obzor“, moderní Tell el-Amarna). Je zcela zfiejmé, Ïe v této dobû nemohla b˘t
fiada v˘znamn˘ch mûstsk˘ch staveb je‰tû ani dokonãena, a v dobû králova pfiesunu tak mûsto do
znaãné míry pfiipomínalo velké staveni‰tû. Bûhem velice krátké doby v‰ak dosáhl poãet obyvatel
Achetatonu dvaceti aÏ padesáti tisíc jedincÛ (Kemp 1972; 1979; 1981: 93–97; 1989: 269; Janssen
1983: 282–288; Lacovara 1999: 61; Tietze 1985; 1986; 1996; Shaw 1992), a to i navzdory tomu, Ïe
od zaloÏení mûsta po jeho opu‰tûní neubûhlo více neÏ dvacet let. Správním srdcem celé metropole
se stalo tzv. Centrální mûsto, v jehoÏ prostoru byly vybudovány nejv˘znamnûj‰í komplexy dÛleÏité
pro správní a náboÏenské fungování nejen Achetatonu jako mûsta, ale i celé tehdej‰í egyptské fií‰e,
vãetnû tzv. Domu krále, Velkého paláce, Velkého a Malého Atonova chrámu i rozlehlého administ-
rativního okrsku, kter˘ mohlo tvofiit aÏ sto padesát domÛ,1 s˘pky, vojenská kasárna a dal‰í správ-
ní budovy. A právû v místech pÛvodního administrativního okrsku, jmenovitû v prostoru stavby,
kterou archeologové pozdûji identifikovali jako „Místo královy korespondence“ (Petrie 1894: pl.
XLII; Pendlebury 1951: I, 113–130), do‰lo pravdûpodobnû v prÛbûhu léta roku 1887 (Mynáfiová
2007: 11–39) k v˘znamnému nálezu, jímÏ byl objev hlinûn˘ch tabulek popsan˘ch nikoliv hierogly-
fick˘m nebo hieratick˘m, ale klínov˘m písmem.
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Aãkoliv se popisy bezprostfiedních okolností tohoto nálezu li‰í,
nezpochybnitelnou zÛstává skuteãnost, Ïe za tento objev vdûãíme
nelegální ãinnosti místních obyvatel, jimÏ se v rozvalinách Acheta-
tonu náhodou podafiilo objevit celou poãetnou skupinu tabulek, kte-
ré kdysi tvofiily souãást tamního královského archivu. Takov˘ objev
pochopitelnû vyvolal pouze dal‰í snahy o hledání podobn˘ch staro-
vûk˘ch památek a v dobû, kdy do Achnatonova mûsta pfii‰la první
vûdecká expedice, byla celá oblast pÛvodního nálezu z archeologic-
kého hlediska uÏ témûfi úplnû zniãena. Nelegální vykopávky tak jiÏ
na konci 19. století prakticky znemoÏnily rekonstrukci pÛvodní
archeologické situace a ani následné archeologické práce nemohly
tyto ne‰Èastné události zvrátit. V dÛsledku tohoto jednání nám
nezb˘vá neÏ konstatovat, Ïe jedná-li se o nález jednotliv˘ch tzv.
amarnsk˘ch tabulek, jak je tento korpus textÛ bûÏnû oznaãován, sku-
teãné místo nálezu mÛÏeme v souãasné dobû relativnû spolehlivû
stanovit pouze u pfiibliÏnû tfiiceti popsan˘ch2 a dvou nepopsan˘ch
tabulek. U dal‰ích tfií, vãetnû dal‰í nepopsané tabulky, mÛÏeme mís-
to jejich nálezu povaÏovat jen za velice pravdûpodobné. V pfiípadû
prvotního objevu, tedy u rozsáhlé skupiny textÛ, která byla nalezena
jiÏ v prÛbûhu roku 1887, v‰ak mÛÏeme pouze fiíci, Ïe naprostá vût‰i-
na tûchto tabulek pochází z archeologicky velice nespolehlivého
kontextu, a toto tvrzení tak platí pro znaãné mnoÏství tabulek uloÏe-
n˘ch dnes ve velk˘ch svûtov˘ch sbírkách vãetnû Pfiedov˘chodního
muzea v Berlínû, Britského muzea v Lond˘nû ãi Egyptského muzea
v Káhifie, abychom jmenovali pouze ty nejpoãetnûj‰í kolekce. Nic-
ménû je pravdûpodobné, Ïe jejich vût‰ina byla – stejnû jako mnohé
pozdûj‰í texty – objevena v oblasti Centrálního mûsta, jmenovitû pfií-
mo v prostoru ãi v bezprostfiedním okolí královského archivu.

První amarnské tabulky, u nichÏ povût‰inou známe místo jejich
nálezu, tedy spojujeme aÏ s archeologick˘m v˘zkumem mûsta, kte-
r˘ zde v sezonû 1891–1892 za finanãní podpory dvou nad‰en˘ch
a oddan˘ch mecená‰Û, Jesseho Hawortha a Martyna Kennarda,
uskuteãnil William M. F. Petrie (Petrie 1892a; 1892b; 1894). Pet-
rieho cesta do Amarny v‰ak byla pomûrnû sloÏitá. Z Bromley odjel
22. fiíjna 1891 a na zaãátku listopadu se pfies Marseille dostal aÏ do
Káhiry. Bezprostfiednû po svém pfiíjezdu zahájil jednání o povolení
k vykopávkám s fieditelem památkové správy Eugènem Grébautem
a tato jednání byla nepochybnû velice obtíÏná. Sám Petrie se o nich
detailnû zmiÀuje jak ve sv˘ch denících, uloÏen˘ch ve sbírkách Grif-
fithova ústavu v Oxfordu, tak i ve své autobiografii nazvané Seven-
ty Years in Archaeology.3 Pfied polovinou listopadu se Petrie rozhodl
vydat na jih. Jeho kontrakt na vykopávky v prostoru mûsta mûl plat-
nost do 17. ãervence 1892. Po cestû se zastavil ve Fajjúmu, kde pro
svou práci v Amarnû najal malou skupinu osvûdãen˘ch a spolehli-
v˘ch dûlníkÛ, ktefií pro nûj pracovali jiÏ v pfiedchozí sezonû na py-
ramidovém poli v Médúmu,4 a je‰tû bûhem listopadu se mu podafii-
lo zahájit v˘kopové práce. Situace v Amarnû v dobû Petrieho
pfiíjezdu v‰ak byla velice neutû‰ená a Petrie sám ji popisuje násle-
dujícími slovy: „(Jednotlivé) budovy odnesli EgypÈané pryã v ce-
l˘ch blocích, a to aÏ na úroveÀ nejhlub‰ích základÛ, sochy rozbili
úplnû a v domech nenechali (vÛbec) nic. A pfiedstavitelé muzea
a nechvalnû znám˘ arabsk˘ obchodník (se staroÏitnostmi) odklidili
bez jakéhokoliv záznamu (i) to, co uniklo dal‰ím plenitelÛm tohoto
století. Nyní jsem se (tedy) snaÏil objevit to málo, co zÛstalo z umû-
ní a dûjin tohoto svébytného místa tím, Ïe jsem peãlivû prozkoumal
mûsto. Z hrobek jsem (byl) vylouãen, byÈ úfiady samy tam nedûlají
nic a Chuenatenova (= Achnatonova) hrobka zÛstává nevyãi‰tûna,
zlomky sarkofágu a nádob bez rozli‰ení (jsou) pohozeny venku
v odpadu“ (Petrie 1892b: 356). Petrie jako zku‰en˘ archeolog záhy
dospûl k závûru, Ïe nemá cenu zkoumat lokalitu jako jeden celek,
protoÏe by to nebyla práce na jednu sezonu, ale na cel˘ Ïivot. Vy-

cházel pfiitom i z toho, Ïe období vlády 18. dynastie povaÏoval za
dobfie známé, a tudíÏ mu není zapotfiebí vûnovat tolik pozornosti.5

Své snahy se proto rozhodl zamûfiit na jeden vybran˘ obytn˘ soubor
(v ideálním pfiípadû patfiící nûkterému dvofianovi), a pokud by se mu
ho povedlo najít a identifikovat, tak i na královsk˘ palác.6 Právû
druh˘ jmenovan˘ cíl se mu podafiilo záhy splnit. Ve svém deníku
poznamenal, Ïe jej povaÏuje za dosud nejslibnûj‰í místo a oãekává
zde nález zlomkÛ nejlep‰í sochafiské práce a glazovan˘ch pfiedmûtÛ
své doby, ukryt˘ch ãi ztracen˘ch cenností a pfiedev‰ím pak i ja-
k˘chkoliv historick˘ch pfiedmûtÛ, jak˘mi jsou papyry nebo hlinûné
tabulky.7 Právû takové tabulky se Petriemu nakonec podafiilo obje-
vit, byÈ jinde, neÏ sám pÛvodnû pfiedpokládal. Bûhem své práce Pet-
rie nejprve ignoroval informace místních obyvatel o místû nálezu
hlinûn˘ch tabulek, ktefií se tyto informace snaÏili vymûnit za za-
mûstnání na Petrieho vykopávkách. AÏ pozdûji se rozhodl vûnovat
pozornost stavebnímu komplexu, kter˘ oznaãil jako blok ã. 19 (Pet-
rie 1894: 23–24). Na konci ledna 1892 tak mohl napsat: „Koneãnû
jsem se dotkl klínopisn˘ch tabulek“.8 Zlomek jedné tabulky nalezl
pfii opûtovném ãi‰tûní domu, kter˘ mu byl oznaãen jako místo
prvotního nálezu tabulek, a dal‰í tabulky objevil ve dvou odpadních
jámách. Ve snaze objevit dal‰í tabulky nechal dûlníky pokraãovat
v ãi‰tûní prostoru aÏ do hloubky, kde dosáhli písãitého podloÏí stav-
by. Petrie pfiedpokládal, Ïe obû jámy vznikly je‰tû pfiedtím, neÏ na
tomto místû vyrostly stûny nového domu (Petrie 1894: 23). Celou
nálezovou situaci pro sebe interpretoval tak, Ïe se jedná o místo, na
kterém Ïil babylónsk˘ písafi, jenÏ do tûchto jam odhazoval nepo-
tfiebn˘ materiál a odpad. Následnû zde do‰lo k vybudování skladi‰t-
ních prostor a zbytky po písafiovû práci tak zÛstaly pohfibeny v uve-
den˘ch jámách.9 JiÏ od zaãátku sv˘ch prací si byl Petrie velice
dobfie vûdom toho, Ïe jím objevené tabulky mají odli‰nou povahu
neÏ doposud známé texty – vÏdyÈ mezi „jeho“ tabulkami jedno-
znaãnû pfievládaly „v˘ukové“ texty, nikoliv královská koresponden-
ce, jak tomu bylo u tabulek, které se jiÏ dostaly do sbírek svûtov˘ch
muzeí. O Petrieho usilovné snaze nalézt dal‰í tabulky svûdãí i to, Ïe
své pátrání roz‰ífiil i mimo prostor bloku ã. 19, a to aÏ do oblasti blo-
ku ã. 21, kde pozdûji objevil je‰tû jeden zlomek tabulky.10 Smûrem
k západu a k jihu mûlo jeho hledání mnohem men‰í nadûji na ús-
pûch. Petrie následnû uãinil závûr, Ïe je jiÏ nemoÏné nalézt v této
oblasti dal‰í klínopisné tabulky. Bûhem celé sezony objevil celkem
dvacet jedna tabulek a jejich zlomkÛ, které jsou dnes uloÏeny ve
sbírkách Ashmolean Museum v Oxfordu a které kromû malé skupi-
ny dopisÛ obsahovaly i texty spojené s amarnskou písafiskou tradicí,
tedy dokumenty, jeÏ souvisely s „klínopisn˘m“ vzdûláváním
amarnsk˘ch písafiÛ.11 Je ale velice ne‰Èastné, Ïe ani ve své publika-
ci vûnované práci v Amarnû, ani ve sv˘ch denících Petrie nijak ne-
specifikuje, které tabulky byly objeveny v jednotliv˘ch odpadních
jamách ãi která tabulka pochází z okolí bloku ã. 21. Je‰tû sloÏitûj‰í
je situace v pfiípadû dal‰ích dvou textÛ,12 které – na rozdíl od zb˘va-
jících tabulek – nejsou ani zahrnuty v Saycovû studii o amarnsk˘ch
tabulkách z Petrieho vykopávek a místo jejich nálezu zÛstává pro
nás zcela neznámé.

K objevu dal‰ích amarnsk˘ch tabulek pak do‰lo aÏ za více neÏ
dvacet let. JiÏ v roce 1907 sice zahájila prÛzkum expedice Nûmec-
ké orientální spoleãnosti (Deutsche Orient-Gesellschaft) vedená
Ludwigem Borchardtem, ale jejich v˘zkum, zamûfien˘ pfiedev‰ím
na soukromé domy v prostoru Severního a JiÏního pfiedmûstí, pfii-
nesl nález dal‰ích tabulek aÏ v roce 1913 (Borchardt 1914: 34–36;
Schroeder 1914; OLZ 1914/8). Oba tehdy nalezené zlomky pochá-
zejí z oblasti, kterou dnes oznaãujeme jako tzv. Hlavní mûsto, a ty-
to tabulky pfiedstavují souãást sbírek Egyptského muzea v Káhifie.
Vût‰í z obou uveden˘ch zlomkÛ, objeven˘ v komplexu O47.2, je
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popsán klasickou literární skladbou Král bitvy (EA 359), zatímco
men‰í – pocházející z domu N47.3 – obsahuje tzv. sylabáfi nebo sla-
bikáfi A (EA 379).

V prostoru Hlavního mûsta, jmenovitû v komplexu O49.23, byla
ve v˘kopové sezonû 1920–1921 objevena je‰tû dal‰í tabulka, ozna-
ãovaná jako EA 368, která stejnû jako pfiedchozí dva texty náleÏí
k amarnské ‰kolní tradici. V tomto pfiípadû se v‰ak jiÏ jedná o v˘sle-
dek práce archeologické mise britské Spoleãnosti pro v˘zkum Egyp-
ta (Egypt Exploration Society) vedené Thomasem E. Peetem.13 Se
jménem Spoleãnosti pro v˘zkum Egypta, tentokrát jiÏ pod vedením
Johna D. S. Pendleburyho, v‰ak spojujeme pfiedev‰ím objev o nûco
poãetnûj‰í skupiny amarnsk˘ch tabulek, kter˘ se odehrál bûhem se-
zony 1933–1934. Kromû dvou nepopsan˘ch tabulek14 se Pendlebu-
rymu podafiilo roz‰ífiit korpus amarnsk˘ch textÛ o celkem osm tabu-
lek. Pouze jedinou z nich – EA 371 (BM 134868) – v‰ak nalezl

v místû, které nebylo aÏ do té doby nijak spojováno s tzv. amarnsk˘m
archivem. Bûhem této v˘kopové sezony se Pendlebury znovu zamû-
fiil na místo, které o více neÏ ãtyfiicet let dfiíve prozkoumal William
M. F. Petrie, tedy na oblast administrativních budov leÏících v˘-
chodnû od královského paláce (Q42.1, 7, 5 a 21), kde se mu podafii-
lo odkr˘t nûkolik cihel nesoucích otisk s názvem tohoto konkrétního
stavebního komplexu, tj. „Místo královy korespondence“ (Petrie
1894: pl. XLII; Petrie 1898: 1; Pendlebury 1951: I, 114, 150; II,
pl. LXXXIII, V; Q41.21). Zb˘vajících devût tabulek, tedy vãetnû
onûch dvou nepopsan˘ch, tak Pendlebury ve skuteãnosti objevil
v místech, kde pfied ním jiÏ pracoval W. M. F. Petrie a kde, podle jeho
vlastních slov, nemohly b˘t objeveny uÏ Ïádné dal‰í tabulky. I tato
skuteãnost tak jen prohloubila pochybnosti o pfiesnosti a peãlivosti
Petrieho záznamÛ, které ve znaãné mífie pfietrvávají aÏ do dne‰ních
dnÛ.
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EA Místo nálezu Nálezov˘ kontext Okolnosti nálezu Charakter textu Souãasné uloÏení

EA 14 Q42.21 úfiední budova odpadní jáma inventáfi Ash. 1893.1–41 (415)

EA 43 Q42.21 úfiední budova odpadní jáma dopis Ash. 1893.1–41 (408)

EA 61 Q42.21 úfiední budova odpadní jáma dopis Ash. 1893.1–41 (410)

EA 135 Q42.21 úfiední budova odpadní jáma dopis Ash. 1893.1–41 (409)

EA 184 Q42.21 úfiední budova odpadní jáma dopis Ash. 1893.1–41 (426)

EA 190 Q42.21 úfiední budova odpadní jáma dopis Ash. 1893.1–41 (411)

EA 236 Q42.21 úfiední budova odpadní jáma dopis Ash. 1893.1–41 (423)

EA 342 Q42.21 úfiední budova odpadní jáma ‰kolní Ash. 1893.1–41 (414)

EA 343 moÏná Q42.22 snad úfiední budova neznám˘ ‰kolní Ash. 1893.1–41 (427)

EA 344 Q42.21 úfiední budova odpadní jáma ‰kolní Ash. 1893.1–41 (417)

EA 345 Q42.21 úfiední budova odpadní jáma ‰kolní24 Ash. 1893.1–41 (424)

EA 346 Q42.21 úfiední budova odpadní jáma ‰kolní Ash. 1893.1–41 (420)

EA 347 Q42.21 úfiední budova odpadní jáma ‰kolní Ash. 1893.1–41 (422)

EA 348 Q42.21 úfiední budova odpadní jáma ‰kolní Ash. 1893.1–41 (419)

EA 349 moÏná Q42.22 snad úfiední budova neznám˘ ‰kolní Ash. 1893.1–41 (428)

EA 350 Q42.21 úfiední budova odpadní jáma ‰kolní Ash. 1893.1–41 (425)

EA 351 Q42.21 úfiední budova odpadní jáma ‰kolní Ash. 1893.1–41 (412)

EA 352+353 Q42.21 úfiední budova odpadní jáma ‰kolní Ash. 1893.1–41 (413) + 

Ash. 1893.1–41 (421)

EA 354 Q42.21 úfiední budova JV místnost ‰kolní Ash. 1893.1–41 (418)

EA 355 Q42.21 úfiední budova odpadní jáma ‰kolní/ váleãek Ash. 1893.1–41 (416)

EA 359 O47.2 soukrom˘ komplex ‰kolní J.48396, SR 4/12223/0

EA 368 O49.23 soukrom˘ komplex chodba J ‰kolní Ash. 1921.1154

od centrální sínû

EA 370 Q42.21 úfiední budova dopis BM 134870

EA 371 Q43.43 úfiední budova dopis BM 134868

EA 372 Q42.21 úfiední budova ‰kolní BM 134872

EA 373 Q42.21 úfiední budova ‰kolní BM 134864

EA 374 Q42.21 úfiední budova ‰kolní BM 134863

EA 375 Q42.21 úfiední budova ‰kolní BM 134866

EA 376 Q42.21 úfiední budova ‰kolní BM 134865

EA 377 Q42.21 úfiední budova ‰kolní BM 134871

EA 379 N47.3 soukrom˘ komplex ‰kolní J.48397; SR 4/12224/0

nenese oznaãení neznám˘ snad úfiední budova nepopsaná tabulka Ash. 1893.1–41 (429)

nenese oznaãení Q42.21 úfiední budova nepopsaná tabulka BM 134867

nenese oznaãení Q42.21 úfiední budova nepopsaná tabulka BM 134869

Tab. 1 Pfiehled amarnsk˘ch tabulek s uveden˘m místem nálezu
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Pokud si pfieneseme informace shromáÏdûné v tabulce 1 do ma-
py, zjistíme, Ïe aÏ na nûkolik málo ojedinûl˘ch v˘jimek byly v‰ech-
ny tabulky ve skuteãnosti objeveny v kontextu, kter˘ má nepochyb-
nû úfiední charakter.

Pro místo, které je nejvíce spojeno s nálezem klínopisn˘ch tabu-
lek, bychom mohli – trochu pfienesenû – pouÏít oznaãení „minister-
stvo zahraniãních vûcí“. Ze stavebního hlediska se v Tell el-Amar-
nû pod tímto názvem skr˘vá skupina budov, mezi kter˘mi
nalezneme i tzv. archiv neboli „DÛm královy korespondence“. Jed-
ná se o skupinu ãtyfi staveb, které byly vybudovány podél jedné osy,
pfiibliÏnû v severojiÏním smûru. Tfii z tûchto budov, oznaãované jako
Q42.1, Q42.7 a Q42.5, tvofií souvisl˘ pás, zatímco nejjiÏnûj‰í budo-
vu – Q42.21 (tj. Petrieho blok ã. 19) – oddûluje od zb˘vajících ãástí
komplexu úzká, v˘chodozápadním smûrem probíhající chodba.
I navzdory tomu, Ïe v dobû zahájení v˘kopov˘ch prací byl cel˘
komplex ve velice ‰patném stavu dochování (coÏ obzvlá‰tû platí pro
nejsevernûji poloÏen˘ blok Q42.1), je zfiejmé, Ïe hlavní vstup do
jednotliv˘ch ãástí se pÛvodnû nacházel na západní stranû, tedy ve
smûru od ohrazení rozlehlého komplexu tzv. Králova domu (P42.2).
Právû v jihozápadní ãásti tohoto stavebního celku, tedy poblíÏ v˘-
znamn˘ch správních budov a úfiadÛ, byla umístûna i vlastní králov-
ská rezidence. Na základû publikovaného plánu v‰ak mÛÏeme kon-
statovat, Ïe vstup do jednotliv˘ch budov z v˘chodní strany byl
moÏn˘ pouze u krajních staveb, tj. nejsevernûj‰í Q42.1 a nejjiÏnûj‰í
Q42.21. Toto konstatování je dÛleÏité zejména pro Q42.21, neboÈ
právû v˘chodní vstup umoÏÀoval pfiím˘ pfiístup do rozlehlé míst-
nosti, v níÏ mûly b˘t nalezeny klínopisné tabulky. Stav dochování
této stavby nám v‰ak bohuÏel neumoÏÀuje zjistit, zdali se mezi „v˘-
chodní“ a „západní“ ãástí budovy nacházely nûjaké dvefie, které by
umoÏÀovaly prÛchod do obou ãástí amarnského archivu.V˘chodní
vstup do budovy je v‰ak dÛleÏit˘ i z jiného dÛvodu. Právû tento
vstup totiÏ umoÏÀoval pracovníkÛm královského archivu pfiím˘ pfií-
stup do dal‰ích budov v administrativní ãásti mûsta, které se nachá-
zely v˘chodnû od ulice, a to vãetnû tzv. Domu Ïivota (Q42.19, 20,
31 a 30), jenÏ se rozkládal jihov˘chodnû od „ministerstva zahraniã-
ních vûcí“. Zatímco amarnské „ministerstvo zahraniãních vûcí“
a konkrétnû jeho archiv mÛÏeme – ponûkud zjednodu‰enû – pova-
Ïovat za pfiedstavitele klínopisné kultury, ve stejné perspektivû mÛ-
Ïeme na DÛm Ïivota pohlíÏet jako na zástupce egyptské písafiské
tradice.16 Z toho jednoznaãnû vypl˘vá, Ïe minimálnû prostorovû
byla tato dvû skriptoria velice úzce spjata.17

Je také velice pravdûpodobné, Ïe vyuÏití této oblasti Centrálního
mûsta se neomezovalo pouze na uloÏení ãi uskladnûní jednotliv˘ch
dokumentÛ, ale zfiejmû bychom ho mohli spojit i s vlastním proce-
sem jejich produkce. Podíváme-li se na tuto oblast jako na místo,
kde se vyrábûly hlinûné tabulky, musíme si poloÏit nûkolik zásad-
ních otázek, a to pfiedev‰ím jak a kde pfiesnû probíhala jejich v˘ro-
ba? K v˘robû takov˘ch tabulek bylo zapotfiebí splnit následující kri-
téria. Muselo zde b˘t místo, kde mohla b˘t uchovávána hlína
potfiebná k jejich v˘robû. Písafii museli mít pfiístup k vodû a znaãné
mnoÏství vody museli mít k dispozici i v prÛbûhu vlastní v˘roby ta-
bulek. A koneãnû, musely se zde nacházet pece, ve kter˘ch mohly
b˘t tabulky vypáleny.18 K tomu, abychom dokázali odpovûdût na ty-
to otázky, nám do znaãné míry pomáhají v˘sledky petrologick˘ch
anal˘z amarnsk˘ch tabulek. Z tûchto anal˘z totiÏ jednoznaãnû vy-
pl˘vá, Ïe k v˘robû tabulek pfiímo v Amarnû byly pouÏívány dva od-
li‰né druhy hlíny. První z nich je místní naplavenina, kterou písafii
pouÏívali pfiedev‰ím k v˘robû tabulek neúfiední povahy, tedy vãetnû
textÛ spojen˘ch s amarnskou písafiskou tradicí – textÛ ‰kolní pova-
hy, nejrÛznûj‰ích konceptÛ, kopií apod. Ze stejné hlíny se vyrábûla
i bûÏná keramika pouÏívaná v kaÏdodenním Ïivotû. Skupina úfied-

ních dokumentÛ, tedy dopisÛ, které byly oficiálním v˘sledkem prá-
ce královského skriptoria, ale byla zapisována na tabulky vyrobené
z velice kvalitní jílovité hlíny, jeÏ se v‰ak v oblasti Amarny bûÏnû
nevyskytuje. Je tudíÏ zfiejmé, Ïe tato hlína musela b˘t do Amarny
dováÏena z jin˘ch ãástí Egypta. Toto „podvojné“ pouÏití rÛzn˘ch
druhÛ materiálÛ není z egyptského hlediska nic neobvyklého a na-
prosto dokonale odpovídá egyptské povaze. VÏdyÈ rozdûlení mate-
riálu na lep‰í a hor‰í kvalitu a jeho následné odli‰né pouÏívání je tak
dobfie doloÏeno v egyptské písafiské a archivní praxi, kde roli ménû
kvalitního záznamového média zastávala ostraka, zatímco pro nej-
kvalitnûj‰í a nejv˘znamnûj‰í dokumenty písafii pouÏívali papyrus!
To, Ïe mohli amarn‰tí písafii pouÏívat oba druhy hlíny, svûdãí o tom,
Ïe k nim museli mít pfiístup. CoÏ samozfiejmû nepfiedstavovalo Ïád-
n˘ zásadní problém, protoÏe tito zamûstnanci náleÏeli k oficiální in-
stituci, jakou byla královská dílna. Ale znamená to i to, Ïe v Amar-
nû musela existovat také oddûlená místa pro uskladnûní tohoto
materiálu. Stejnû tak dobfie mohlo poslouÏit jen jedno jediné skla-
di‰tû, ve kterém mohly b˘t hlinûné hroudy uchovávány samostatnû,
napfiíklad v jednotliv˘ch ko‰ích. Toto platí zejména pro kvalitnûj‰í
jílovit˘ materiál, kter˘ – pokud je vystaven pÛsobení vzduchu – ve-
lice rychle vysychá (Arnold – Bourriau 1993: 12). BohuÏel, dfiívûj-
‰í vykopávky v prostoru administrativního komplexu nám neumoÏ-
Àují identifikovat Ïádné konkrétní místo, které by mohlo slouÏit
tomuto úãelu.

Dal‰í podmínkou v˘roby hlinûn˘ch tabulek byla nepochybnû pfií-
tomnost vody, která pfiedtím, neÏ byla smíchána s rozdrcenou hlí-
nou, mohla b˘t uskladnûna ve velk˘ch keramick˘ch zásobnicích.
K tomu, aby písafii zabezpeãili dobr˘ v˘sledek, vãetnû správného
vytvarování a vypálení tabulky, museli hlinûné hroudy nejdfiíve dÛ-
kladnû rozdrtit a poté smísit s vodou. Následovalo ãi‰tûní této smû-
si od nehlinûn˘ch souãástí. Dal‰ím krokem bylo peãlivé prohnûtení
nebo pro‰lapání, ke kterému bylo zapotfiebí je‰tû dal‰í velké mnoÏ-
ství vody. Nacházel se tedy v prostoru „ministerstva zahraniãních
vûcí“ nûjak˘ zdroj vody, napfi. studna? Na základû publikovaného
materiálu musíme na tuto otázku odpovûdût, Ïe nikoliv. Písafii si tak
k v˘robû tabulek museli zaji‰Èovat pfiísun vody z jin˘ch ãástí mûsta.
Takov˘ závûr v‰ak vyvolává dal‰í otázku – nachází se v oblasti
Centrálního mûsta nûjak˘ vodní zdroj, ze kterého by mohli ãerpat
jak písafii z klínopisného, tak i z egyptského skriptoria? Ani v tom-
to pfiípadû nemÛÏeme spolehlivû odpovûdût. V bezprostfiední blíz-
kosti obou komplexÛ se totiÏ doposud nepodafiilo identifikovat Ïád-
nou studnu a nejbliÏ‰í studny se nacházejí aÏ v odlehlej‰ích ãástech
mûsta oznaãovan˘ch jako S42 a R43. Jejich spojení s písafisk˘mi
úfiady v‰ak není jisté. Pokud jde o pfiítomnost velk˘ch zásobnic na
vodu nebo alespoÀ jejich zlomkÛ, ani Petrie ani Pendlebury nevû-
novali jejich pfiítomnosti vÛbec Ïádnou pozornost. CoÏ samozfiejmû
neznamená, Ïe se zde tyto zásobnice pÛvodnû nenacházely – oba
badatelé totiÏ svou pozornost vûnovali pouze „v˘znamn˘m pfied-
mûtÛm“.

Petrologická anal˘za tabulek také jednoznaãnû prokázala, Ïe
v‰echny úfiední dokumenty egyptského pÛvodu – tedy oficiální do-
pisy vydané amarnsk˘m královsk˘m úfiadem – byly ve skuteãnosti
vypáleny. MÛÏeme tedy v prostoru královského skriptoria najít nû-
jaké pece? V tomto pfiípadû je na‰e nadûje v kladnou odpovûì vût-
‰í. Jisté náznaky mÛÏeme nalézt ve zprávû o vykopávkách Spoleã-
nosti pro v˘zkum Egypta pfiímo v prostoru královského archivu.
Bezprostfiednû po popisu neblahého stavu dochování celé stavby
a odkazu na pfiípadné pÛvodní místo objevu klínopisn˘ch tabulek
(Pendlebury 1951: I, 114) se v˘kopci soustfiedí na popis celé stavby.
Pfiedpokládají, Ïe hlavní vchod byl umístûn na v˘chodû a hned za
ním se nacházela místnost, kde byly pÛvodnû objeveny tabulky.
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V severov˘chodním rohu této místnosti se nalézají zbytky schodi‰tû.
Smûrem k severu se otevírá dal‰í místnost, ve které se dochovaly dvû
pece. Pfiítomnost tûchto pecí v prostoru královského úfiadu v‰ak
Pendlebury spojil se znám˘m blízkov˘chodním zvykem podávat
v podobn˘ch institucích horkou kávu. Dnes bychom fiekli hork˘ ãaj.
Takové vysvûtlení ale není pfiíli‰ pravdûpodobné. Skuteãnost, Ïe pÛ-
vodní v˘kopci si ãasto neuvûdomovali skuteãnou funkci objeven˘ch
objektÛ, mÛÏeme dobfie ilustrovat na pfiíkladu „pece na chleba“, kte-
rou v prostoru Hlavního mûsta objevil a popsal Ludwig Borchardt.19

Poté, co tuto pec znovu prozkoumal Paul Nicholson, je v‰ak zfiejmé,
Ïe byla spí‰e neÏ k peãení chleba pouÏívána k vypalování keramiky
(Nicholson 1992: 67). Mohly snad tedy pece objevené Pendleburym
v královském archivu slouÏit k vypalování hlinûn˘ch tabulek? Pokud
ano, mohli bychom téÏ pfiedpokládat, Ïe alespoÀ v tomto ohledu byl
úfiad samostatnou a sobûstaãnou jednotkou.

JiÏ od samotn˘ch poãátkÛ archeologického v˘zkumu je oblast
Centrálního mûsta známá v˘skytem velkého mnoÏství povût‰inou
krátk˘ch hieratick˘ch nápisÛ, které uvádûjí oznaãení jednotliv˘ch
staveb. Právû tyto nápisy nám mj. dosvûdãují i pfiítomnost jednotli-
v˘ch písafiÛ. Ani tyto nápisy ani studium jmen konkrétních amarn-
sk˘ch písafiÛ nám ale neodhalují jakékoliv rozdíly mezi zamûstnan-
ci obou písafisk˘ch úfiadÛ a pouze existence dvou odli‰n˘ch tradic
spojen˘ch s rÛzn˘mi jazyky by mohla naznaãovat jejich podvoj-
nost. Cílem tohoto krátkého pfiíspûvku v‰ak rozhodnû není poskyt-
nout ãtenáfii v˘ãet konkrétních korespondenãních frází a v˘razÛ do-
loÏen˘ch v amarnsk˘ch dopisech, které by mohly svûdãit o blízkém
spojení nebo naopak o odli‰nostech mezi egyptskou a klínopisnou
tradicí. Situaci nám nijak neusnadÀuje ani to, Ïe samotné amarnské
dopisy vypovídají jen velice málo o osobách, které byly zodpovûd-
né za jejich sepsání. V jednom z dopisÛ se v‰ak vyskytuje ponûkud
nejasn˘ v˘raz oznaãující osobu nûkterého z písafiÛ. Jedná se o jak˘-
si dovûtek neboli postskriptum v dopise EA 316, kde je písafi ozna-
ãen jako ‰a-ax-‰i-xa, coÏ se obvykle spojuje s egyptsk˘m titulem
„písafi dopisÛ“ nebo „korespondenãní tajemník“ ãi „sekretáfi“
(egyptsky sS Sa.t). V prÛbûhu 18. dynastie se ov‰em tento titul uÏí-
val jen velice vzácnû a dnes také nemáme v egyptsk˘ch pramenech
doloÏeného Ïádného nositele tohoto titulu ani z Amarny samotné,
ani z celého tzv. amarnského období. S dal‰ím oznaãením písafie se
mÛÏeme setkat – opût v korespondenãním dovûtku – ve skupinû
ãtyfi dopisÛ, které egyptskému králi adresoval tehdej‰í vládce Jeru-
zaléma,20 tj. akkadské tup‰ar ‰arri, které mÛÏeme pfieloÏit jako
„králÛv“ nebo „královsk˘ písafi“. Tento v˘raz v‰ak mÛÏe stejnû dob-
fie jako konkrétní funkci daného písafie u královského dvora pfied-
stavovat i pfieklad urãitého egyptského titulu, napfi. „královsk˘ pí-
safi“ (egyptsky sS nswt) nebo „skuteãn˘ královsk˘ písafi“ ãi
„královsk˘ sekretáfi“ (egyptsky sS nswt mAa.t). PouÏití obou titulÛ
není v amarnském prostfiedí Ïádnou vzácností – v prvním pfiípadû
máme doloÏeno ãtrnáct aÏ patnáct pfiíkladÛ, zatímco titul „králov-
ského sekretáfie“ se dochoval v osmi v˘skytech (Hari 1976). Je také
dÛleÏité upozornit na skuteãnost, Ïe v‰ichni tito písafii mají egypt-
ská jména a nic nenasvûdãuje tomu, Ïe by se mohlo jednat o cizin-
ce Ïijící a pracující pro královsk˘ dvÛr v Achetatonu.

V závûru mÛÏeme konstatovat, Ïe aãkoliv zÛstává totoÏnost písa-
fiÛ amarnsk˘ch dopisÛ stále do velké míry obestfiena nejasnostmi,
lze i pfiesto vyvodit v tomto ohledu nûkteré závûry. Za prvé mÛÏeme
fiíci, Ïe nesporn˘m místem uloÏení i v˘roby amarnsk˘ch tabulek
skuteãnû byl prostor královského archivu, jenÏ tvofiil nedílnou sou-
ãást správní ãtvrti, která se rozkládala v tzv. Centrálním mûstû. Je-
ho situování na toto místo nebylo rozhodnû náhodné a tento závûr
mÛÏeme uãinit i s ohledem na jeho propojení s tradiãní egyptskou
institucí Domu Ïivota. Písafie pracující v obou skriptoriích tak od

sebe oddûlovala pouze úzká ulice. V prostoru klínopisného archivu
se nám bohuÏel nepodafiilo identifikovat ani místo, kde mohla b˘t
uskladnûna hlína potfiebná k v˘robû tabulek, ani zdroj vody. Písafii
tedy byli pravdûpodobnû závislí na vnûj‰ím zdroji, kter˘ mohl slou-
Ïit i dal‰ím institucím v Centrálním mûstû. Na druhou stranu vypa-
lování hlinûn˘ch tabulek pfiedstavovalo proces, kter˘ byl jinak
egyptské písafiské praxi neznám ,̆ a v tomto ohledu mohl b˘t archiv
sobûstaãnou správní a funkãní jednotkou. Jedná-li se o totoÏnost pí-
safiÛ Ïijících a pracujících v Tell el-Amarnû, pak studium neodhali-
lo Ïádné zvlá‰tnosti a nic nenasvûdãuje tomu, Ïe by se mohlo jednat
o pfiíslu‰níky vût‰í ãi men‰í skupiny cizincÛ, které by k tomuto úãe-
lu zamûstnávalo amarnské (a potaÏmo egyptské) „ministerstvo
zahraniãí“. Je tedy pravdûpodobnûj‰í, Ïe tito písafii – podobnû jako
písafii v Domû Ïivota – náleÏeli k vybrané skupinû zamûstnancÛ
královsk˘ch dílen doloÏen˘ch v Amarnû.

Poznámky:
1 V prostoru v˘chodnû od tzv. Domu krále, srov. Kemp (1972: 668).
2 Pro spojení fragmentÛ EA 352 a EA 353 srov. Izre’el (1997: 37–38).
3 Pro Petrieho deníky srov. Petrie W. M. F. MSS. v archivu Griffith Institu-

te v Oxfordu, srov. téÏ Petrie (1940) a Drower (1995: 187–188).
4 K Petrieho pracím v Médúmu srov. Petrie (1892c); srov. téÏ idem (1892a:

138–147).
5 Petrie W. M. F. MSS., 13–21 Nov 1891 – IV (19–30), s. 27.
6 Petrie W. M. F. MSS., 13–21 Nov 1891 – IV (19–30), s. 28.
7 Petrie W. M. F. MSS., 13–21 Nov 1891 – IV (19–30), s. 29.
8 Petrie W. M. F. MSS., 24–30 Jan 92 – XIII (88–95), s. 94.
9 Petrie W. M. F. MSS., 24–30 Jan 92 – XIII (88–95), s. 94–95.
10 Nálezové okolnosti jsou v‰ak velice nejisté, jednalo se zfiejmû o Q42.22,

srov. Petrie (1894: 24).
11 A také jednu nepopsanou tabulku, Ash. 1893.1–41 (429); pro edici textÛ

souvisejících s písafiskou tradicí v Amarnû srov. Izre’el (1997).
12 Jedná se o texty standardnû oznaãované jako EA 343 a EA 349.
13 Dnes uloÏeno ve sbírkách Ashmolean Museum v Oxfordu, srov. Ash.

1921.1154; Peet (1921).
14 Viz BM 134867 a BM 13486; do sbírek Britského muzea v Lond˘nû byly

tyto tabulky zaregistrovány aÏ v roce 1966.
15 Jedná se o tzv. recyklovanou tabulku, srov. Abrahami – Coulon (2008:

3–5).
16 K tzv. Domu Ïivota srov. Gardiner (1938).
17 Jedna z amarnsk˘ch tabulek byla také objevena v oblasti Q42.22, coÏ je

pomûrnû dobfie dochovaná stavba, která pfiiléhá od severu k Domu Ïivota.
18 K vypalování tabulek egyptské provenience srov. Goren – Finkelstein –

Na’man (2004: 23–30, 76–87).
19 Místnost 10, P47.20, srov. Borchardt (1932: 74, pl. IV), Borchardt – Ric-

ke (1980: 128–129, fig. 17).
20 EA 286: 61; EA 287: 64; EA 288: 62, EA 289: 47; srov. Mynáfiová

(2003).
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