HÁDANKY NA ZDECH
Náv‰tûvnická graffita v Sakkáﬁe z doby 19. dynastie
Hana Navrátilová

Co jsou to graffiti
Touha ãlovûka zanechat po sobû v historii stopu se stává pﬁedmûtem ironie stejnû jako filosofie. Je nepopiratelné, Ïe pﬁání zanechat stopu sv˘ch
ãinÛ ãi své pﬁítomnosti nab˘vá nûkdy komick˘ch i tragick˘ch rozmûrÛ.
Obãas je opravdu tûÏké rozhodnout, proã najdeme otisk lidské pﬁítomnosti zanechan˘ právû tak osobit˘m zpÛsobem, jak˘m jsou nejrÛznûj‰í nápisy,
podpisy, ãi doslova ‰krábanice na zdech.V souãasnosti jsme ochotni spojovat je ponejvíce s vandalismem.
Pﬁitom v‰ak v prÛbûhu historie najdeme mnohá svûdectví o Ïivotû
a my‰lení tehdej‰ích lidí zanechaná právû tímto zpÛsobem, poãínaje vlastnû skalními kresbami, a konãe opravdu rÛznorod˘m neoficiálním poselstvím, které po sobû zanechávají lidé na zdech veﬁejn˘ch zaﬁízení rÛzného
druhu prakticky dodnes. Nûkde v prÛbûhu této ‰kály stojí i obsáhl˘ korpus
nápisÛ staroegyptského pÛvodu, kter˘m se pracovnû ﬁíká graffiti – tedy
technick˘m termínem, kter˘ se v ponûkud jiném kontextu pouÏívá pro nápisy, ryté, psané, malované ãi sprejované na zdech aÏ do dne‰ních dnÛ.
Staroegyptské graffiti 1, ãi poãe‰tûnû graffita, jsou ryté ãi psané nápisy
jak v hieroglyfickém, tak i v kurzívním hieratickém písmu. Existují samozﬁejmû také graffita démotická a dá se ﬁíci, Ïe pod pojem graffita se dají zaﬁadit i nûkteré nápisy v kopt‰tinû, tedy poslední fázi v˘voje egypt‰tiny, která jiÏ byla psána ﬁeckou abecedou s nûkolika démotick˘mi znaky.
Je potﬁeba nyní uvést, Ïe na egyptské pÛdû zdaleka nenajdeme jen graffita, která pocházejí z dob starého ãi antického Egypta a jsou psána v nûkterém z v˘vojov˘ch stadií egypt‰tiny. Egyptská pÛda, zejména pak její skály a stavby, nesou také graffita ﬁecká, latinská, aramejská ãi arabská, i ta
v moderních evropsk˘ch jazycích, „turistická“ graffita v angliãtinû, francouz‰tinû, ãi nûmãinû.
Graffita najdeme na mnoha místech, v jistém smyslu se dá ﬁíci, Ïe s jejich
pomocí mÛÏeme sledovat pohyb lidí v krajinû, jakoby nám dodávala dal‰í
rozmûr do mapy egyptské zemû. Lomy, pou‰tní cesty, chrámy a poutní mís1

Viz úvod in Peden (2001), celá kapitola „Introduction“ a také Franke (2001).V obou lze nalézt odkazy na star‰í základní texty, zejm. W. Helcka, J. Yoyotta a Ch. Desroches-Noblecourt,
a také na publikace souborÛ graffit (napﬁ. J. âerného a dal‰ích).
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ta, zastávky na cestách, vojenská taÏení a leÏení. Zachycují oficiální záznam
nebo jen jméno pisatele, konãí v˘zvou k modlitbû a obûti, pﬁípadnû varují,
aby je náv‰tûvník nepo‰kodil. Nûkterá vyjadﬁují pﬁání a touhy lidí na
cestách daleko od domova (graffita z 12.dynastie v núbijské pevnosti Kumma), jiná zase náboÏenské nad‰ení nad sakrální atmosférou místa nebo obdiv ke staré památce (náv‰tûvnická graffita na velk˘ch nekropolích, k nimÏ
se je‰tû vrátíme blíÏe).
Jsou pﬁedstavitelem písemnictví,které je v urãitém smyslu „neformální“,
tedy nejsou souãástí Ïádné státní prezentace. Jsou samozﬁejmû ãasto formální v tom smyslu, Ïe odráÏejí psanou kulturu elity, tedy té ãásti staroegyptské spoleãnosti, která umûla ãíst a psát. Nejsou tedy vÏdy právû dÛkazem lidové tvoﬁivosti.
MÛÏeme je v‰ak mít za písemn˘ záznam osobního svûdectví, osobního
náboÏenského pocitu apod. Graffit existuje samozﬁejmû podle obsahu nûkolik skupin, nûkterá dokonce mají oficiální charakter, takÏe nûkdy tûÏko
hledáme hranici mezi graffitem a krátk˘m záznamem úﬁedního charakteru.
Samozﬁejmé je to, Ïe graffita „osobní“, tj. nevázaná na napﬁ. to, Ïe by jejich
autor poznamenával kupﬁíkladu nûco o probíhající expedici v kamenn˘ch
lomech ãi ãinnosti v královské pevnosti na núbijské hranici, jsou je‰tû zajímavûj‰í, neboÈ se zpravidla váÏí k osobnímu dojmu souvisejícímu s nav‰tíven˘m místem.
Náv‰tûvnické graffiti – svûdectví pro historiografii nebo religionistiku?
Graffiti star˘ch EgypÈanÛ jsou tedy neoficiální nápisy rÛzného druhu. Jsou
k nim ﬁazeny také tzv. Baugraffiti a jiné, v podstatû pravdûpodobnû pﬁeváÏnû technické znaãky na stavbách ãi ﬁemesln˘ch v˘robcích.Ty v‰ak nyní
na‰ím hlavním tématem nebudou. Zamûﬁíme se totiÏ na jeden specifick˘
druh tûchto nápisÛ, staroegyptsk˘ch graffit. Budou jím tzv. graffita náv‰tûvnická, která nás mohou zaujmout hned z nûkolika dÛvodÛ.
Dietrich Wildung rozdûlil náv‰tûvnická graffita na votivní, zbûÏnû struãná – „en-passant“, restauraãní (ãi „památkáﬁská“) a tzv. „pravá“, tj. graffita,
pﬁeváÏnû z Nové ﬁí‰e, která skuteãnû zaznamenávají skoro turitick˘ postﬁeh asi tohoto znûní: „Písaﬁ/úﬁedník apod. XY pﬁi‰el na toto místo, aby
shlédl hrob/chrám… nalezl jej krásn˘/obrovsk˘ …“, a poté mÛÏe následovat rÛznorod˘ text, obsahující napﬁíklad modlitby, obracející se k staviteli,
tvÛrci, resp. majiteli stavby, nebo naopak urãené v jeho prospûch.2
Wildungovo dûlení je jistû zajímavé jiÏ proto, Ïe pouÏívá nejen formální,
ale hlavnû obsahová kritéria. Jak ale vidíme, je vlastnû trochu zjednodu‰ující.Votivní graffito by tedy mûlo mít náboÏensk˘ kontext – ten ale mÛÏe
mít i „pravé náv‰tûvnické“ graffito samo o sobû, zejména, kdyÏ pokud pi2

Wildung (1972: 766–767).

130

HÁDANKY NA ZDECH

satel vz˘vá boÏstvo ku pomoci majiteli nav‰tívené hrobky ãi chrámu, resp.
kdyÏ tohoto majitele vz˘vá jako boÏstvo.
V jaké dobû se vlastnû s rÛzn˘mi typy náv‰tûvnick˘ch graffit mÛÏeme
setkat, kde je najdeme a proã vznikala? Zdá se, Ïe érou tûchto graffit je Nová ﬁí‰e, jiÏ vzhledem k poãtu, kter˘ se z této doby zachoval. První doklady
v‰ak, jak se zdá, pocházejí jiÏ ze Stﬁední ﬁí‰e.3 Z této doby ale vût‰inou známe spí‰e graffita vztahující se k cestám a expedicím do lomÛ, pﬁíp. do
Núbie, a také k pobytu egyptsk˘ch vojákÛ v núbijsk˘ch pevnostech.
Hlavní korpus „náv‰tûvnického“ materiálu v‰ak známe z Nové ﬁí‰e, a to
hlavnû z oblasti memfidské nekropole a ze západních Théb, nûkolik ménû
poãetn˘ch souborÛ graffit pak pochází dokonce i ze stﬁedního Egypta
a Núbie.4 Hlavním pﬁedmûtem tohoto ãlánku je sice memfidsk˘ korpus,
av‰ak neÏ se mu budeme vûnovat, je tﬁeba se alespoÀ ve struãnosti zmínit
i o jeho thébském protûj‰ku,navíc dlouhodobû mapovaném ãesk˘m egyptologem Jaroslavem âern˘m.
V této dobû se jedná vût‰inou o inkoustem psané nápisy vyskytující se
hlavnû na zdech chrámÛ a hrobek. Z hlediska technického provedení je
nutno zmínit také graffita rytá. ZpÛsob provedení není nedÛleÏit˘. Inkoustem psané graffito mohl totiÏ zanechat jen ten, kdo si s sebou vzal pﬁíslu‰né písaﬁské náãiní. (Viz níÏe v˘klad o Haremhebovû hrobové kapli.)
Nyní nûkolik slov k tomu, kde se na‰e zatím známé soubory graffit nacházejí – velmi zajímavé jsou právû ty, které najdeme v okolí velk˘ch mûstsk˘ch center Vaset – Théb a Mennoferu – Memfidy. Jsou to v podstatû nejvût‰í dosud známá corpora graffit, nepoãítáme-li samozﬁejmû graffita
v lomech atd. DÛvody, proã je najdeme u velk˘ch mûst, jsou dobﬁe pochopitelné – poãínaje koncentrací lidské aktivity, pﬁes soustﬁedûní spoleãenství lidí, kteﬁí umûli ãíst a psát, aÏ po dÛvody vypl˘vající ze specifického
historického charakteru dlouhodobû osídleného prostoru.
Velmi zajímav˘ korpus tûchto nápisÛ najdeme na memfidském pohﬁebi‰ti. Memfidsk˘m pohﬁebi‰tûm se rozumí rozsáhlá oblast na západním
bﬁehu Nilu, která lemuje pou‰tní okraj dne‰ní Káhiry a jejích jiÏních pﬁedmûstí.Táhne se od Gízy, resp.Abú Ravá‰e, aÏ po Dah‰úr. Doklady lidské aktivity (nebo alespoÀ náv‰tûv) v dobû Nové ﬁí‰e se, podle znám˘ch dokladÛ
z 18. a 19. dynastie (20. dynastie má pro tuto oblast podstatnû ménû dokladÛ), koncentrují v pásu od Gízy po Dah‰úr. Zajímav˘m, takﬁíkajíc „navazujícím“ místem je Médúm ve Fajjúmské oáze, kde také najdeme náv‰tûvnickou ãinnost doloÏenu v tomto období pomûrnû hojnû.5
Pás pohﬁebi‰È v této oblasti nás zajímá z nûkolika dÛvodÛ – jak mûsto Ïiv˘ch, tedy aglomerace Mennoferu, tak mûsto mrtv˘ch v pou‰ti na západ od
3

Wildung (1969:117–118).
Wildung (1972: 766).
5
Peden (2001: kapitola 6).
4
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nûj – obû mûsta mûla tehdy za sebou jiÏ nûkolik tisíc let v˘voje. Jedna vrstva egyptsk˘ch kulturních dûjin zde pﬁekr˘vala druhou. Je to tedy, vidûno
oãima dne‰ního historika, ideální místo nejen pro sledování v˘voje mûsta
a jeho pohﬁebi‰tû v prostoru a ãase, ale také pro studium interakce, byla-li
jaká, mezi minulostí a pﬁítomností v oãích star˘ch EgypÈanÛ.
Pro ramessovskou dobu se pﬁedpokládá urãité objevení minulosti, „Entdeckung der Vergangenheit“6, kterému by samozﬁejmû nasvûdãovala právû
takováto pﬁedpokládaná interakce starého a nového, které se vûdomû doplÀuje.
To je samozﬁejmû historikÛv pﬁedpoklad.7 Jeden typ pramenÛ je v‰ak
v tomto pro nûj více neÏ vstﬁícn˘ – jsou to právû na‰e náv‰tûvnická graffita, která na první pohled pﬁedstavují ideální pramen. Teoreticky to jsou
vlastnû záznamy lidí jedné epochy, nebo chcete-li generace, která poznamenává na star‰í stavby, resp. památky, své dojmy, postﬁehy a názory. Takov˘ je první pohled. Je to v‰ak pohled oprávnûn˘? Opût si mÛÏeme poloÏit
hned nûkolik otázek. Zaprvé, zda svÛj pramen správnû ãteme, zda do nûj
nevkládáme pﬁíli‰ mnoho oãekávání, které ovlivÀuje na‰i interpretaci. Zadruhé je také moÏné zpochybnit tvrzení, Ïe to musela b˘t právû ramessovská doba, která pﬁinesla zlom do egyptského chápání minulosti.
Jak˘ je rámec, ve kterém se pﬁitom pohybujeme? Mûli bychom si tedy ﬁíci, jaké bylo v urãité dobû, kterou si vybereme jako ná‰ pﬁedmût, mûsto Ïiv˘ch, kde se rozkládalo pﬁibliÏnû jeho mûsto mrtv˘ch, koho na nûm potkáme.8 Poté bude asi dÛleÏité ﬁíci, jaké typy náv‰tûvnick˘ch nápisÛ tam
nacházíme, v jaké jsou souvislosti s kultem boÏstev nebo mrtv˘ch, a na závûr si zkusit odpovûdût na otázku, nakolik jsou tedy náv‰tûvnická graffita
pouÏitelná jako pramen pro egyptské chápání minulosti.9 Zamûﬁíme se
pﬁitom na jedno období dûjin Nové ﬁí‰e, na 19. dynastii, pﬁiãemÏ neopomeneme samozﬁejmû ani perspektivu historického v˘voje, konkrétnû tedy
graffita 18. dynastie.
Pohled na mûsto Ïiv˘ch je pro nás dÛleÏit˘m vodítkem. Nekropole totiÏ
nemohla b˘t odtrÏenou skupinou staveb v pou‰ti.Vztah k mrtv˘m nekonãil ceremoniálem pohﬁbu. EgypÈané vÏdy peãovali o kult zesnulého, o jeho
posmrtné zaopatﬁení a pﬁipomínku jeho jména. Lidé tedy na pohﬁebi‰tû
chodili, nav‰tûvovali rodinné hrobky. V˘znamná byla také kultovní místa
panovníkÛ. Mûsto mrtv˘ch tak záviselo na tom, Ïe se o nû dal‰í a dal‰í generace lidí – a zvlá‰tû profesionálnû k tomu urãen˘ch zádu‰ních knûÏí –
trvale staraly a udrÏovaly kult v chodu. To jest, mûsto Ïiv˘ch muselo existovat vedle mûsta mrtv˘ch a nezapomínat na nû. Pohled na Mennofer Ïi6

Assmann (1999) a Assmann (1997).
A napﬁíklad Málek (1992: 72–73) je k nûmu velice kritick˘.
8
Viz Málek (1992: 57 a násl.).
9
Viz Navrátilová (2002: 176).
7
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v˘ch má také je‰tû jeden v˘znam. Mûli bychom vûdût, kdo byli lidé, kteﬁí
nekropoli nav‰tûvovali, odkud pﬁicházeli. Mohlo by nám to pomoci odpovûdût na otázku, proã pﬁicházeli a co od své náv‰tûvy oãekávali.
Svûdectví memfidského pohﬁebi‰tû
Tak tedy nejdﬁíve – jak˘ byl Mennofer, legendární nejstar‰í hlavní mûsto
sjednoceného Egypta, v dobû 19. dynastie, tj. v tzv. dobû RamessovcÛ? Tuto
epochu egyptologové a zejména egyptologové-historici rádi oznaãují jako
dobu egyptského impéria, vycházejíce pﬁitom z lesku ramessovské dynastie, rozmachu jejích, propagandisticky patﬁiãnû zpracovan˘ch, v˘bojÛ
a zejména z honosn˘ch staveb a poãinÛ vlády Ramesse II.10 Mennofer v této dobû mûl zﬁejmû za sebou jiÏ více neÏ 1500 let existence a jeho v˘znam,
aãkoliv se v prÛbûhu dosavadních egyptsk˘ch dûjin velmi mûnil,nikdy úplnû nepoklesl. Bylo to dáno jiÏ polohou mûsta – na hranici obou zemí, Horního a Dolního Egypta, na poãátku trojúhelníku nilské Delty.Tradice stáﬁí
Mennoferu je velmi dlouhá a potvrzují ji jak Manetho, tak i Hérodotos.11
Mûstsk˘ celek se po celou dobu egyptsk˘ch dûjin nenacházel na stejném místû.Tak jako se na okraji pou‰tû rozvíjelo pohﬁebi‰tû, v kaÏdé epo‰e na trochu jiném místû, tak je pravdûpodobné, Ïe i mûsto samo se sv˘m
zpÛsobem „stûhovalo“. O jeho historii nám asi nejvíce mohou ﬁíci archeologické v˘zkumy, které mají v této oblasti dlouhou tradici, byÈ se podnikají
relativnû obtíÏnû, díky ãasto vlhkému terénu. Pracoval zde jiÏ Petrie a po
nûm nûkolik generací egyptologÛ pod egidou Egypt Exploration Society.12
Mûsta jsou v Egyptû dosud stále ménû známou veliãinou neÏ napﬁíklad pohﬁebi‰tû, mûsta mrtv˘ch. Mûsta Ïiv˘ch se totiÏ ãasto nacházejí v zemûdûlsk˘ch oblastech, pod obdûlanou pÛdou, nebo dokonce pod dne‰ními mûsty a vesnicemi. Obojí samozﬁejmû archeologÛm komplikuje práci. Zejména
v Deltû, kde se nacházelo nûkolik v˘znamn˘ch starovûk˘ch mûst, bojují badatelé s vlhkostí, která poniãila stavby, ãasto budované ze su‰en˘ch cihel.
O velk˘ch mûstech a jejich v˘voji se tedy na‰e poznatky shromaÏìují jen
zvolna. Jak vypadala mûsta, jak fungoval mûstsk˘ organismus? To v‰e se
teprve postupnû vynoﬁuje z písku pou‰tû a zejména z blátivé zeminy. Rozvoj Mennoferu v dobû Nové ﬁí‰e je právû nyní pﬁedmûtem v˘zkumu. Podle
prací na území mûsta Ïiv˘ch i podle v˘zkumu mûsta mrtv˘ch se dá ﬁíci, Ïe
hlavním obdobím lesku mûsta Mennoferu, a tedy také jeho pohﬁebi‰tû,
byly Stará a Nová ﬁí‰e.13
10

Viz Kitchen (1982: passim).
Hérodotos, kniha II, 99 (ãesk˘ pﬁeklad ·onka 1972).
12
Ke star‰ím pracím viz Porter–Moss (1978), novûji vycházejí pravidelnû zprávy v Journal of
Egyptian Archaeology.
13
Viz k tomu postﬁehy také Málek (1992: 56).
11
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Nejstar‰í pohﬁby pocházejí ov‰em jiÏ z období poãátkÛ egyptské historie, Sakkára byla v˘znamn˘m pohﬁebi‰tûm jiÏ v Archaické dobû a zÛstala
jím v celém prÛbûhu Staré ﬁí‰e. V˘zkumy Firtha, Quibella a Emeryho odkryly rozmûrné archaické hrobky, které jistû patﬁily nejv˘znamnûj‰ím ãlenÛm egyptské spoleãnosti.14 Sláva Sakkáry v oãích egyptologÛ – ale dost
moÏná jiÏ v oãích samotn˘ch EgypÈanÛ, jak je‰tû uvidíme – byla dále podtrÏena hrobov˘m komplexem panovníka DÏosera, první pyramidou
v Egyptû. StupÀovitá pyramida panovníka 3. dynastie Necericheta DÏosera
byla navíc obklopena velk˘m komplexem staveb majících patrnû rituální
v˘znam. Mûla to snad b˘t pro vûãnost urãená15 nápodoba pozemského sídla panovníka. DÏosera pak následovala poãetná, byÈ nikoliv nepﬁetrÏitá, ﬁada králÛ Staré ﬁí‰e. Podle názvu pyramidového komplexu panovníka 6. dynastie Pepiho I., Mennefer-Pepi, dostalo jméno i hlavní mûsto, jinak známé
jako „Zdi“, nebo téÏ „Bílé Zdi“.To musel nejspí‰e b˘t pÛvodní název Mennoferu v dobû jeho zaloÏení.
Mennofer pokraãoval ve své funkci hlavního mûsta v celém prÛbûhu
Staré ﬁí‰e, a tedy také Sakkára byla hlavním pohﬁebi‰tûm. Královské pohﬁby
najdeme jak v Severní, tak i v JiÏní Sakkáﬁe. Souãástí sakkárského komplexu je také Abúsír, vlastnû pokraãování Severní Sakkáry. Mennofer se rozrostl o rÛzná pyramidová mûsta a sídli‰tû spojená se stavbami a provozem
velk˘ch královsk˘ch komplexÛ. Jejich funkce pokraãovaly, nebo byly dokonce oÏiveny, ve Stﬁední ﬁí‰i.16 Na druhou stranu z nûkter˘ch stavebních
poãinÛ králÛ Staré ﬁí‰e zase ãerpali jejich následovníci stavební materiál,
jak naznaãují nûkteré nálezy v Li‰tu. Administrativní sídlo a hlavní mûsto
v té dobû, Ictauej, nebylo dosud lokalizováno a odváÏná domnûnka tvrdí,
Ïe to mohlo b˘t svého druhu pﬁedmûstí Mennoferu. Nic jistého v‰ak nevíme, pohﬁby a ãetné stavební aktivity králÛ 12. dynastie smûﬁovaly pﬁedev‰ím do Fajjúmské oázy, pﬁedcházející 11. dynastie se soustﬁedila na Théby.
Mennofer se znovu dostává – alespoÀ jak se zdá podle momentálnû dostupn˘ch pramenÛ – do popﬁedí v souvislosti s nástupem 18.dynastie,tedy
historicko-egyptologicky, v dobû Nové ﬁí‰e. Bûhem rané 18. dynastie známe zatím relativnû málo dokladÛ jak pro mûsto, tak pro pohﬁebi‰tû – musíme totiÏ sledovat obû mûsta, Ïiv˘ch i mrtv˘ch – v souvislostech. Souãasn˘ nedostatek materiálu (pramenÛ) v‰ak mÛÏe b˘t dán zejména faktem, Ïe
prakticky nemáme dost archeologického materiálu.17 V Nové ﬁí‰i nacházíme hrobky z doby 18. dynastie (Thutmose III. a Amenhotep III.) v okolí
Veserkafovy pyramidy.
14

Viz Quibell (1925), Lauer (1976).
Kemp (1991:59–63). StupÀovitou pyramidu publikovalo nûkolik badatelÛ, nejdﬁíve Firth
a Quibell, poté je následoval s obsáhl˘m dílem J.-Ph. Lauer.Ten své poznatky nûkolikrát shrnul
v pﬁehledn˘ch pracích, napﬁ. Lauer (1962).
16
Napﬁ.VenisÛv komplex, viz Martin (1991a).
17
Martin (1991a: 26–27).
15
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Pro pohﬁebi‰tû 18. dynastie, zejména pro pozdûj‰í období od doby vlády
Amenhotepa III., materiálu pﬁib˘vá, relativnû nedávno objeven˘ hrob vezíra Aper-ela18 nabízí pﬁíslib do budoucna. Dal‰í skupiny, které obsahují jiÏ
hrobky z postamarnské doby, se pak nacházejí u Tetiho pyramidového
komplexu. Nacházíme tu skalní hrobky a hrobové kaple. Honosné hrobové komplexy s kaplemi a dvory známe ponejvíce z od konce 18. dynastie.
Velmi znám˘ je komplex HaremhebÛv. Pozdûj‰í panovník si jej nechal zbudovat je‰tû v dobû svého vojenského úﬁadu.19 Blízko nûj bychom na‰li jiného v˘znamného hodnostáﬁe, Maiu.20
Materiál jak na pohﬁebi‰ti, tak ve mûstû zaãíná narÛstat, alespoÀ nyní se
tak zdá, pro 19. dynastii. Administrativní role Mennoferu byla nepochybná,
Vaset (Théby) snad opravdu mûly v˘znam spí‰e ideologického centra zemû, centra kultu boha Amona a také byly místem pohﬁbÛ panovníkÛ. Mennoferské pohﬁebi‰tû ramessovské doby v‰ak stojí za zapamatování, protoÏe byÈ tu nebyl pohﬁben král, na‰li tu místo odpoãinku ãlenové královské
rodiny a ﬁada v˘znamn˘ch hodnostáﬁÛ.
Protûj‰ek pohﬁebi‰tû – mûsto v ramessovské dobû patrnû nevypadalo jako zcela kompaktní celek s ulicemi a námûstími podle nûjakého pﬁedem
daného plánu. Dá se spí‰e ﬁíci, nakolik to rekonstrukce dnes umoÏÀují, Ïe
se jednalo o Ïivelnû rostoucí mûstsk˘ organismus, kter˘ se soustﬁedil kolem chrámÛ, palácÛ a hospodáﬁsk˘ch a administrativních celkÛ, zastavûné
plochy se pﬁitom mohly stﬁídat se zahradami a polnostmi. Celek jistû mûl
mûstsk˘ charakter – protínaly jej procesní chrámové cesty, urãené pro velké náboÏenské svátky a také je pravdûpodobné, Ïe existovalo opevnûní,
alespoÀ nûkter˘ch ãástí. Samozﬁejmû i chrámy a paláce mûly své obvodní
zdi.
Ramessovsk˘ Mennofer mûl nûkolik ãtvrtí, soustﬁedûn˘ch asi okolo v˘znaãn˘ch chrámÛ a stﬁedisek. Na jihu se nacházelo v˘znamné pﬁístavi‰tû
Peru-nefer, uprostﬁed pak starobyl˘ PtahÛv chrám, a smûrem k severu královské paláce a pﬁedpokládané administrativní centrum mûsta.
Na západ, patrnû za zavodÀovacím kanálem, pak zaãínají rozsáhlá pohﬁebi‰tû s obrovskou, prastarou tradicí. VÏdy to byla pohﬁebi‰tû v˘znamn˘ch hodnostáﬁÛ, a (lépe ﬁeãeno) pﬁedev‰ím pohﬁebi‰tû královská. Pﬁitom
mohutné hrobové stavby samozﬁejmû nemizely, mnohé pﬁeÏily tisíciletí aÏ
dodnes. Je tedy zﬁejmé, Ïe se na nû dívaly generace a generace EgypÈanÛ,
které pﬁicházely po první velké éﬁe Mennoferu – Staré ﬁí‰i – na toto místo, a opût tam pohﬁbívaly. PouÏívání sakkárské nekropole je v podstatû nepﬁeru‰eno aÏ do koptské doby. Pﬁitom nevíme pﬁesnû, co v‰echno vlastnû
bylo viditelné a nakolik mohli tehdej‰í lidé odhadnout polohu a vzájemné
18

Zivie (1990), bohuÏel tato publikace nebyla v dobû vzniku ãlánku autorovi dostupná.
Publikace Martin(1991b), a také t˘Ï (1991a: 35 a násl.).
20
Martin (1991a: 147a násl.).
19
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rozmístûní star‰ích staveb, pokud ne‰lo o pyramidy, ãi mohutné mastaby.21
K pohﬁebi‰ti patﬁilo také samozﬁejmû velké mnoÏství prost˘ch pohﬁbÛ,
kdy bylo tûlo uloÏeno jen do jámy a opatﬁeno skrovnou pohﬁební v˘bavou.
Tyto pohﬁby ãasto sekundárnû vyuÏily star‰í struktury Staré a Stﬁední ﬁí‰e.
Vût‰í a honosnûj‰í hrobky se star‰ím stavbám vyh˘baly, obãas mohlo dojít
i k tomu, Ïe byl pouÏit kámen ze star‰í stavby. ZnovupouÏití starého materiálu, zdá se, bylo nikoliv masové, ale spí‰e náhodné. Byly vyuÏity hlavnû
cennûj‰í druhy kamenû (Ïula, bazalt), a to jen z hrobek, které jsou bezprostﬁednû blízko nové stavbû.22 Zdá se tedy, Ïe asi není moÏno uvaÏovat o nûjaké dalekosáhlé prospekci za úãelem tûÏby kamene ze star‰ích staveb.Tak
tomu alespoÀ mohlo b˘t v pﬁípadû sakkársk˘ch hrobek.23 Jiná situace mÛÏe b˘t v pﬁípadû sekundárního vyuÏití kamene pro královské stavby v Mennoferu, kter˘ se za ramessovské správy zaãal rozrÛstat.
V ramessovské dobû se Sakkára stala nekropolí v˘znamn˘ch úﬁedníkÛ,
jak odpovídalo v˘znamu Mennoferu coby administrativního a hospodáﬁského centra zemû. Hlavní skupina hrobek leÏí na jih od Venisovy vzestupné cesty,av‰ak opût platí,Ïe prost‰í pohﬁby byly roztrou‰eny aÏ hluboko na
jih, k ·epseskafovu hrobovému komplexu.
Najdeme tu i zmínûné hrobky královsk˘ch pﬁíbuzn˘ch a hodnostáﬁÛ,
kteﬁí je obklopovali. Mezi velmi zajímavé patﬁí nedaleko od sebe poloÏené
hrobky ãlenÛ královské rodiny – jménem Tia a Tia24, k jejichÏ hrobce skoro
pﬁiléhala hrobka jejich úﬁedníka, Iurudefa. Souhra umístûní je o to zajímavûj‰í, Ïe se Iurudef vyskytuje dokonce ve v˘zdobû hrobky Tii a Tii, spoleãnû s dal‰ími úﬁedníky a podﬁízen˘mi.25 Tia byl ‰vagrem Ramesse II. a Iurudef mûl patrnû na Tiovû malém dvoﬁe v˘znamné postavení. 26
Ramessovská minulost Sakkáry je vepsána také v jejích náv‰tûvnick˘ch
graffitech datovan˘ch do 19. dynastie, která jsou, jak jiÏ víme, z Nové ﬁí‰e
zatím nejpoãetnûj‰í skupinou. Náv‰tûvnická graffita vztahující se ke star˘m stavbám, se koncentrují ve ãtyﬁech základních skupinách:
1) ve DÏoserovû komplexu
2) v hrobové kapli Haremhebovû, coÏ je zajímavé – vÛãi ramessovské dobû to není pﬁíli‰ vzdálená minulost
3) v pyramidovém chrámu Pepiho II.
4) v pyramidovém areálu Veserkare ChendÏera.

21

Málek (1992:. 58–59).
Málek (1992: passim).
23
ByÈ sledování v˘zkumu G.T. Martina napﬁ. v Maiovû hrobce naznaãuje, Ïe se mohlo jednat
i o tûÏbu vápence napﬁ. z Venisova komplexu. Martin (1991a: passim)
24
Martin (1997).
25
Viz Raven (1991) „Introduction“.
26
Raven, op. cit.
22
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ad 1) První skupina v DÏoserovû areálu jsou hieratická (+ jedno hieroglyfické) graffita psaná na zdech tzv. JiÏního a Severního paláce.27 Graffita pocházejí ze ‰irokého ãasového údobí od 18. dynastie po 26. dynastii.V˘bûr
z Nové ﬁí‰e zahrnuje 18. a 19. dynastii. Z 19. dynastie jsou zde tﬁi publikovaná28 graffita, která mají religiozní obsah – autoﬁi prosí o dobr˘ pohﬁeb,
zaji‰tûní svého kultu, pﬁípadnû vyjadﬁují morální ponauãení.29 Podobn˘
obsah ostatnû mají i pﬁedcházející materiály z 18. dynastie, kromû jedné
rozhoﬁãené kritiky, kterou zanechal na zdi písaﬁ, jehoÏ zcela skandalizovala
úroveÀ nápisÛ jeho pﬁedchÛdcÛ a on se zhrozil, jak ‰patnû to lidé pí‰í, asi
mu také vadilo, Ïe se takové ‰krábanice nacházejí na tak v˘znamném
místû.30
Hlavní autorita – Dietrich Wildung – charakterizuje v‰echny tyto nápisy
jako vedené religiozní snahou, ktrerá v DÏoserovi nespatﬁovala ani tak
mocného krále minulosti, jako mocnou boÏskou osobnost, schopnou pﬁímluvy na onom svûtû. Spolu s Yoyottem by tak rád spatﬁoval v tûchto nápisech spí‰e jakési poutnické modlitby. 31 Tomu ov‰em dodává dal‰í dimenzi
napﬁ. graffito písaﬁe Hednachta (19. dynastie), kter˘ v DÏoserovû Severním
domû napsal v˘slovnû, Ïe si se sv˘m bratrem, vezírov˘m písaﬁem Panachtem, vy‰el na procházku po nekropoli. Pﬁitom zároveÀ v nápise prosí Usira,
Esetu a „v‰echny bohy západního Anchtaveje“ (ãást Mennoferu) o dobr˘
pohﬁeb a posmrtné zaji‰tûní. 32 U nûkter˘ch nápisÛ v DÏoserovû komplexu
tedy skuteãnû nelze popﬁít, Ïe religiozní formulace obsahují a takovou náplÀ obráÏejí – je pﬁítomna úcta k dávnému panovníkovi – nebo moÏná
k mocné boÏské bytosti, za jakou zaãal b˘t DÏoser povaÏován.Takto se napﬁíklad vyjádﬁil písaﬁ Ahmose (za 18. dynastie) na stûnû Severního domu:
„Písaﬁ Ahmose, syn IptahÛv, pﬁi‰el, aby se podíval na chrám DÏoserÛv. Na‰el jej, jako by v nûm bylo nebe a vycházel v nûm Ré. I pravil –
NechÈ se hrne chléb, a b˘ci, drÛbeÏ a v‰echny dobré a ãisté vûci pro ka
DÏosera, ospravedlnûného…“ 33
Podobné texty mÛÏeme najít i na stûnách DÏoserova JiÏního domu,34
i jinde – napﬁíklad v Médúmu.35 U DÏosera dále najdeme jednoduché modlitby, ãasto k Usirovi (graffita W a X v Severním domû) a nebo jen podpisy
27

Firth – Quibell (1935), Wildung (1969: 65–71).
Nevíme v‰ak, kolik jich mohlo uniknout pozornosti, ãi b˘t bûhem v˘zkumu a krátce po
nûm zniãeno.To platí o v‰ech lokalitách a obdobích.
29
Wildung (1969: 69), Dok. XVI.70. k.
30
Wildung (1969: 67), Dok. XVI. 70. f.
31
Wildung (1969: 69f).
32
Philips (1986:79), a Firth – Quibell (1935/I: 82), graffito S.
33
Firth – Quibell (1935/I: 78) s pﬁihlédnutím k âerného pﬁekladu.
34
Firth – Quibell (1935/I: 79), graffito A, a tíÏ (1935/I: 80), graffito E., má dokonce stejnou
formulaci o padající myrrze jako v Médúmu.
35
Viz Navrátilová (2002: 170 a 176).
28
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náv‰tûvníkÛ.36 Podpisy a formulace typu „‰el se projít po nekropoli“ samozﬁejmû zase dodávají tûmto náv‰tûvám i charakter vycházky na památné místo, o níÏ je tﬁeba zanechat svûdectví.
ad 2) V hrobové kapli, pﬁesnûji v hrobovém komplexu Haremheba, vojenského hodnostáﬁe, pozdûji i panovníka závûru 18. dynastie, nalezla
a zmapovala expedice pod vedením G. T. Martina relativnû velké mnoÏství graffit. Nûkterá mohla souviset je‰tû se stavbou hrobky, nejsou tedy
náv‰tûvnick˘mi graffity, jiná v‰ak tento charakter mají. Pﬁitom se v‰ak nedá ﬁíci, Ïe by vÏdy zachovávala charakter stereotypních náv‰tûvnick˘ch
graffit, která známe napﬁíklad z panovnick˘ch hrobov˘ch komplexÛ
v Sakkáﬁe a Médúmu.37 Tak napﬁíklad písaﬁ Amenemheb (graffito 5338)
prostû napsal:
„(Desátého roku, osmého dne ãtvrtého mûsíce období záplav.).V tento den pﬁi‰el písaﬁ Amenemheb a procházel se v západním Mennoferu
(na západ od Mennoferu ?) spolu s písaﬁem Paiemsaamonem.“ 39
V tomto pﬁípadû ov‰em nevíme, zda se jim líbila krajina, ãi zda mûli k pochÛzce jin˘, blíÏe neurãen˘ dÛvod. Jsou to totiÏ právû takovéto nápisy, které mohou nejvíce vzbudit dojem turistické náv‰tûvy40. Nevíme ov‰em, jak˘
je ãasov˘ odstup mezi stavbou hrobky a vznikem graffita – datum vlády,
rok 10, umoÏÀuje datování dokonce i do vlády samotného Haremheba.41
Pﬁitom Haremhebova hrobka snad byla centrem posmrtného panovnického kultu, av‰ak na takovém to graffitu není vÛbec nic sakrálního, ani konstatování, co náv‰tûvník vidûl. Jenom se prostû podepsal, jako to dûlaly
generace turistÛ po rÛzn˘ch koutech Egypta. O náhodném charakteru nápisu by mohlo svûdãit i to, Ïe jde o graffito ryté, coÏ sice pomáhá k jeho
vût‰í trvanlivosti, ale zase naznaãuje, Ïe písaﬁ nemusel mít s sebou své psací náãiní, které naopak museli mít po ruce v‰ichni ti, kdo se podepsali na
stûnách monumentÛ inkoustov˘mi graffity (to platí o citovan˘ch graffitech
v DÏoserovû komplexu).42 Tak tedy, Ïe by to byl opravdu v˘sledek náv‰tûvy na mennoferské nekropoli, kterou nevedlo nic zvlá‰tního, snad jen zvûdavost a zájem o staré – byÈ tﬁeba jen jednu ãi dvû generace vzdálené –
stavby? To by ov‰em naznaãovalo právû existenci historického zájmu
EgypÈanÛ.
36

Firth – Quibell (1935/I: 84).
Tj. formule, datum...,písaﬁ XY pﬁi‰el a spatﬁil chrám AB ... atd.Viz tomu pozn.A. Philipse
in Martin (1991b: 157, pozn. 4).
38
Martin (1991b: 157).
39
Publ. Martin (1991b: 157 a pl. 147).
40
CoÏ si v‰iml i Martin, a Philips.Viz Martin (1991b: 158), právû kdyÏ je srovnal s klasick˘mi
graffity z jin˘ch míst mennoferské nekropole.
41
Martin (1991b: 157).
42
Martin (1991b: 158, pozn. 1).
37
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Podobná graffita s konstatováním, Ïe XY se ‰el projít po nekropoli, pﬁíp.
dokonce s pﬁíbuzenstvem, známe i z klasick˘ch náv‰tûvnick˘ch míst star‰ího data, tj. z Abu Ghurábu i ze samotného DÏoserova komplexu.
Ostatní graffita v Haremhebovû hrobce jsou velmi fragmentární, resp. lakonická, nedovolují mnohde ani rozli‰it, zda mohla vzniknout jiÏ v dobû
stavby, zda mohou b˘t kamenick˘mi znaãkami apod. Nûkterá zaznamenala
jméno, titul písaﬁe (Gr. 7, 20, 29, 30)43, a není jasno, kdo a proã je zanechal.
Dal‰í graffita zachycují zvíﬁata, lodû atd. Mohla by zde b˘t souvislost s posmrtn˘m kultem Haremheba, ale jakékoliv úvahy jsou jiÏ hodnû spekulativní, stejnû jako odhad, zda pozdûji, kdyÏ hrobku mohli, jiÏ jako vhodn˘
zdroj kamene, nav‰tívit kameníci, nezkou‰eli prostû tito lidé kreslit a cviãit
se v kresbû budoucích reliéfÛ na tomto materiálu.44
ad 3) Graffita v pyramidovém koplexu Pepiho II. se nacházejí v jeho
zádu‰ním chrámu a publikace se doãkala ve zpracování tohoto chrámu
Gustavem Jéquierem.45 Chrám Pepiho II. se doãkal ponûkud „hojného“ sekundárního vyuÏití ve Stﬁední i Nové ﬁí‰i, coÏ dokládají ãetné stély a sekundární pohﬁby, které tu byly nalezeny.46 Graffita moÏná poãetná nebyla
a Jéquier není o nich pﬁíli‰ informativní.Do budoucna je jim v‰ak nutno vûnovat vût‰í pozornost.
ad 4) ChendÏerova pyramida. Na jednom z blokÛ zádu‰ního chrámu bylo
nalezeno inkoustem psané graffito, jehoÏ text je modlitbou k dvûma králÛm chápan˘m jako boÏ‰tí ochránci a boÏstva nekropole – Tetimu a DÏoserovi.47 U DÏosera mohla stát v pozadí tradice moudrosti a vynálezu stavitelství z kamene,uTetiho zase v˘hodná poloha jeho komplexu v blízkosti
pﬁístupu do Serapea; u obou to vedlo k tomu, Ïe se stali populárními patrony nekropole a jako takoví byli vz˘váni.
Jéquier toto graffito povaÏoval za doklad tûÏby kamene v sakkárské
nekropoli za Nové ﬁí‰e a dezinterpretoval pﬁízvisko krále DÏosera „Otvíraã kamene“, které vyloÏil ve smyslu odná‰ení kamene z nekropole.
Dotyãné graffito z Nové ﬁí‰e je v‰ak klasická modlitba písaﬁe, kter˘ prosí na jednom z blokÛ krále Tetiho Merenptaha (pﬁízvisko – „PtahÛv oblíbenec“, pﬁíp. „Milovan˘ Ptahem“) a DÏosera, aby pro nûho konali dob43

Martin (1991b: 158 9).
Toto podezﬁení tak trochu vzbuzuje Graffito 32, nalezené na Haremhebovû dyádû na boãní
stranû kﬁesla – jde totiÏ o kresbu torsa muÏské postavy, zãásti provedenou ãerven˘m, a zãásti
tmav˘m pigmentem. postava drÏí dlouhou úﬁednickou hÛl, která je vyrytá.Viz Martin (1991b:
159 a pl. 147). A také fakt, Ïe nûkterá graffita jsou hluboko vyryta do blokÛ podlahy (sic),coÏ
není pro náv‰tûvnick˘ nápis zrovna klasické místo. Martin (1991b: 59), Gr. 21, 23.
45
Jéquier (1938).
46
Jéquier (1938/III: 43).
47
Wildung (1969: 72–73), Jéquier (1933: 14–15).
44
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ro.48 Je samozﬁejmû nutno brát v úvahu sakrální kontext – jde o modlitbu, resp. prosbu k panovníkÛm, kteﬁí jsou povaÏováni za blízké svûtu
bohÛ, Ïádá se po nich pﬁímluva, zejména (jak text pokraãuje) za ‰Èastn˘
posmrtn˘ Ïivot. Formulace „Konej dobro, konej dobro“ atd. známe i pﬁímo z DÏoserova komplexu. Proã byla tato modlitba v ChendÏerovû komplexu, nevíme, snad to bylo po cestû na nekropoli.
Závûrem
Graffita nejsou samozﬁejmû jedin˘m dokladem uvûdomování si existence
staveb minulosti na sakkárské nekropoli, patﬁí sem i jiná zajímavá aktivita
ramessovské doby – tzv. „restauraãní“ nápisy prince Chamuaseta, ty si v‰ak
zaslouÏí samostatnou pozornost. Zajímav˘m dokladem vztahu k panovníkÛm minulosti je také Mahuova hrobka49, která zachycuje ve své v˘zdobû
skupinu králÛ, chronologicky asi neuspoﬁádanou, ale zato patrnû vedenou
tím, Ïe mají blízko sebe pyramidy na sakkárském pohﬁebi‰ti. Îe by zde
opravdu králové vystupovali v roli místních boÏstev? Nebo si navíc Mahu
ve sluÏbû prince Chamuaseta pﬁipomnûl krále-bohy, jejichÏ kultovní komplexy se opravovaly pod jeho vedením? 50 V kaÏdém pﬁípadû to je také zajímav˘ pramen o znalosti sakkárské nekropole, kter˘ je odli‰n˘ od známého sakkárského seznamu králÛ v Cenerojovû hrobce. Ten by si ov‰em
zasluhoval zvlá‰tní pozornost sám o sobû.51
Závûrem lze ﬁíci, Ïe nám i náv‰tûvnická graffita v sakkárském areálu potvrdila provázanost sakrálního a profánního v Ïivotû EgypÈanÛ. Mohly to
b˘t nápisy poutnické, které pﬁipomínaly zboÏnou náv‰tûvu, i náhodné dojmy, které zanechal náv‰tûvník, jenÏ se vydal do Sakkáry za sluÏebním, pﬁípadnû i jin˘m cílem. Graffita potvrzují také v˘znam role panovníkÛ
v egyptské tradici. Panovníci pohﬁbení na memfidské nekropoli se prostû
chápali jako vlivní zprostﬁedkovatelé mezi svûtem Ïiv˘ch, resp. i mrtv˘ch
prost˘ch smrtelníkÛ, a svûtem bohÛ této nekropole. O tom, Ïe obãas nebylo zajímavé, jak po sobû vládli, ale kde byli pohﬁbeni, svûdãí i Mahuova
hrobka. Nûkteﬁí egyptologové z této situace vyvozují, Ïe sakrální v˘znam
musel b˘t dominantní (J.Yoyotte, D.Wildung).Také jsou to zejména obyvatelé Memfidy, kteﬁí prosí krále minulosti o zprostﬁedkování dobrého po48

Text Jéquier (1933: 14).
Gauthier (1904: 41–42) a Wildung (1969: 74 a násl., tab.V 2).
50
Gomáa (1973: 63–64).
51
Jak podotkl D.Wildung, oba seznamy mají málo spoleãného. Ceneroj zﬁejmû byl inspirován
tradicí královsk˘ch seznamÛ v chrámech, zatímco Mahu spí‰e lokální tradicí úcty k panovníkÛm pohﬁben˘m na daném místû.Wildung (1969: Dok.VIII.30.4), nûkolik poznámek k místní
náboÏenské tradici a kultu králÛ také ibid., 70–71 CenerojÛv seznam reprodukován ibid. tab.
I. K Cenerojovi má nûkolik poznámek také Martin (1991a: passim). Poloha jeho hrobky je zatím neznámá.
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hﬁbu i posmrtného Ïivota. ·lo by tedy ãasto o místní kult, kter˘ je vázan˘
na tradici mûsta a jeho pohﬁebi‰tû.
Pﬁesto nemusí b˘t historik pﬁi svém hledání historického my‰lení
u EgypÈanÛ úplnû zklamán. Nezapomínali totiÏ napﬁíklad ani na v˘znamné
ãiny jednotliv˘ch králÛ, o ãemÏ svûdãí DÏoserova pﬁezdívka „Otvíraã kamene“. Bylo tu tedy vûdomí, Ïe jeho kamenná monumentální stavba je nejstar‰í. Obdiv nad stavbami dávnovûku se mísil se snahou zajistit si oporu
mocn˘ch mrtv˘ch. KoneckoncÛ i vlastním zesnul˘m pﬁíbuzn˘m psali
EgypÈané dopisy, aby si opatﬁili pomoc na tomto svûtû.52 Oã mocnûj‰í musela b˘t pﬁímluva v˘znamné osobnosti, která mûla na nekropoli tak starou
a tak velkou hrobku!
Náv‰tûvnická graffita tedy nejsou právû historiografick˘ doklad, ani nûjak˘ specifick˘ historick˘ text, ale zato rozhodnû dokládají v˘znam minulosti pro EgypÈana – byla zde, on ji vnímal, uvûdomoval si, Ïe z ní pﬁi‰li tito
mocní králové, z nichÏ nûkteﬁí se napﬁíklad vyznaãovali i zcela zvlá‰tními
skutky – jako DÏoser. Minulost tedy vytváﬁela kulturní identitu – v tomto
pﬁípadû dokonce kulturní identitu místa, t.j. mûsta Mennoferu. Lidé prostû
nemohli obrovské stavby na západ od mûsta nevidût, a co více, nûco o nich
i vûdûli, nav‰tûvovali ta místa a uctívali ty krále, kteﬁí zÛstali uchováni
v místní pamûti, aÈ uÏ pro polohu jejich hrobky, ãi pro v˘znamn˘ ãin. Ostatnû samo jméno Mennoferu se stále psalo s determinativem pyramidy, jak
pﬁetrvával v názvu pyramidy Pepiho I., která pÛvodnû dala mûstu jméno.
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