SLOVO ÚVODEM

VáÏení ãtenáﬁi, rádi bychom Vám podûkovali za zájem, se kter˘m se setkalo loÀské první ãíslo na‰í roãenky PraÏsk˘ch egyptologick˘ch studií. I letos
bychom Vám chtûli jejím prostﬁednictvím pﬁiblíÏit aktivity ãlenÛ âeského
národního egyptologického centra i na‰ich hostÛ v akademickém roce
2002–2003.
Tak jako v loÀském roce je i letos sborník rozdûlen do dvou tematicky
oddûlen˘ch celkÛ. Zatímco jedna ãást se vûnuje archeologick˘m reportÛm, druhá pﬁiná‰í rozliãné studie pokr˘vající celé pole moderní egyptologie.
Kromû dvou zpráv referujících o archeologick˘ch pracích podniknut˘ch v tomto období na lokalitû Abúsír (Ladislav Bare‰ „Abúsír – jaro 2003“
a Miroslav Bárta „âeské národní egyptologické centrum – projekt jiÏní
Abúsír 2002“) zde naleznete i pojednání o novém projektu zahájeném
v jarních mûsících roku 2003 v oblasti Západní pou‰tû (Miroslav Bárta –
Vladimír BrÛna – Jiﬁí Svoboda – Miroslav Verner „PrÛzkum oázy El-Haiez,
Oáza Bahríja“). S terénními pracemi v Abúsíru jsou pﬁímo spojeny i dal‰í
pﬁíspûvky – Roman Kﬁivánek (Archeologick˘ ústav AV âR) pﬁibliÏuje ãtenáﬁÛm ve svém ãlánku nazvaném „Geofyzikální prÛzkum v jiÏním Abúsíru
2002“ metody a dosavadní v˘sledky geofyzikálních mûﬁení, Jaromír Procházka a Mojmír ·vec (Fakulta stavební, âVUT) podávají souhrnn˘ pﬁehled
o v˘voji geodetické sítû („V˘voj geodetické sítû na území ãeské koncese
v Abúsíru a jeho v˘‰kopisná mapa 1:2000“) a Vladimír BrÛna (Laboratoﬁ
geoinformatiky, UJEP) pﬁibliÏuje v˘znam geoinformatiky pﬁi archeologickém v˘zkumu prostﬁednictvím interpretace satelitního snímku („Satelitní
snímek Abúsíru, Sakkáry a Dah‰úru“).Vybran˘m otázkám spojen˘m s ‰achtov˘m komplexem správce paláce Iufaa a dal‰ím ãlenÛm jeho rodiny se vûnuje Kvûta Smoláriková („Jm3xt-xr(t)-rsnt“). Dal‰í dva pﬁíspûvky pokraãují
s interpretací archeologického materiálu a doprovodn˘mi ãinnostmi v jiÏním Abúsíru – Martin Tomá‰ek (Archeologick˘ ústav AV âR) analyzuje keramické nálezy z vybran˘ch kontextÛ („Keramické soubory ze ‰achet
JJ-L a LL-5 Karova hrobového komplexu“), zatímco Bﬁetislav Vachala se
soustﬁedí na reliéfovou v˘zdobu prÛãelí hrobky Intiho („Reliéfová v˘zdoba prÛãelí Intiho hrobky v jiÏním Abúsíru“).V ‰ir‰ím kontextu v˘voje memfidské nekropole a náboÏensk˘ch pﬁedstav spojen˘ch s kulty beraních
boÏstev pracuje Petra Vlãková („Nûkolik poznámek k beraním boÏstvÛm
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ve 3. tisíciletí pﬁ. n. l.“). Pyramidové komplexy královen, zejména stále probíhající v˘zkum komplexu oznaãovaného jako Lepsius 25, stojí v popﬁedí
zájmu Jaromíra Krejãího („Pyramidové komplexy královen na abúsírském
pohﬁebi‰ti. V˘zkum pyramidového komplexu Lepsius ã. 25, 2001–2002,
2002–2003“).
Rozliãné aspekty staroegyptského písemnictví nám pﬁiná‰ejí pojednání
Miroslava Vernera („Abúsírské papyrové archivy“), Renaty Landgráfové
(„Poselství minulosti. Egyptské dopisy Staré a Stﬁední ﬁí‰e“), Jany Mynáﬁové
(„Dopisy egyptsk˘ch králÛ“) ãi Hany Navrátilové („Hádanky na zdech. Náv‰tûvnická graffita v Sakkáﬁe z doby 19. dynastie“). Zatímco Hana Vymazalová se vûnuje staroegyptské vûdû a jejímu kaÏdodennímu uÏití („Odraz
úﬁednické praxe v úlohách Rhindova matematického papyru“), pozornost
Filipa Coppense („Astronomick˘ reliéf v ‰enhurském wabetu. Planety,
hvûzdy a znamení v ﬁecko-ﬁímském Egyptû“) a Du‰ana Magdolena (Kabinet orientalistiky SAV; „Pozoruhodné formy katastrofizmu v poviedke
O stroskotancovi“) poutají otázky spojené se staroegyptskou astronomií.
Stranou nezÛstává ani egyptské náboÏenství – Jiﬁí Janák interpretuje moÏn˘ v˘skyt ibisÛ ve starém Egyptû a jejich náboÏenské konotace („Ibis na
obzoru!“). Pojednání o systému knihoven v moderním Egyptû pﬁipravila Jiﬁina RÛÏová.V závûru roãenky naleznete i krátké zprávy o ãinnostech, které byly do na‰eho projektu zaﬁazeny nad jeho pÛvodní rámec, jimiÏ byly –
v˘stava ESI v Moskvû (Jiﬁí Janák – Hana Bene‰ovská – Hana Vymazalová;
„Egyptologie pro mládeÏ? âNEC na v˘stavû ESI 2003“), nov˘ pﬁedná‰kov˘
cyklus nazvan˘ „PraÏské egyptologické jaro“ a uspoﬁádan˘ ve spolupráci
s Náprstkov˘m muzeem (Jana Mynáﬁová, „Egyptologické jaro“) a v˘stava
o nejnovûj‰ích v˘zkumech v jiÏním Abúsíru (Petra Vlãková, „Osudy staré
4500 let, v˘stava v Egyptském muzeu v Káhiﬁe, podzim 2003“), stejnû jako
bibliografii ãlenÛ âNEC za pﬁíslu‰né období akademického roku.
V loÀském ãísle jsem se na tomto místû zmiÀovala o tom, Ïe doufám, Ïe
i v pﬁí‰tích letech Vám budeme moci tímto zpÛsobem a v této formû pﬁiná‰et „zprávy ze svûta vûdy“. Jsem ráda, Ïe letos se na‰e oãekávání stala
skuteãností a dÛkazem toho je publikace, kterou právû drÏíte ve sv˘ch rukou. Nebylo by to v‰ak moÏné bez finanãní podpory, kterou projektu âeského národního egyptologického centra poskytlo jako projekt LN 00A064
Ministerstvo ‰kolství, mládeÏe a tûlov˘chovy.
V Praze dne 18. srpna 2003

Jana Mynáﬁová
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