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Geoarcheologick˘ v˘zkum v Usli a studium skalního umûní
a krajiny v ‰ir‰ím okolí Abú Hámidu1
Lenka Suková – Lenka Lisá
Druh˘m dílãím projektem zimní expedice âeského egyptologického ústavu FF UK v Praze, Fakulty Ïivotního
prostﬁedí Univerzity J. E. Purkynû v Ústí nad Labem a Geologického ústavu Akademie vûd âeské republiky, v. v. i.,
byl geoarcheologick˘ v˘zkum – odbûr vzorkÛ z ná‰lapové vrstvy odkryté v prostoru „napatského chrámu“ v Usli
bûhem v˘kopové sezóny v roce 2009 – a studium skalního umûní a krajiny v ‰ir‰ím okolí Abú Hámidu.
V roce 2009 byl zahájen archeologick˘ v˘zkum na multikulturní lokalitû v blízkosti vesnice Usli, leÏící asi 40 km jihozápadnû od hlavního mûsta Severní provincie Merowe (Bárta et
al. 2009; BrÛna 2009). Bûhem první v˘kopové sezóny, která
se soustﬁedila na odkr˘vání prostoru „napatského chrámu“,

byly ve stﬁedu vytyãeného ãtverce 2 zji‰tûny pozÛstatky ná‰lapové vrstvy o tlou‰Èce 12–15 cm, jeÏ podle kontrolních profilÛ pÛvodnû pﬁekr˘vala celou podlahu uvedeného prostoru.
Neporu‰ené ná‰lapové, pﬁíp. podlahové vrstvy, v pﬁípadû
Usli obsahující mj. kousky dﬁeva, kovu, fragmenty zvíﬁecích
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Obr. 1 Vyﬁezávání bloku materiálu z profilu zaãi‰tûného v ná‰lapové
vrstvû (foto L. Lisá)

Obr. 2 Vzorkovací krabiãka (tzv. Kubiena box) s blokem materiálu
pﬁed vyjmutím vzorku z ná‰lapové vrstvy (foto L. Lisá)

kostí, rostlinné zbytky a uhlíky, mohou pﬁedstavovat jedineãn˘ zdroj informací o aktivitách, které v prostoru probíhaly,
a o zpÛsobech jeho vyuÏívání.
Cílem geoarcheologického v˘zkumu v prostoru „napatského
chrámu“ v Usli v roce 2010 bylo znovu odkr˘t ãást ãtverce 2
a odebrat vzorky ze zji‰tûn˘ch ná‰lapov˘ch vrstev pro úãely
mikromorfologické anal˘zy. Tato metodika dovoluje studovat
mikrostratigrafii sedimentu in situ, a to pﬁi rÛzném zvût‰ení,
a interpretovat tak sloÏení sedimentu a procesy, jeÏ vedly
k jeho vzniku nebo jeÏ sediment druhotnû ovlivnily. Mikromorfologii lze pak napﬁíklad pouÏít k provenienãním studiím,
k rozpoznání typu antropogenního materiálu, sloÏení stavebního materiálu apod. Mikromorfologické vzorky mohou b˘t
dále vyuÏity pro anal˘zu prvkÛ za pouÏití elektronového mikroskopu s analyzátorem.2
Geoarcheologick˘ v˘zkum byl zahájen 8. února 2010 krátkou rekognoskací odkrytého prostoru „napatského chrámu“
a v˘bûrem vhodn˘ch odbûrov˘ch míst ve ãtverci 2. Vlastní
odbûr vzorkÛ byl proveden 9. února 2010. Na vybran˘ch odbûrov˘ch místech byla nejprve odstranûna ochranná vrstva
vátého písku a odbûrová místa byla zaãi‰tûna a kresebnû, fotograficky a narativnû zdokumentována. Tﬁi z profilÛ – profil
B, C a D – byly zaãi‰tûny v ná‰lapové (podlahové) vrstvû odkryté ve stﬁedu ãtverce 2. Dal‰í dvû odbûrová místa – profil
A a E – byla pﬁipravena v kontrolních profilech téhoÏ ãtverce.
Pﬁi vlastním odbûru byl z jednotliv˘ch profilÛ vyﬁíznut blok
materiálu (obr. 1), kter˘ byl následnû umístûn do tzv. Kubiena
boxÛ (obr. 2).3 U profilÛ B, C a D, zaãi‰tûn˘ch v ná‰lapové
vrstvû, byly pouÏity Ïelezné vzorkovací krabiãky o rozmûrech
7 ¥ 7 ¥ 14 cm. Pﬁi odbûru z kontrolního profilu – odbûrov˘ch
míst A a E – byly pouÏity malé papírové vzorkovací krabiãky
o rozmûrech 3,5 ¥ 5 ¥ 1 cm. Kromû vzorkÛ v Kubiena boxech,
urãen˘ch pro mikromorfologickou anal˘zu, byly v závislosti
na zmûnách litologie z jednotliv˘ch profilÛ odebrány i sypké
vzorky urãené na celou ﬁadu kontrolních anal˘z (mj. ke zji‰tûní obsahu fosforu, organického uhlíku, pH ad.). Ze spodní,
stﬁední a horní vrstvy profilÛ B a C, zaãi‰tûn˘ch v ná‰lapové
vrstvû, byly dále pro úãely datování (anal˘za C14 pomocí
AMS) odebrány vzorky uhlíkÛ a mikrouhlíkÛ. Pro úãely geo-

chemické anal˘zy byl z destruovaného zdiva ve stﬁedu ãtverce 2 odebrán vzorek stavebního materiálu. Po odebrání
v‰ech vzorkÛ byla odbûrová místa znovu pﬁekryta ochrannou
vrstvou vátého písku.
V˘sledky mikromorfologické anal˘zy vzorkÛ z ná‰lapové
vrstvy z prostoru „napatského chrámu“ i dal‰ích anal˘z odebraného materiálu poskytnou dÛleÏité informace o fungování
a zpÛsobu vyuÏívání tohoto prostoru, spolu s pﬁesnûj‰ím
ãasov˘m zaﬁazením tûchto aktivit, a pomohou urãit dal‰í nejvhodnûj‰í postup pﬁi zkoumání v˘‰e uvedené ná‰lapové vrstvy i celkovém v˘zkumu „napatského chrámu“.
Po skonãení prací v Usli se expedice pﬁesunula do oblasti
Abú Hámidu mezi 4. a 5. nilsk˘m kataraktem, v jehoÏ ‰ir‰ím
okolí se nûkolik dní vûnovala studiu skalního umûní a zdej‰í
krajiny. Ke studiu byly zvoleny ãtyﬁi lokality se skalními obrazy a/nebo skalními gongy (viz dále), z nichÏ kaÏdá pﬁedstavuje jin˘ typ lokality a jin˘ krajinn˘ kontext.
Prvním z prozkouman˘ch typÛ je lokalita u vesnice Sehan
pﬁi severním bﬁehu rozlehlého ostrova Mograt (jihozápadnû od
Abú Hámidu), kde jsou skalní obrazy koncentrované do jediného místa v krajinû. Lokalitu tvoﬁí nûkolik shlukÛ velk˘ch Ïulov˘ch balvanÛ asi 100 m od bﬁehu Nilu, které jsou na stranû
obrácené k vesnici uspoﬁádány do jak˘chsi rozlehl˘ch otevﬁen˘ch pódií. Za nimi je ukryta ﬁada men‰ích uzavﬁen˘ch prostorÛ. Dobﬁe viditelné i skryté stûny jsou pokryty mnoÏstvím rytin
rÛzného stáﬁí, od neolitick˘ch zobrazení slonÛ, Ïiraf a hovûzího dobytka (obr. 3) pﬁes motivy lodí a skotu typické pro kermskou kulturu aÏ po mlad‰í, kﬁesÈanské a islámské symboly.
Motivy se vyskytují jednotlivû, ve skupinách, nebo tvoﬁí jednodu‰‰í kompozice a scény. Nejmlad‰í vrstvu pﬁedstavují nápisy
psané arabsk˘m písmem, ménû ãasto téÏ latinkou.
Dle obsahové stránky i stylÛ zobrazení se jedná o multikulturní lokalitu, která si udrÏela svÛj zvlá‰tní (rituální?) v˘znam po dlouhá tisíciletí. O zvlá‰tním v˘znamu tohoto místa
svûdãí i tﬁi skalní gongy, které zde skalní obrazy doplÀují.
Jedná se o Ïulové balvany nebo skupinky balvanÛ rÛzné velikosti, jeÏ nesou stopy po perkusích v podobû rÛznû hlubok˘ch a odli‰nû patinovan˘ch dÛlkÛ (obr. 4). Ty mohou b˘t
umístûny na horizontálním povrchu balvanÛ, na vertikální

ZLOM1-22

18.10.2010 8:12

Stránka 17

G E OA R C H E O L O G I C K ¯ V ¯ Z K U M V U S L I

PES VII/2010

17

Obr. 3 Vyobrazení skotu
a slonÛ na Ïulov˘ch balvanech
na ostrovû Mograt
(foto L. Suková)

stûnû nebo – nejãastûji – pﬁi jejich okrajích (na „hranách“).
V blízkosti skalních gongÛ byly pohozeny valounky kﬁemene, jimiÏ se na gongy hrálo a dosud hraje. Dle svûdectví
skalních obrazÛ i pﬁítomnosti tﬁí skalních gongÛ mÛÏeme tuto lokalitu povaÏovat za místo, které s nejvût‰í pravdûpodobností slouÏilo jako prostor ke shromaÏìování a patrnû
téÏ k vykonávání obﬁadÛ rÛzného charakteru – vedle skalních obrazÛ jsou právû skalní gongy dokladem pomûrnû intenzivního ritualizování krajiny.
Druhá z nav‰tíven˘ch oblastí se skalními obrazy leÏí v blízkosti vesnice Abú Sin (na západ od Abú Hámidu). Na rozdíl
od lokality na ostrovû Mograt, kde jsou v‰echny skalní obrazy a skalní gongy soustﬁedûny do jediného místa, jediného
rituálního prostoru, jsou skalní rytiny v okolí vesnice Abú Sin
rozpt˘leny jednotlivû na vertikálních skalních stûnách tvoﬁen˘ch rulou, které lemují bﬁehy ãetn˘ch wádí sbíhajících se
z okolní pou‰tû k Nilu. Jedná se tu tedy o krajinu prÛchozí.
Z motivÛ se zde setkáváme pﬁedev‰ím s rytinami hovûzího
dobytka men‰ích rozmûrÛ. Zastoupena jsou zde vyobrazení
nejãastûji jediného kusu, jakékoli, byÈ i jednodu‰‰í kompozice
a scény zde schází. Krátk˘ prÛzkum nûkter˘ch wádí pﬁinesl

nálezy neolitické ‰típané industrie z rozmanit˘ch druhÛ surovin, s pﬁevahou rÛznû zbarveného rohovce.
Tﬁetí typ lokality se skalními obrazy pﬁedstavuje Wad Abú
Aisa, kde jsou drobné, svûtle patinované rytiny hovûzího dobytka, velbloudÛ a lidsk˘ch postav soustﬁedûny na pﬁeváÏnû
vertikálních stûnách na jedné stranû skalního ostrohu tvoﬁeného rulou. Motivy se vyskytují jednotlivû nebo v juxtapozici
a jen vzácnû tvoﬁí jednoduché kompozice. SloÏitûj‰í scény
zcela schází. Díky umístûní ve vy‰‰í poloze skalního ostrohu
a díky svûtlej‰í patinû jsou obrazy pomûrnû dobﬁe viditelné.
Samotné místo sk˘tá dobr˘ v˘hled na tok Nilu proti proudu
i po proudu a na lev˘ bﬁeh Nilu.
Na poslední z nav‰tíven˘ch lokalit v blízkosti vesnice Dar
el-NidÏom se skalní obrazy nevyskytují. V prostoru mohylového pohﬁebi‰tû postmérojského stáﬁí se v‰ak setkáváme
s dal‰ím skalním gongem – velk˘m osamocen˘m blokem Ïuly, jenÏ má na povrchu a po obvodu vyklepané dÛlky vytvoﬁené opakovan˘m hraním. DÛlky jsou rÛznû hluboké a vykazují odli‰n˘ stupeÀ patinace a zvûtrání.
Na nav‰tíven˘ch lokalitách byla poﬁízena fotografická dokumentace skalních obrazÛ a jejich umístûní na skalních stû-

Obr. 4 Nejvût‰í a nejohranûj‰í ze tﬁí skalních gongÛ na ostrovû Mograt
(foto L. Suková)

Obr. 5 Ahmad Alí a inspektor Muhammad Saad hrají na skalní gong
u vesnice Dar el-NidÏom (foto L. Suková)
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nách (fotografován byl vÏdy detail a celek) a dále fotografická
dokumentace skalních povrchÛ, zasazení obrazÛ/panelÛ do
krajiny i snímky okolní krajiny. Narativní dokumentace se zamûﬁila pﬁedev‰ím na zachycení kontextu skalních obrazÛ
a gongÛ. U jednotliv˘ch skalních gongÛ bylo kromû fotografické a narativní dokumentace poﬁízeno téÏ nûkolik nahrávek
pomocí diktafonu (obr. 5).
Bûhem této ãásti zimní expedice pokraãovalo téÏ vytváﬁení referenãních sbírek probíhajícího multidisciplinárního v˘zkumu v Súdánu. Petrologická a geologická referenãní sbírka, jejíÏ jádro tvoﬁí v loÀském roce získané vzorky hornin ze
Sabaloky, byla doplnûna o vzorek stavebního materiálu (pískovce) z Usli a vzorky hornin z ostrovu Mograt a z lokalit
v okolí vesnic Dar el-NidÏom a Abú Sin. S ohledem na plánované uplatnûní anal˘z fytolitÛ v dal‰ím v˘zkumu v Súdánu byl
vytvoﬁen základ fytolitové referenãní sbírky. Doplnûna byla
téÏ referenãní sbírka dﬁev.

Poznámky:
1

Geoarcheologick˘ v˘zkum v Usli a studium skalního umûní a krajiny
v ‰ir‰ím okolí Abú Hámidu byly financovány z prostﬁedkÛ vûdecko-

v˘zkumného zámûru âeského egyptologického ústavu FF UK
v Praze (projekt ã. MSM 0021620826) a z prostﬁedkÛ poskytnut˘ch
Akademií vûd âeské republiky, v. v. i., (projekt mezinárodní spolupráce ã. M100130902 a v˘zkumn˘ zámûr GLÚ AV âR, v. v. i.,
ã. Z30130516). Studium skalního umûní a krajiny v ‰ir‰ím okolí
Abú Hámidu bylo podniknuto v rámci plnûní úkolÛ grantového projektu Skalní umûní severov˘chodní Afriky v kontextu krajinném
a archeologickém (GA UK ã. 259 025).
2

3

Více informací o mikromorfologii na www.gli.cas.cz/kvarter/mikromorfologie.html.
Jedná se o vzorkovací krabiãky pojmenované podle zakladatele
této metody.
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