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Abstract:
Abusir’s shadows
This short study presents an assessment of the latest
developments in Egypt after January 25, 2011 with regard to
ancient Egyptian monuments, specifically to Abusir and to
the pyramid zone of Memphis in general. Abusir is one of
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the most badly affected sites in Egypt. More than 200 places
have been damaged by illegal excavations; the expedition’s
total of three field magazines have been vandalised; the
so-called Bonnet’s cemetery in South-East Abusir has been
damaged irreversibly, and the false door of Rahotep dating
to the 24th century B.C.E. has been destroyed.

Archeologick˘ v˘zkum hrobky lékaﬁe Neferherptaha1
Veronika Dulíková – Martin Odler – Petra Havelková
V˘zkum jiÏního Abúsíru pod vedením Miroslava Bárty se na podzim roku 2010 zamûﬁil na prostor jihov˘chodnû
od mastaby soudce Intiho (AS 22; Bárta 2002: 28–33) a jeho otce, vezíra Kara (AS 16; Bárta et al. 2009). Byla
zde objevena a prozkoumána kamenná mastaba vrchního lékaﬁe Neferherptaha, kterou oznaãujeme jako AS 65.
Události v Egyptû na poãátku roku 2011 zpÛsobily, Ïe mnohé informace z v˘zkumu zÛstaly neúplné. Pﬁi
vandalském rabování abúsírsk˘ch skladÛ ãeské expedice byly totiÏ zniãeny i nûkteré archeologické prameny
(zvlá‰tû antropologické a zoologické povahy; více viz s. 5–8).
Mastaba lékaﬁe Neferherptaha (AS 65)
Objev mastaby AS 65 mÛÏe platit za vhodnou ukázku toho,
jak i odkrytí jedné jediné hrobky a jejího bezprostﬁedního okolí mÛÏe poskytnout vhled do sloÏit˘ch dûjin pohﬁebi‰tû v jiÏním Abúsíru a jak v˘zkum nûkolik otázek zodpoví, ale zároveÀ vyvolává mnoho dal‰ích.
Celková odkrytá plocha nadzemní ãásti hrobky zabírala
zhruba 18 ¥ 8,8 m. Vrstvy zásypu nad hrobkou se odli‰ovaly,
jiÏní ãást pokr˘val písek promíchan˘ s úlomky vápence, cihel, uhlíkÛ a fragmentÛ keramiky ze Staré ﬁí‰e. Severní ãást
zavál pou‰tní písek a na nûkter˘ch místech stavbu v˘raznû
po‰kodila eroze.
Nejvût‰í dochovaná v˘‰ka kamenné zdi je témûﬁ dva metry a tvoﬁí ji ‰est vrstev opracovan˘ch a nestejnû velk˘ch blokÛ vápence. PÛvodní úroveÀ podlahy snad naznaãuje vybíhající ﬁádek blokÛ, podlaha v‰ak urãitû nebyla kamenná.
Stejnû tak se nena‰ly Ïádné kamenné stropní bloky. Horní
ãást stûn hrobky velmi pravdûpodobnû tvoﬁilo zdivo z nepálen˘ch cihel, z nûhoÏ se v‰ak mnoho nedochovalo. Není zﬁejmé, zda dvojí materiál pouÏit˘ pﬁi stavbû stûn mûl nûjak˘
zvlá‰tní v˘znam, ãi byl pouze v˘sledkem snahy majitele zlevnit a zrychlit stavbu.

Obr. 1 Stavební nápis v hieratickém písmu prozradil titul a jméno
majitele hrobky: vrchní lékaﬁ Neferherptah (kresba H. Vymazalová)

Sklonûné zdivo na vnûj‰í stranû hrobky bylo nejlépe zachováno a dokumentováno na jiÏní stranû, zbytky fasády byly patrné i na v˘chodní a severní stranû. Západní ãást zdiva
hrobky nebyla kamenná, ale pravdûpodobnû cihlová a vyuÏila ochranné cihlové zdi obestavûné kolem bezejmenné kamenné mastaby AS 31, k níÏ vût‰ina lékaﬁovy hrobky pﬁiléhala. Archeologick˘ kontext potvrzuje, Ïe hrobka AS 65 byla
vystavûna pozdûji neÏ stavba AS 31.
Bloky tvoﬁící zdivo hrobky na spojích pﬁekr˘valy dvû vrstvy
malty a ve vnûj‰í vrstvû byl ostr˘m nástrojem naznaãen prÛbûh blokÛ. V˘sledn˘ dojem z celé stavby by dnes asi nepÛsobil pﬁíli‰ esteticky, mÛÏeme se zde v‰ak setkat s pﬁíkladem
úplnû jiného vnímání podoby stavby a stavu jejího dokonãení
v staroegyptské kultuﬁe. Zdivo mastaby se z publikovan˘ch
abúsírsk˘ch hrobek podobá napﬁ. Nebtejemneferesinû mastabû z královské ãásti nekropole (Krejãí – Callender – Verner
et al. 2008: figs. 2.2, 2.4).
Hrobka lékaﬁe Neferherptaha mûla v nadzemní ãásti ‰est
místností (obr. 2). Vstupovalo se do ní na jihozápadní stranû
do pﬁedsínû (místnost 2; s rozmûry 3 ¥ 2 m, 6 ¥ 4 staroegyptské lokty; jeden loket mûﬁil pﬁibliÏnû 0,52 m). Smûrem na jih
byla místnost 1, pravdûpodobnû tzv. sklad hrobky (4 ¥ 4 lokty,
2 ¥ 2 m). Smûrem na sever se z pﬁedsínû náv‰tûvník dostal
do chodbové kaple (místnost 3; 13 ¥ 1,5 m, 26 ¥ 3 lokty), kde
byly v líci kamenné zdi v rozestupu ‰esti loktÛ dva jednoduché
zahloubené v˘klenky ve spodní ãásti z kamene, v horní dozdûné cihlami a obílené. Jednotlivé místnosti vymezují prahy
dláÏdûné opracovan˘mi kamenn˘mi bloky, z nichÏ jeden rozdûluje místnost 3 na jiÏní a severní ãást. V severní ãásti se nachází velká kaple (pÛdorys 1,5 ¥ 1,5 m; 3 ¥ 3 lokty), jejíÏ celou
západní stûnu zabíraly nepravé dveﬁe. Tyto dveﬁe byly vyhotoveny z kvalitního bílého vápence natﬁeného ãervenou barvou, aby pﬁipomínaly cenûnou asuánskou Ïulu. Jejich horní
ãást je silnû erodovaná a dochovaná spodní polovina nenese
Ïádné reliéfy ani nápisy. Velmi pravdûpodobnû nápis identifikující majitele – aÈ uÏ vytesan˘ v reliéfu nebo napsan˘ barvou
– obsahoval horní díl dveﬁí, dnes zniãen˘. Kaple pﬁedstavuje
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Obr. 2 Plán hrobky lékaﬁe Neferherptaha (AS 65) a jejího okolí. Objekty zkoumány na podzim 2010 (kresba M. Odler)

jedinou místnost v hrobce, která byla vydláÏdûna (nepravideln˘mi vápencov˘mi deskami). JiÏnû od kaple se nacházel serdáb (prostor pro sochu majitele). Cihlové jádro zdiva v nûm
bylo narychlo obloÏeno vápencov˘mi bloky, z archeologické
situace je patrná pouze ‰íﬁka serdábu, jeÏ ãinila dva lokty
(1 m). Místnost mûla v˘raznû protáhl˘ obdéln˘ pÛdorys.
Kamenná ãást hrobky ukazuje dvû hlavní stavební fáze.
V první byla kromû kaple s neprav˘mi dveﬁmi postavena
i chodbová kaple s v˘klenky. V druhé fázi byly pﬁistavûny
místnosti 1 a 2 s nov˘m hlavním vstupem, v dÛsledku ãehoÏ
do‰lo k roz‰íﬁení areálu Neferherptahovy hrobky. Místnost 1
slouÏila pravdûpodobnû jako sklad.
Jméno a hlavní titul majitele hrobky prozradily stavební znaãky, zaznamenané hieratick˘m písmem na nûkter˘ch blocích
mastaby (obr. 1). Jméno Neferherptah („Krásná je Ptahova
tváﬁ“) je ve Staré ﬁí‰i doloÏeno také z královského Abúsíru, ale
i z jin˘ch ãástí Egypta (Scheele-Schweitz 2006: 477/1928

Obr. 3 Nadzemní ãást mastaby
Neferherptaha, pohled od
v˘chodu. Vpravo se nachází
kaple s neprav˘mi dveﬁmi,
za nimiÏ je umístûno ústí ‰achty 2.
Ústí ‰achty 1 lze spatﬁit zcela
vlevo, v popﬁedí ãást chodbové
kaple s nikami (foto M. Bárta)

a 478/1931). Tento muÏ uÏíval titul vrchní lékaﬁ (wr swnw). V této souvislosti je zajímavé poznamenat, Ïe severnû od Neferherptahovy mastaby stojí mastaba dal‰ího lékaﬁe (sHD swnw)
Ptahhotepa (AS 36), jejíÏ v˘zkum bude je‰tû pokraãovat.

Podzemí hrobky AS 65
Západnû od v˘klenkÛ chodbové kaple se nacházelo ústí
‰achty 1 a stejn˘m smûrem od velké kaple ústí ‰achty 2.
Podle velikosti a umístûní byla ‰achta 2 urãena pro pohﬁeb
majitele hrobky, ‰achta 1 pravdûpodobnû pro jeho manÏelku.
·achta 2
·achta, která ústila západnû od hlavní kaple hrobky (obr. 2, 3),
a o níÏ se proto mÛÏeme domnívat, Ïe vedla do pohﬁební komory majitele hrobky, dosahovala pomûrnû úctyhodn˘ch rozmûrÛ, (svûtlost asi 2 ¥ 2 m = 4 ¥ 4 lokty; hl. zhruba 11,2 m =
22 loktÛ). Do pohﬁební komory se vstupovalo z v˘chodní stû-
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Obr. 4 Pohﬁební komora lékaﬁe
Neferherptaha (hrobka AS 65,
‰achta 2) s upadl˘mi stropními
bloky. Napravo za rohem je vidût
ãást vyhloubené pohﬁební jámy,
ve které bylo uloÏeno tûlo
majitele hrobky
(foto M. Frouz)

ny dna ‰achty do severojiÏnû probíhající prostory. Dno ‰achty spolu s komorou a v˘klenkem pro pohﬁeb mûlo v pÛdorysu
tvar lomeného písmene U. Stopy po její zazdívce nebyly
nalezeny. Komora (6,4 ¥ 4,8 m = 13 ¥ 10 loktÛ; s v˘‰kou asi
2 m = 4 lokty) vytesaná do tafly, geologického podloÏí abúsírského pohﬁebi‰tû, byla obloÏená bloky místního Ïlutého vápence, obílen˘mi a dozdoben˘mi ãerven˘mi teãkami. Vápencové obloÏení tak mûlo opût pﬁipomínat Ïulu. Nûkteré bloky
obloÏení se pÛsobením zubu ãasu (a pﬁispûním zemûtﬁesení)
uvolnily z pÛvodního umístûní a spadly (obr. 4). Fragmenty
tafly pokr˘vající dno (?) pohﬁební komory pocházejí zﬁejmû
z prvotních stavebních úprav komory.

V komoﬁe byl na západní stranû v˘klenek s tzv. lavicí pro
víko sarkofágu. Jednalo se o kamenn˘ stupeÀ, jenÏ byl ponechán v pohﬁební komoﬁe pro uloÏení víka aÏ do okamÏiku
zakrytí tûla zesnulého ve vanû sarkofágu. Pﬁed lavicí byla do
tafly vyhloubena pohﬁební jáma, v níÏ leÏela neporu‰ená
a témûﬁ kompletnû zachovalá kostra majitele hrobky v nataÏené poloze na zádech, s rukama podél tûla (obr. 5). Hlava
zemﬁelého smûrovala na sever. Lebka i pánev vykazují v˘razné muÏské rysy,2 coÏ odpovídá odÛvodnûnému pﬁedpokladu, Ïe pohﬁben˘m byl sám majitel hrobky, vrchní lékaﬁ
Neferherptah. Antropologické zpracování jeho tûlesn˘ch pozÛstatkÛ odhalilo, Ïe se doÏil vûku 35 aÏ 50 let, pravdûpo-

Obr. 5 Pohﬁeb lékaﬁe Neferherptaha (hrobka AS 65, ‰achta 2), jehoÏ tûlo bylo zalito bahnem (foto M. Frouz)
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dobnûj‰í je spí‰e dolní hranice tohoto intervalu. Kostru uloÏenou v pohﬁební jámû pokr˘vala vrstva nilského bahna, které
mûlo pro staroegyptského majitele symbolick˘ v˘znam obnovy Ïivota poté, co zesnul˘ pﬁe‰el do zásvûtí. Tento zvyk je doloÏen i u jin˘ch pohﬁbÛ ze Staré ﬁí‰e, napﬁ. v gízské hrobce
princezny ze 4. dynastie (Hassan 1953: 4), v Mahasnû, i pozdûji v hrobech z První pﬁechodné doby (Garstang 1902: 32).
V západní Sakkáﬁe, na dohled od Abúsíru, byl objeven pohﬁeb s vrstvou bahna pokr˘vajícího zesnulého v zapeãetûné,
a tedy neporu‰ené pohﬁební jámû. I kdyÏ situaci v˘kopci interpretovali jako indicie ãinnosti de‰tû a splachÛ bahna, pravdûpodobnûj‰í je zámûrné zalití tûla v prÛbûhu pohﬁbu (Rzeuska 2010: 106).
Pokud kdy byly v komoﬁe nûjaké pﬁedmûty z pohﬁební v˘bavy, odnesli je zlodûji jiÏ v minulosti. Nûkolik nálezÛ dokládá,
Ïe nûkdy po zániku zádu‰ního kultu majitele byla ‰achta
otevﬁená a pohﬁební komora volnû pﬁístupná. V komoﬁe se
na‰ly dal‰í lidské kosti, úlomky rÛznû datované staroﬁí‰ské
keramiky a drobné zvíﬁecí kosti hlodavcÛ z v˘vrÏkÛ sov, které
patrnû hnízdily pﬁímo v komoﬁe.
·achta 1
Sedm metrÛ jiÏnû od ústí ‰achty 2 byla vyhloubena dal‰í ‰achta (svûtlost cca 1,60 ¥ 1,55 m = 3 ¥ 3 lokty; hl. 10,6 m = 21
loktÛ), pﬁi jejímÏ dnû se ve v˘chodní stûnû otevírala do skály
hrubû vytesaná pohﬁební komora (3,70 ¥ 1,45 ¥ 1,60 m =
zhruba 8 ¥ 3 ¥ 3 lokty) orientovaná severojiÏním smûrem. Pﬁi
v˘chodní stûnû leÏel na zemi velmi po‰kozen˘ pohﬁeb. Úlomky kostí pravdûpodobnû patﬁily Ïenû ve vûku 35 aÏ 50 let, patrnû manÏelce lékaﬁe Neferherptaha. Tûlo uloÏené hlavou
k severu pÛvodnû leÏelo v dﬁevûné rakvi, jak naznaãují úlomky dﬁeva mezi kostmi. Dále byly objeveny fragmenty textilu,
zﬁejmû zbytkÛ obinadel nebo rubá‰e, které se pﬁi dotyku rozpadaly na prach. Pohﬁební komora byla témûﬁ zcela vykradena. Z v˘bavy zesnulé se dochovalo pouze mûdûné zrcadlo
uloÏené pod jejíma nohama a dva fajánsové korálky. Odrazová plocha zrcadla má mírnû eliptick˘ tvar (19,9 ¥ 18,5 cm).
V její dolní ãásti se dochoval krátk˘ trn plochého tvaru pro nasazení dﬁevûné rukojeti.

Pﬁíli‰ rychl˘ pohﬁeb
Nûkolik zji‰tûn˘ch faktÛ nasvûdãuje, Ïe pÛvodní plán hrobky
byl v prÛbûhu stavby pozmûnûn. Velká ãást hrobky je z kamene, coÏ poukazuje na relativnû vy‰‰í postavení jejího majitele ve staroegyptské spoleãnosti. Pro nepravé dveﬁe mûl
k dispozici kvalitní vápenec, obloÏení komory bloky kamene
také nebylo technologicky jednoduchou záleÏitostí. Rozmûry ‰achty 2 a tzv. lavice pro víko sarkofágu v pohﬁební komoﬁe indikují zámûr majitele b˘t pochován jinak a lépe, neÏ
ukazuje zji‰tûn˘ stav – lékaﬁovo tûlo mûlo b˘t uloÏeno do
kamenného sarkofágu. Av‰ak namísto toho Neferherptah
spoãinul v jámû v podlaze pohﬁební komory, zalit˘ symbolick˘m bahnem.
PÛdorys mastaby AS 65 patﬁí k jednodu‰‰ím (obr. 2) a lze
jej srovnat s jin˘mi hrobkami. První prozkoumaná podobná
hrobka nebyla bohuÏel dosud podrobnû publikována. Nachází se v Gíze a dostala oznaãení G 1011. Její nadzemní ãást
obsahuje vût‰í kapli na severu, úzkou chodbovou kapli orientovanou severojiÏnû a rovnûÏ obdéln˘ serdáb. Oproti Neferherptahovû hrobce se v‰ak do této mastaby vstupovalo z v˘chodu a také poãet pohﬁebních ‰achet byl vy‰‰í. Gízskou

hrobku pomohl datovat do 5. dynastie vzácn˘ nález dﬁevûné
písaﬁské tabulky se jmény panovníkÛ, mezi nimiÏ je posledním Neferirkare (Reisner 1910). Plánem je lékaﬁovû hrobce
podobná také napﬁ. hrobka G 2085 v Gíze, s vût‰í kaplí na
severu a oddûlenou chodbovou kaplí se dvûma v˘klenky
(Fisher 1924: 31–34). Gízské hrobky i ta abúsírská mají
spoleãné rovnûÏ i to, Ïe vznikly v omezeném prostoru zastavûném star‰ími mastabami. Je tedy velice pravdûpodobné,
Ïe také autora plánu hrobky AS65 musel ovlivnit pﬁedev‰ím
nedostatek prostoru, a proto není rozvrÏení úplnû symetrické.
Serdáby s obdéln˘m pÛdorysem se vyskytují v hrobkách
rovnûÏ v Abúsíru, napﬁ. na pohﬁebi‰ti rodiny krále DÏedkarea
(Verner et al. 2002: 114), v Nebtejemneferesinû hrobce na
královské nekropoli nebo v jiÏním Abúsíru v hrobce Isesiseneba (Bárta 2001: 65) a v Karovû hrobce (serdáb 2; Bárta
2009: 68–69).

Datování hrobky AS 65
âasové umístûní hrobky AS 65 není jednoduchou otázkou.
Spodní hranici doby v˘stavby urãují zlomky keramiky, které se
povedlo objevit pod kamenn˘mi bloky hrobky. Datovány jsou
do 5. dynastie. Dal‰ím argumentem pro datování do tohoto
období jsou nepravé dveﬁe v kapli. Dochovala se pouze jejich
dolní polovina, z níÏ je zﬁejmé, Ïe mûly dvoje veﬁeje a nebyly
zdobeny lemováním. Podle chronologick˘ch kritérií egyptologa
Nigela Strudwicka (1985: 9–52) spadají do 5. dynastie.
Z nálezÛ v hrobce se zdá b˘t nejslibnûj‰í chronologickou
oporou mûdûné zrcadlo. Christine Lilyquistová (1979: 50) datuje eliptická zrcadla do 6. dynastie. Mezi pﬁíklady v‰ak uvádí
zrcadlo z neporu‰ené pohﬁební komory v Edfú, kterou autoﬁi
v˘zkumu kladou jiÏ do závûru 5. dynastie (Alliot 1933: fig. 81,
pl. XXXV: 2). Hlavní potíÏí datování zrcadel se jeví b˘t jejich
nedostateãn˘ v˘skyt v primárních kontextech z období 5. dynastie. Nález zrcadla proto neposkytuje pﬁesnûj‰í chronologické ukazatele. Na základû uveden˘ch argumentÛ se kloníme k datování mastaby AS 65 do 5. dynastie, spí‰e do její
druhé poloviny.
Analogická gízská stavba G 1011 byla nepﬁímo datována
písemn˘m pramenem do druhé poloviny 5. dynastie. Abúsírské analogie ménû obvyklého obdélného serdábu lékaﬁovy
hrobky ukazují na období 5. dynastie, kdy (jak se zdá) se vyskytovaly nejãastûji; známé jsou v‰ak i z doby pozdûj‰í.

DvÛr, kter˘ moÏná nebyl dvorem
V˘zkum prostoru jiÏnû a západnû od hrobky AS 65 odkryl pomûrnû sloÏitou nálezovou situaci, z jejíÏ anal˘zy vypl˘vá, Ïe
abúsírské pohﬁebi‰tû bylo v prÛbûhu Staré ﬁí‰e intenzivnû zastavûno hrobkami vyuÏívajícími i ta nejmen‰í volná prostranství.
Nejstar‰í zji‰tûnou stavbou v tomto místû je velká cihlová
hrobka AS 64. PﬁestoÏe archeologická sonda odkryla pouze
její severní hranu (dlouhou 11,5 m, resp. 23 loktÛ), podaﬁilo
se zjistit, Ïe stavba mûla dva cihlové stupnû, z nichÏ niÏ‰í byl
obezdûn kolem vy‰‰ího. Vnûj‰í zeì mastaby byla omítnuta
hlínou, která postupnû erodovala. Vzhledem k rozmûrÛm
hrobky a materiálu pravdûpodobnû patﬁí do 3. dynastie. Západnû od této hrobky vznikla po jisté dobû men‰í cihlová
hrobka (zatím bez oznaãení), která snad dosahovala aÏ k jiÏnímu okraji dal‰í mastaby AS 31. Jako poslední byla v tomto
prostoru postavena lékaﬁova hrobka (AS 65), zabírající (do té
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zradil, Ïe tyto nepravé dveﬁe patﬁily jakémusi IdÏedÏimu. Jinde ve starém Egyptû nedoloÏené jméno se v jiÏním Abúsíru
objevilo jiÏ na obûtním oltáﬁi a na fragmentu vápencového
bloku, nalezen˘ch pﬁi dﬁívûj‰ím v˘zkumu hrobky vezíra Kara
a jeho synÛ (Bárta et al. 2009). Tituly, zpÛsob provedení znakÛ i modrá pasta, která je vyplÀovala, nasvûdãují, Ïe se jedná
o tutéÏ osobu, která jako inspektor knûÏí ducha ka (cHD
Hm(w)-kA) dohlíÏela na chod zádu‰ních kultÛ nûkolika jedincÛ
pohﬁben˘ch v této oblasti memfidské nekropole. Zmínûné vápencové fragmenty byly pÛvodnû souãástí IdÏedÏiho hrobky.
Soudû z opracování kamene a zpÛsobu v˘zdoby se jednalo
o men‰í a skrovnou stavbu zbudovanou v 6. dynastii. LeÏela
zﬁejmû nûkde v blízkosti hrobek ãlenÛ Karovy rodiny ãi mastaby lékaﬁe Neferherptaha.
IdÏedÏiho nepravé dveﬁe konzervoval v poslední den svého pobytu bûhem podzimní ãásti expedice restaurátor Martin
Dvoﬁák. Mohla tak b˘t poﬁízena podrobná fotografická dokumentace pﬁedmûtu. Za normálních okolností by dveﬁe dál zÛstaly ve skladu expedice a ãekaly na dal‰í epigrafick˘ prÛzkum. Tyto nepravé dveﬁe – brána z onoho svûta, která
pﬁestala vytrÏením z pÛvodního umístûní fungovat jiÏ ve starovûku – v‰ak byly v únoru leto‰ního roku ze skladu zcizeny
zlodûji. Jiné nepravû dveﬁe z podzimní sezóny, zcela obílené,
pozornosti vandalÛ unikly. Na‰tûstí si zlodûji neuvûdomili, Ïe
pod vápnitou vrstvou se rovnûÏ ukr˘vá barevná v˘zdoba
a hieroglyfick˘ nápis. Odstranûní bílé vrstvy a konzervování
dveﬁí bude provedeno pﬁi nûkteré z následujících expedic.

Pozoruhodn˘ pohﬁeb Ïeny s peãetítkem
Obr. 6 Nepravé dveﬁe IdÏeÏiho, inspektora knûÏí ducha ka (foto M. Frouz)

doby snad volné?) prostranství, které po ãase je‰tû umen‰ila
pﬁístavbou místností 1 a 2. Vznikl tak jak˘si „dvÛr“ vyznaãen˘
na obr. 2, kter˘ byl ve starovûku ohraniãen ze ãtyﬁ stran stavbami nebo jejich sutinami. Z dnes jiÏ poãetn˘ch v˘zkumÛ realizovan˘ch ãeskou expedicí v jiÏním Abusíru tak postupnû
vypl˘vá, Ïe na konci Staré ﬁí‰e byla tato ãást nekropole tvoﬁena pestrou mozaikou hrobek rÛzného stáﬁí a architektonického provedení.

Objevování jiÏ neexistujících hrobek
Pﬁi odkr˘vání Neferherptahovy mastaby a ãi‰tûní jejích prostor v nadzemní i podzemní ãásti byly nalezeny troje nepravé
dveﬁe, dva hrubû opracované obûtní oltáﬁe, jeden libaãní bazének a ‰estnáct zlomkÛ reliéfní v˘zdoby rÛzného stylu
a provedení. Je zjevné, Ïe uvedené pﬁedmûty byly pÛvodnû
souãástí hrobek úﬁedníkÛ, které se nacházely nûkde poblíÏ
lékaﬁovy hrobky a které pravdûpodobnû ustoupily mlad‰ím
stavbám. Sekundární nálezy kamenn˘ch blokÛ jsou pﬁi v˘zkumu v jiÏním Abúsíru pomûrnû ãast˘m nálezem. Hieroglyfické nápisy na nich pﬁedstavují cenné svûdectví o dávno zanikl˘ch hrobkách, jejich majitelích, rodinn˘ch pﬁíslu‰nících
atd. (napﬁ. Bárta 2003: 227–228, obr. 8–11 v pﬁíloze).
Jedním z takov˘ch nálezÛ podzimní v˘zkumné sezóny
jsou vápencové nepravé dveﬁe s obílen˘m povrchem. Po sejmutí bílé vrstvy ze dveﬁí se ukázala modro-bílo-ãervená polychromie na ﬁímse a hieroglyfick˘ nápis, kter˘ byl pomûrnû
neobratnû vyryt a vyplnûn modrou barvou (obr. 6). Text pro-

Pﬁi v˘zkumu hrobky lékaﬁe Neferherptaha byl objeven jeden
neporu‰en˘ sekundární pohﬁeb. Nad jiÏní vnûj‰í zdí hrobky
lékaﬁe byla umístûna rákosová rakev obdélníkového tvaru
(165 ¥ 55–60 cm) uloÏená do mûlké jámy, v níÏ byla ve skrãené poloze pochována Ïena. Podle antropologického urãení se doÏila více neÏ padesáti let (obr. 7). V blízkosti rÛzn˘ch
ãástí jejího tûla se na‰ly pozÛstatky tkanin zhotoven˘ch ze
lnûn˘ch vláken. Jednalo se patrnû o zbytky obinadel ovinut˘ch kolem tûla. ZpÛsob pohﬁbu vypovídá, Ïe tato Ïena patﬁila k chud‰ímu obyvatelstvu. Jedinou pohﬁební v˘bavou zemﬁelé byla nepálená cihla ve funkci podhlavniãky a malé
peãetítko nalezené na hrudní kosti.
Knoflíkové peãetítko jehlanovitého tvaru má ãtvercovou peãeticí plochu o rozmûrech stran 1,1 cm (obr. 8). Bylo vyrobeno
z enstatitu3 a glazováno modrozelenû. Pod ‰piãkou byla provrtána dírka, kterou se provlékala ‰ÀÛrka slouÏící k zavû‰ení,
pravdûpodobnû na krk. Na peãeticí plo‰e je vyryta frontálnû
zobrazená jako by tanãící postava se zvednut˘ma rukama, pﬁikrãen˘ma nohama a zvíﬁecím ocasem. Postaviãka s nejvût‰í
pravdûpodobností pﬁedstavuje boha Bese, ochránce staroegyptsk˘ch Ïen a domácností (Janák 2005: 47–48).
Knoflíková peãetítka jsou hojnû doloÏena z nekropolí náleÏejících k hlavním mûstÛm krajÛ (nomÛ) v Horním Egyptû,
odkud se dále roz‰íﬁila k Memfidû, do Núbie a do oázy Dáchla. S tímto typem hrobové v˘bavy byli vût‰inou pohﬁbíváni
chudí venkované nebo obyvatelé mûst do mûlk˘ch jámov˘ch
ãi ‰achtov˘ch hrobÛ od poãátku 6. dynastie do zaãátku
Stﬁední ﬁí‰e. Knoflíková peãetítka tedy pﬁedstavovala v˘vojovou fázi stojící mezi váleãkov˘mi peãetûmi pouÏívan˘mi jiÏ
od Pﬁeddynastické doby a skaraby uÏívan˘mi od 12. dynastie
(Wiese 1996: 1, 11). Bûhem tﬁí set let (6. – poãátek 12. dy-
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Obr. 7 Sekundární pohﬁeb star‰í Ïeny v rákosové rakvi (foto V. Dulíková)

nastie) pro‰la knoflíková peãetítka pestr˘m v˘vojem co do
tvaru i vyobrazení, kter˘ dovoluje pomûrnû spolehlivé typologické datování. Dosud známé amulety jehlanovitého tvaru
s vyrytou postavou Bese jsou neznámého pÛvodu. Na základû posouzení tvaru a motivu spadají do období 6. dynastie
(Wiese 1996: taf. 2, ã. 19 a 20).
Abúsírsk˘ nález novû pﬁibyl˘ do souboru knoflíkov˘ch peãetítek je prvním svého druhu, u nûhoÏ je zdokumentován
archeologick˘ kontext. Aã se mÛÏe tento drobn˘ nález nûkomu
jevit jako bezv˘znamn˘, opak je pravdou. Amulet je pomûrnû
pﬁesn˘m chronologick˘m vodítkem, a navíc je ojedinûl˘m
nálezem knoflíkového peãetítka v oblasti severní Sakkáry
a Abúsíru, kde o jejich existenci vypovídalo donedávna jen pár

otiskÛ (Wiese 1996: 28, 31, Abb. 3). Doposud se pﬁedpokládalo, Ïe nositelé nejstar‰ích knoflíkov˘ch peãetítek Ïili v dalek˘ch
provinciích a na pohﬁebi‰tích hlavního mûsta nebyli v prÛbûhu
6. dynastie pohﬁbíváni (Wiese 1996: 165).
Co vedlo ke vzniku knoflíkov˘ch peãetítek s ryt˘mi vyobrazeními? Podle A. B. Wiese (1996: 165) se jednalo o nov˘
zpÛsob ochrany, jeÏ mûla na sklonku Staré ﬁí‰e zajistit to, co
jiÏ nemohlo b˘t zaruãeno slábnoucí politickou a náboÏenskou mocí panovníka, která mûla garantovat ochranu, zaopatﬁení a obnovu Ïivota v zásvûtí. Tímto ochráncem mûl b˘t
Ïenû pohﬁbené v jiÏním Abúsíru bÛh Bes, oblíben˘ v lidové
víﬁe. Jeho ikonografická vyobrazení jsou hojnû doloÏena od
Nové ﬁí‰e, ze Staré ﬁí‰e je znám pouze z knoflíkov˘ch peãe-

Obr. 8 Knoflíkové peãetítko jehlanovitého tvaru z pohﬁbu v rákosové rakvi (foto M. Frouz, kresba J. Malátková)
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títek – nejstar‰ích dokladÛ jeho uctívání. Bes patrnû plnil
i funkci apotropaickou, tj. mûl chránit pﬁed v‰ím zl˘m. Tento
druh pﬁedmûtu tedy slouÏil zároveÀ jako peãetítko i jako
amulet, na jehoÏ peãeticí plo‰ku byly vyr˘vány pﬁedstavy
obyãejn˘ch lidí (Wiese 1996: 112). Knoflíková peãetítka rÛzn˘ch tvarÛ a motivÛ (napﬁ. symbolická zvíﬁata, bohové a jejich atributy atd.) tak tvoﬁí nesmírnû cenn˘ pramen pro poznání náboÏensk˘ch a magick˘ch pﬁedstav chud‰ího
obyvatelstva Egypta na konci Staré ﬁí‰e a v Prvním pﬁechodném období.
Jaké zamûstnání bûhem svého Ïivota vykonávala tato Ïena, není moÏné zjistit. Nápovûdu v‰ak poskytlo antropologické zpracování kostí. Témûﬁ u v‰ech svalov˘ch úponÛ se vyskytují slabé zmûny (entezopatie),4 které mohou do jisté míry
odráÏet míru prodûlané pohybové zátûÏe bûhem Ïivota. Nejv˘raznûj‰í zmûny jsou v oblasti horní konãetiny, pﬁedev‰ím
u loketního kloubu a pﬁedloktí. Zatímco u mlad‰ích dospûl˘ch
jedincÛ mÛÏe pﬁítomnost entezopatií napovûdût mnoho
o bûÏn˘ch ãinnostech a fyzické aktivitû jedince, v pokroãilém
vûku jejich v˘skyt narÛstá bez pﬁímé vazby na mechanickou
zátûÏ. V porovnání s kosterními pozÛstatky jin˘ch jedincÛ
z této lokality, jejichÏ vûk byl také odhadnut nad padesát let,
v‰ak vykazují kosti této Ïeny vy‰‰í v˘skyt entezopatií. Je zﬁejmé, Ïe na spoleãenském Ïebﬁíãku patﬁila Ïena s peãetítkem
mezi osoby níÏe postavené a vykonávala fyzicky pomûrnû
nároãné ãinnosti, které v‰ak nelze konkretizovat. Aã se jednalo o chudou Ïenu, jeÏ si mohla dovolit pouze skromn˘ pohﬁeb s prostou hrobovou v˘bavou, byla pohﬁbena v bezprostﬁední blízkosti mastab vy‰‰ích hodnostáﬁÛ. Záhadou
zÛstává, proã se tato Ïena nechala pohﬁbít v blízkosti hrobky
vrchního lékaﬁe Neferherptaha. Byla snad jeho pﬁíbuznou?
Nebo byly její motivy jiné?

Závûr
Podzimní sezóna 2010 byla pokraãováním systematického
archeologického v˘zkumu jiÏního Abúsíru, kter˘ zapoãali
ãe‰tí egyptologové v roce 1991. Podaﬁilo se doplnit nûkolik
stﬁípkÛ do zatím stále torzovité mozaiky v˘voje a podoby této
ãásti abúsírské nekropole. Dosavadní v˘zkumy ukazují, Ïe
povrch pou‰tû v jiÏním Abúsíru pokr˘valy hrobky rÛzn˘ch velikostí a provedení, které zde byly stavûny od 3. dynastie
(Bárta et al. 2010; Vymazalová – Coppens 2009). Nejhonosnûj‰í a nejv˘stavnûj‰í hrobky patﬁící nejvy‰‰ím hodnostáﬁÛm
stály na vyv˘‰en˘ch a dobﬁe viditeln˘ch místech. Hrobky níÏe postaven˘ch osob byly budovány ve volném a níÏe poloÏeném prostoru – jako mastaba hlavního lékaﬁe Neferherptaha – ãi na místû star‰ích hrobek s jiÏ nefunkãním kultem,
které byly rozebrány, jako napﬁ. posmrtn˘ pﬁíbytek inspektora
knûÏí IdÏeÏiho a dal‰ích. Ti nejchud‰í, uloÏení v mûlk˘ch jámách nebo ‰achtách, snad chtûli b˘t pohﬁbeni v blízkosti v˘znamn˘ch osob, jako tomu bylo napﬁíklad u star‰í Ïeny v rákosové rakvi, která Ïila v období 6. dynastie.

Poznámky:
1

Poznatky prezentované v tomto pﬁíspûvku jsou v˘sledkem práce
celého v˘zkumného t˘mu, jehoÏ ãleny byli kromû vedoucího
expedice a autorÛ pﬁíspûvku egyptologové Filip Coppens, Peter Jánosi, Lucie Jirásková, Bﬁetislav Vachala a Hana Vymazalová, keramoloÏka Katarína Arias, textilní specialistka Helena Bﬁezinová,

2

3

4
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grafiãka Jolana Malátková, konzervátor Martin Dvoﬁák a fotograf
Martin Frouz.
Pro antropologické vyhodnocení se bohuÏel dochovaly pouze
pánevní kosti, kost kﬁíÏová a kosti nohy, na jejichÏ základû bylo
provedeno urãení pohlaví a odhad vûku. Ostatní bylo poniãeno ãi
ztraceno pﬁi vandalském rabování na pﬁelomu ledna a února tohoto roku.
Enstatit vzniká tepeln˘m rozkladem mastku pﬁi teplotû mezi 400 aÏ
700 °C, pﬁi nûmÏ povrch získává bílou ãi béÏovou barvu, ztrácí
lesk a stává se tvrd‰ím (více napﬁ. Wiese 1996: 96).
Entezopatie – zmûny v oblastech svalov˘ch úponÛ – jsou vyuÏívány v bioarcheologii pﬁi rekonstrukci bûÏn˘ch fyzick˘ch aktivit zkouman˘ch jedincÛ.
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ABÚSÍRU

Abstract:
Excavation of the physician Neferherptah’s tomb
During the archaeological season at Abusir South in the
autumn of 2010, the Old Kingdom stone mastaba (AS 65)
from the 5th Dynasty was unearthed. Its superstructure
(18.0 ¥ 8.8 m) consists of six rooms with their upper parts
destroyed. A chapel with a limestone, badly eroded and
uninscribed false-door was found situated in the northern
part of the tomb. Hieratic masons’ marks on some of the
stone blocks of the mastaba revealed the name and main
title of its owner, the chief physician (wr swnw) Neferherptah.
The substructure of the tomb comprises two shafts,
orientated in the north-south direction and roughly hewn in
bedrock. The body of the tomb owner was discovered
placed in a burial pit and covered with a layer of Nile mud,
which was once meant to symbolise the renewal of life after
reaching the realm of afterlife. Both the burial chamber of
Neferherptah (shaft 2) and the one of his wife (shaft 1) had
been robbed already in antiquity.

Kamenné nádoby z mastaby AS 54 v jiÏním Abúsíru
Lucie Jirásková
Jedním z úkolÛ jarní v˘kopové sezóny roku 2010 bylo dal‰í odkr˘vání velké mastaby AS 54, která se nachází na
dominantním místû v jiÏním Abúsíru. Z vrcholu vysokého pahorku shlíÏí na abúsírské wádí, které v minulosti
pﬁedstavovalo hlavní pﬁístupovou cestu do Sakkáry, kde jiÏ od 1. dynastie stály obrovské mastaby vysok˘ch hodnostáﬁÛ a ãlenÛ panovníkovy rodiny a od poãátku 3. dynastie i první pyramida – DÏoserova. Nejen svou polohou,
ale také znaãn˘mi rozmûry poukazuje hrobka AS 54 na v˘znam svého pÛvodního majitele. Mastaba byla zkoumána ve dvou sezónách, v prÛbûhu první – jaro 2009 – byla odkryta jiÏní kaple, patﬁící muÏskému majiteli hrobky,
a severní nika, vyhrazená pro obûtiny pﬁiná‰ené jeho manÏelce. Druhá sezóna – jaro 2010 – se soustﬁedila na v˘zkum pohﬁebních ‰achet. Místo severní ‰achty (‰achta 1) bylo pomûrnû dobﬁe viditelné jiÏ na zaãátku v˘zkumu,
ov‰em ‰achta jiÏní, patﬁící samotnému hodnostáﬁi, nebyla dosud nalezena a její ústí zÛstává nadále skryto.
âi‰tûní ‰achty 1 brzy ukázalo, Ïe byla zﬁejmû jiÏ ve starovûku pﬁedmûtem zájmu zlodûjÛ, a tudíÏ pﬁinejmen‰ím naru‰ena nebo úplnû vykradena. Nejvût‰ím pﬁekvapením bylo obrovské mnoÏství stﬁepÛ kamenn˘ch nádob, které
byly objeveny jiÏ v zásypu ‰achty a pozdûji i v pohﬁební komoﬁe. Kromû nich bylo vyzvednuto vût‰í mnoÏství
keramiky, zbytky mûdi, dﬁeva a nûkolik úlomkÛ kostí. Ve srovnání s mnoÏstvím kamenn˘ch nádob byly ostatní nálezy v men‰inû, a proto právû kamenné nádoby pﬁedstavují vedle keramiky jeden z klíãov˘ch zdrojÛ pro dataci
hrobky. AÏ do dÛkladného zpracování existovala nadûje, Ïe by se po jejich oãi‰tûní mohlo na povrchu objevit buì
jméno panovníka, nebo samotného majitele pohﬁební v˘bavy i s jeho tituly. âi‰tûní a tﬁídûní stﬁepÛ probûhlo aÏ
na podzim roku 2011, kdy se ukázalo, Ïe se jedná o ‰ir‰í ‰kálu materiálÛ a nádoby rÛzn˘ch druhÛ a typÛ.1
Celkem bylo objeveno více neÏ 900 rÛznû velk˘ch fragmentÛ
v nûkolika kontextech. Men‰í ãást byla nalezena na v˘chod
od ústí ‰achty 1, dal‰í drobné nálezy následovaly v jednotliv˘ch vrstvách ‰achty. Nejvût‰í objem byl odkryt v prostoru
nade dnem ‰achty pﬁed odvalen˘m portkulisem (velk˘m vápencov˘m blokem, kter˘ pÛvodnû zatarasoval vstup do pohﬁební komory) a zasahoval do chodbiãky vedoucí k pohﬁební komoﬁe (v tomto pﬁípadû se jednalo o nejvût‰í kusy,
s v˘jimkou velkého tácu odkrytého v pohﬁební komoﬁe), kde
stﬁepy spolu s pískem a úlomky kamene vytváﬁely zásypov˘

kuÏel. Poslední a opût velké mnoÏství fragmentÛ bylo vyzvednuto z prostoru mezi dvûma zídkami, které byly s nejvût‰í pravdûpodobností sekundárnû postaveny v západní ãásti
pohﬁební komory. Stﬁepy pocházely z nejménû 128 nádob,
ov‰em ani jednu z nich nebylo moÏné zrekonstruovat v úplnosti. Tato skuteãnost svûdãí o tom, Ïe buì pÛvodnû pocházely z úplnû jiného kontextu, anebo byly z ‰achty vyzvednuty
(aÈ uÏ ve formû cel˘ch nádob rozbit˘ch venku nebo ve formû
stﬁepÛ) a poté nahrnuty zpût s tím, Ïe ãást zÛstala mimo
‰achtu 1. Z celkového poãtu bylo vytﬁídûno 34 fragmentÛ,

