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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,
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Obr. 1 Severní nika mastaby
AS 54, za níÏ se v písku r˘suje
ústí ‰achty 1 (foto M. Bárta)

které nemohly b˘t spojeny s Ïádn˘m jin˘m fragmentem a mohou b˘t povaÏovány za ãistû intruzivní z jiného kontextu. Nûkteré z tûchto stﬁepÛ, pﬁedev‰ím misky, je moÏné typologicky
pﬁirovnat k dal‰ím ze souboru, nûkteré kusy v‰ak pﬁedstavují
vzhledem k celku v˘jimeãné typy. Tato skuteãnost ov‰em nevyluãuje moÏnost, Ïe jiÏ od poãátku i v této podobû tvoﬁily
souãást pohﬁební v˘bavy.
Zajímav˘m rysem nûkter˘ch fragmentÛ je jejich zvûtral˘
povrch. Dalo by se pﬁedpokládat, Ïe se v této podobû nacházely pouze nahoﬁe ve skupinû stﬁepÛ nalezen˘ch u ústí ‰achty. Ov‰em v tomto souboru nebyly stﬁepy pouze zvûtralé, ale
i dobﬁe zachovalé, jeÏ byly zﬁejmû uloÏeny hloubûji v písku.
Naopak v kontextech uvnitﬁ ‰achty a pohﬁební komory se nacházely kromû fragmentÛ s pÛvodním povrchem i takové,
které jevily známky zvûtrání. Oba druhy ze v‰ech kontextÛ
pak bylo moÏné pospojovat do vût‰ích i men‰ích kusÛ nádob.
Znamená to, Ïe nûkteré nebo v‰echny fragmenty ze v‰ech
kontextÛ byly vyzvednuty ven z hrobky a po urãitou dobu vystaveny sluneãnímu záﬁení. AÏ po nûjaké dobû se v promíchaném stavu dostaly do ‰achty 1, kde byla ãást pouÏita do
suÈové v˘plnû mezi dvû kamenné zídky v pohﬁební komoﬁe
a zbytek byl snad naházen volnû do ‰achty. Nûkteré v‰ak zÛstaly na povrchu, odkud ãást postupnû napadala dolÛ a ãást
zÛstala volnû leÏet u ústí ‰achty. O tom, Ïe byly nádoby po
svém rozbití promíchány s dal‰ími zbytky pohﬁební v˘bavy,
svûdãí zelené skvrny ãi pﬁímo kusy mûdûnky, jeÏ se na povrchu nádob i v samotn˘ch zlomech nacházejí.
Vnitﬁní povrch nûkter˘ch nádob, pﬁedev‰ím stolkÛ, tácÛ
a misek, je rozryt rÛznû hlubok˘mi a ãetn˘mi dráÏkami, které
naznaãují, Ïe tyto kusy byly pouÏívány je‰tû pﬁed uloÏením
do pohﬁební komory. Dal‰í znaky pouÏití pﬁedstavují odlomené kusy okrajÛ nebo zvenku otluãená tûla nádob s jiÏ ohlazen˘mi hranami lomu. BohuÏel, v souboru nebyly nalezeny
Ïádné známky dal‰ího opravování nádob jako v jin˘ch pﬁípadech (Saad 1947: 27, Pl. XVII, b). Jedin˘m prvkem, kter˘ je
moÏné povaÏovat za jakousi formu opravy, jsou sádrovcové
v˘plnû v nûkter˘ch miskách. Urãité druhy kalcitu byly více porézní a v˘robci nádob zahlazovali tyto pﬁirozené jamky v tûle
nádob právû sádrovcem. Tﬁi fragmenty nesou zvlá‰tní prvek

opotﬁebení, v tomto pﬁípadû v‰ak jiÏ sekundárního, kter˘ nebyl spojen s pouÏíváním pﬁedmûtu. Po tom, co se nádoba
rozbila (nebo byla rozbita), byl jeden ze stﬁepÛ pouÏit k urãité
ãinnosti, jeÏ zpÛsobila vybrou‰ení jeho hrany do rovné, ale
nehladké plochy. Jedná se o dva stﬁepy z kalcitu (egyptsk˘
alabastr) a jeden stﬁep z anortozitu. Jeden kalcitov˘ stﬁep má
obrou‰enou pouze jednu hranu do roviny kolmé k tûlu nádoby, dal‰í pak má tímto zpÛsobem obrou‰ené hrany tﬁi a poslední anortozitov˘ je obrou‰en˘ na nûkolika místech, ale
v rÛzn˘ch sklonech vzhledem k tûlu. O jak˘ povrch byly tyto
kusy tﬁeny, snad bude moÏné speciální anal˘zou zjistit a urãit
tak kontext, v jakém druhotnû slouÏily. Dva ze stﬁepÛ byly
nalezeny bez dal‰ího spoje, jeden z kalcitov˘ch patﬁil k tûlu
misky a ukazuje, Ïe k obrou‰ení do‰lo opravdu aÏ po rozbití
misky. K jakému úãelu tyto stﬁepy slouÏily, mÛÏe ukázat trasologick˘ rozbor ohlazeného povrchu. JelikoÏ obrou‰ení
vzniklo v rovinû a stﬁepy jsou velmi malé, je nepravdûpodobné, Ïe by byly pouÏity zlodûji pﬁi hrabání v suti.
Kalcit slouÏil k v˘robû rÛzn˘ch druhÛ nádob, právû z nûj
byla zhotovena vût‰ina z nich (celkem 89 nádob). Oproti tomu se dal‰í nejãastûj‰í materiál – anortozit – objevuje pouze
u misek (24 nádob), stejnû jako magnezit (v tomto pﬁípadû
byl nalezen je‰tû kus tlustostûnné oválné nádoby s uchy;
10 nádob). JiÏ jen 3 kusy byly vytvoﬁeny z vápence, 2 z metagabra, 1 z kalcitové brekcie, 1 ze serpentinitu a 1 z dolomitu. V rámci tûchto druhÛ lze vyãlenit skupiny vyrobené z kamene s podobn˘mi strukturami, které zﬁejmû pocházely
z jednoho lomu a jedné dílny, do níÏ se vylámané a naﬁezané kusy materiálu dováÏely. Nejvíce pﬁíkladÛ pochází ze skupiny kalcitov˘ch nádob. Zde je moÏné nalézt nûkolik skupin,
pﬁedev‰ím misek, jeÏ jsou ﬁezané zﬁejmû z nûkolika vrstev
jednoho kusu vytûÏeného kalcitu. Jedná se napﬁíklad o misky se Ïluto-rÛÏovou barvou kamene a bíl˘mi Ïilkami, které
vedou témûﬁ identicky v obou pﬁípadech. Dal‰í skupinu pﬁedstavují misky mající dvû tﬁetiny tûla tvoﬁené bezbarv˘m prÛsvitn˘m kalcitem a dal‰í tﬁetinu více krystalickou verzí kalcitu
s pﬁípadnou v˘zdobou bíl˘m ãi okrov˘m pruhem. Obû ãásti
jsou od sebe oddûleny bíl˘m vlnit˘m pásem, kter˘ vytváﬁí
dojem bublinek. Jedná se o nádhern˘ estetick˘ prvek, jenÏ
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Obr. 2 Miska vyrobená ze serpentinitu s k˘lovitou formou profilu
(foto L. Jirásková)

pﬁekvapuje o to více, Ïe není tvoﬁen symetricky. Jiná sada byla vyrobena z kalcitu, v nûmÏ se vrství a postupnû stﬁídá bílá,
Ïlutá a ãervená barva. V tomto pﬁípadû je miska tvoﬁena ke
stﬁedu orientovan˘mi vlnkami, které bûÏí po celé její délce.
V‰echny magnezitové nádoby jsou ze stejnû vypadajícího
materiálu, tento kámen v‰ak nevykazuje takovou variabilitu
jako kalcit. Anortozitové misky mají rÛznou zrnitost a jemnûj‰í odchylky odstínÛ, coÏ vyvolává pﬁedstavu nûkolika
zdrojÛ kamene. Stejnû tak vápenec a metagabro jsou zastoupeny rÛzn˘mi typy kamene, pocházejícími zﬁejmû z rÛzn˘ch zdrojÛ.
Z hlediska druhového tﬁídûní se jedná o pﬁevahu misek,
a to v poãtu 94 kusÛ. Daleko za nimi následuje 14 stolÛ a tácÛ, 9 pohárkÛ, 4 cylindrické nádoby, 2 vejãité tenkostûnné
a 1 oválná tlustostûnná nádoba a 3 mûlké misky/talíﬁe. Misky
jsou buì s jednoduch˘m okrajem, vyﬁezávané z kalcitu, nebo
s dovnitﬁ zahnut˘m zkosen˘m okrajem, coÏ je pﬁípad pﬁedev‰ím anortozitov˘ch, ale i kalcitov˘ch a témûﬁ v‰ech magnezitov˘ch misek, rovnûÏ obou misek z metagabra i misky dolomitové. V˘jimeãn˘m tvarem jsou misky s k˘lovitû
modelovan˘m profilem a okrajem. Byly vytvoﬁeny z magnezitu a serpentinitu, nûkolik fragmentÛ pochází z kalcitového
souboru. Poslední jsou zastoupeny pouze okrajem, aÏ na
jednu v˘jimku s dochovan˘m dnem, jeÏ je oproti dvûma pﬁedchozím ploché. Dal‰í dvû misky mají okraj modelovan˘ do
formy jakéhosi límce v rÛzné tlou‰Èce, kter˘ vytváﬁí zúÏené
ústí.
Velice zajímav˘ je soubor stolÛ a tácÛ. BohuÏel není vzhledem ke stavu dochování jednoduché rozeznat, kde se jednalo o stolek s noÏiãkou a kde o tác nasazovan˘ na zvlá‰tní
podstavec. Mezi v‰emi 14 kusy se dochoval pouze jeden
stÛl, kter˘ byl vytesán z jednoho kusu kamene i s témûﬁ 6 cm
vysokou noÏiãkou. U dal‰ích dvou kusÛ byla vymodelována
jen nizouãká, maximálnû 1 cm vysoká „noÏiãka“ (spí‰e kruhov˘ v˘stupek ve stﬁedové ãásti stolku). Na nûkolika dal‰ích
kusech je pozorovateln˘ drobn˘ v˘stupek v urãité vzdálenosti od okraje na jednom ãi více fragmentech, kter˘ snad naznaãuje existenci jedné z forem noÏky. Nejlépe zachovan˘
tác má dno zakulacené a byl zﬁejmû pokládán na stojánek
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zhotoven˘ z jiného kusu kamene. Îádn˘ takov˘ ov‰em nebyl
v souboru nalezen. I dal‰í fragmenty naznaãují sv˘m zakulacením tento tvar bez jakékoliv noÏiãky, ov‰em stﬁedová ãást
vÏdy chybí. Témûﬁ v‰echny stoly jsou z kalcitu. Vyjímají se
mezi nimi pﬁedev‰ím dva kusy vyﬁezané z krystalové formy
tohoto minerálu, jeÏ vytváﬁí bublinkovou podobu ploch. Dal‰í
jsou vyrobeny pﬁedev‰ím z jednoduch˘ch druhÛ kalcitu mléãné ãi Ïluté barvy s bíl˘mi Ïilkami. Dva poslední kusy vznikly
z kalcitové brekcie a vápence. Vápencov˘ stÛl má desku
z obyãejného na‰edlého vápence, kter˘ se bûÏnû nachází
v‰ude v memfidské oblasti. Ov‰em tento z estetického hlediska nezajímav˘ materiál byl doplnûn prvkem, kter˘ z nûj
udûlal v˘jimeãn˘ kus. Ze skály byla vyﬁíznuta deska vápence
obsahující i sintr, tedy Ïílu ãirého minerálu, jenÏ na desce tácu vytvoﬁil svûtlou krystalickou vrstviãku. Brekciov˘ stÛl je
v‰ak nejkrásnûj‰í ze v‰ech nalezen˘ch. Byl zhotoven z materiálu, kter˘ se na v˘robu takového kusu na první pohled nehodí. Jedná se o slepenec rÛzn˘ch druhÛ, barev a tvarÛ kalcitu, jenÏ tvoﬁí nádhernou mozaiku. Ta ov‰em musela b˘t
kvÛli své ãlenité struktuﬁe velmi kﬁehká a v pﬁípadû nepﬁíli‰
tlusté desky stolu i lehce rozbitná.
Pohárky jsou zastoupeny pouze alabastrov˘mi kusy, aÏ na
jedinou v˘jimku, jeÏ byla vyrobena z anortozitu. Tento kus
tvoﬁí pouze zvûtralé dno s ãástí tûla, které bylo jako jediné
nalezeno aÏ pﬁi dal‰ím zkoumání hrobky AS 54 v rámci podzimní sezóny v jihozápadním rohu superstruktury. Typovû se
odli‰uje od ostatních pﬁedev‰ím konvexním vydutím stûny
a vzhledem k odli‰nému kontextu mohl pÛvodnû pocházet
z jiné hrobky. Mezi pohárky obecnû pﬁevládá jednoduch˘ tvar
s ploch˘m dnem, postupnû se roz‰iﬁujícím tûlem a jednoduch˘m okrajem. V˘jimkou jsou dva fragmenty, které mají
ohrnut˘ okraj podobn˘ tûm, jaké byly aplikovány na cylindrické nádoby. Ov‰em sklon jejich stûny naznaãuje spí‰e tvar
pohárku a jejich velikost je taktéÏ nesrovnatelná s velik˘mi
cylindrick˘mi nádobami. Prozatím zÛstává otázkou, z jak˘ch
kusÛ tyto dva fragmenty skuteãnû pocházely.
Tﬁi cylindrické nádoby jsou si velmi podobné a v‰echny pomûrnû jemnû vypracované. Jedná se o velké kusy dosahující v˘‰ky pﬁes 50 cm. V‰echny mají jemné r˘hované pásky
pod okrajem, ale jinak zÛstávají nezdobené. Jedinou dekorací jsou vzory kalcitu, z nûhoÏ byly vyrobeny. V jednom pﬁípadû Ïlutou masu kamene protínají naãervenalé pruhy ohraniãené ãervenou linkou, v dal‰ím pak naÏloutlé tûlo dekorují
bílé obláãky a zvlnûné linky. Jeden fragment tûla cylindrické
nádoby musel pocházet z nádhernû vypracovaného kusu,
ale bohuÏel byl nalezen jako jedin˘, bez dal‰ích podobn˘ch
fragmentÛ. Nádoba byla pÛvodnû vyrobena z kamene vytváﬁejícího vodorovné pruhy, kde se stﬁídal silnûj‰í Ïlut˘ krystalick˘ kalcit s jemn˘mi pruhy bílé a hnûdé.
Dvû vejãité tenkostûnné nádoby byly obû zhotoveny z jednoduchého Ïlutavého kalcitu a nenesly Ïádná v˘raznûj‰í pﬁirozená zdobení kamene. Obûma byla pﬁidûlána nedaleko
okraje dvû ou‰ka, v jednom pﬁípadû válcovitá s neúplnû dovrtan˘mi otvory, v druhém dovnitﬁ projmutá neprovrtaná. Poslední z nádob – oválná, tlustostûnná – z magnezitu, se dochovala pouze ve dvou fragmentech, které ukazují na
pﬁibliÏn˘ tvar a její velikost. Z nich je patrné, Ïe mûla masivní,
v tomto pﬁípadû neprovrtaná válcovitá ucha a ploch˘, v profilu obdélníkovû ﬁezan˘ okraj. Muselo se jednat o pomûrnû velkou nádobu, o to více pﬁekvapuje, Ïe se z ní dochovaly jen
dva fragmenty.
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Obr. 3 Jedin˘ ze stolÛ, kter˘ se
dochoval i s vysokou noÏiãkou.
Je vyroben z jednoho kusu
kalcitu, jenÏ na Ïluté desce
vytváﬁí bílé kvûtinové obrazce
(foto M. Frouz)

Soubor je moÏné datovat na základû poãtu druhÛ a jednotliv˘ch typÛ pouze pﬁibliÏnû. Rozhodnû zde nejsou zastoupeny typy patﬁící v˘hradnû do 1. dynastie, ov‰em témûﬁ v‰echny nádoby mohly b˘t pouÏívány od konce 2. dynastie aÏ po
konec 3. dynastie. Staré publikace vyobrazují a vyjmenovávají pouze typy, ale neuvádûjí jiÏ ãetnost jejich zastoupení
v jednotliv˘ch souborech, proto je vyuÏití pro komparaci obtíÏné. Ov‰em i pﬁesto lze ﬁíci, Ïe se soubor (dá-li se za nûj tato skupina stﬁepÛ povaÏovat) ‰kálou druhÛ a konkrétních typÛ nejvíce podobá kamenn˘m nádobám nalezen˘m v hrobce
Hesirea (Quibell 1913: Pl. XXVI, XXVII) z poãátku 3. dynastie. Vzhledem k ãetnosti misek k˘lovitého profilu a velk˘ch
stolÛ je v‰ak moÏné uvaÏovat aÏ o konci 3. dynastie. Do doby 3. dynastie téÏ spadá architektura hrobky a do jejího konce jediné dochované královské jméno. To bylo nalezeno na
jedné vût‰í magnezitové misce a zní njswt-bjty @wnj. Jde
o jednoho z málo znám˘ch panovníkÛ z pﬁelomu 3. a 4. dynastie, kter˘ byl zﬁejmû otcem zakladatele 4. dynastie, panovníka Snofrua. Pﬁítomnost královského jména na nádobû
nemusí nutnû znamenat, Ïe majitel hrobky zemﬁel v dobû vlády nositele tohoto jména. Napﬁíklad v sakkárské hrobce 3036
(Emery 1949: 76, 78) z doby vlády panovníka Dena (polovina
1. dynastie) byly nalezeny dvû cylindrické nádoby nesoucí
jméno panovníka Ahy (zaãátek 1. dynastie), jeÏ svûdãí buì
o skladování nûkter˘ch artefaktÛ v královsk˘ch skladech a jejich pozdûj‰í redistribuci, nebo o jejich uchovávání v rámci rodin jako urãit˘ch cenností. JelikoÏ se královská jména objevují na kamenn˘ch nádobách v soukrom˘ch hrobkách z doby
1.–3. dynastie jen sporadicky (napﬁ. pût misek nesoucích
jméno panovníka Chaby z hrobky Z 500 z lokality Záwijit elArján, Dunham 1978: 34; jméno panovníka Kaa z Heluánu,
Saad 1951: Pl. XXIX; nebo serech na cylindrické nádobû ze
Sedmentu, Petrie – Brunton 1924: Pl. III, 31), musely b˘t velmi cenûnou souãástí v˘bavy, která rozhodnû nebyla Ïádnou
samozﬁejmostí, ale spí‰e znakem královské pﬁíznû. V pﬁípadû magnezitové misky z hrobky AS 54 se zdá ménû pravdûpodobné, Ïe by byla pouÏívána ãi uchovávána po nûkolik generací, jelikoÏ se jedná o velmi kﬁehk˘ v˘robní materiál, kter˘
bylo snadné po‰kodit nebo rozbít. Ov‰em ani v tomto pﬁípadû nelze vylouãit v˘‰e zmínûnou moÏnost interpretace.

V protikladu k ní stojí pﬁedev‰ím architektonické ﬁe‰ení hrobky, ukazující na dataci do 3. dynastie a vyluãující mlad‰í období. Doba vlády panovníka Huneje se v tomto svûtle jeví jako nejpravdûpodobnûj‰í období, v nûmÏ probûhl pohﬁeb
(nebo pohﬁby) v mastabû AS 54.
Interpretace v˘voje událostí, které se v ‰achtû 1 odehrály
po vykonání pohﬁbu a zasypání ‰achty, je obtíÏná a vede
k nûkolika moÏnostem. Základní otázkou je, zda byly nádoby
do hrobky uloÏeny v neporu‰eném stavu, nebo byly v rámci
urãitého pohﬁebního ritu, kter˘ je stále pﬁedmûtem diskuzí
(napﬁ. Mace 1909: 36), rozbity na vût‰í i men‰í stﬁepy. Doklady z nûkter˘ch pohﬁebi‰È naznaãují moÏnost, Ïe se jednalo
o rituál, kter˘ byl vykonán v dobû pohﬁbu a skonãil uloÏením
jiÏ rozbit˘ch nádob do jinak intaktních hrobek (napﬁ. Macramallah 1940). V urãit˘ch pﬁípadech v‰ak kontext ukazuje, Ïe
by se mohlo jednat o jiÏ rozbité nádoby, které byly do hrobky
uloÏeny nikoliv po rituálu, kvÛli nûmuÏ by byly zámûrnû zniãeny, ale v dobû, kdy uÏ pﬁestaly slouÏit svému úãelu. V tomto smyslu jsou zaráÏející pﬁedev‰ím pohﬁby, kde vedle sebe
leÏí kamenné nádoby kompletní a rozbité (napﬁ. Quibell
1923: Pl. XXIII; Goneim 1957: Pl. XXXIV; Petrie – Brunton
1924: Pl. I; Brunton 1948: 25). Z jakého dÛvodu by nûkteré
byly ponechány celé a jiné rozbity? Kamenné nádoby byly
velice cenn˘mi artefakty, jejich v˘roba trvala dlouhou dobu
a vyÏadovala zvlá‰tní um. âasté doklady oprav (a to i v kontextu osoby panovníka, srov. Posener-Kriéger – Verner – Vymazalová 2006: 91–103) naznaãují, Ïe byly vzácné, a pokud
to ‰lo, pouÏívané po nûkolik generací. Co ov‰em dûlat se
vzácnou nádobou, která se rozbije tak, Ïe jiÏ není moÏné ji
opravit? Právû v takovém pﬁípadû se mohla stát souãástí pohﬁební v˘bavy. Z pohledu starovûk˘ch EgypÈanÛ nehrálo roli,
v jakém stavu byl pﬁedmût do pohﬁební komory uloÏen a zda
se jednalo skuteãnû o pﬁedmût, nikoliv jen o jeho vyobrazení
v reliéfu a v malbû nebo o zmínku v textu. JiÏ pﬁítomnost jeho
podstaty splÀovala podmínku funkãnosti v posmrtném Ïivotû.
Z tohoto hlediska plnily i rozbité nádoby svou funkci.
V kontextu ‰achty 1 mastaby AS 54 bylo nalezeno pomûrnû velké mnoÏství tácÛ/stolÛ nebo jejich fragmentÛ. Je tûÏké
si pﬁedstavit, Ïe by tyto kusy byly pouÏívány v sekulárním
kontextu domácností, a to i v pﬁípadû vysok˘ch hodnostáﬁÛ
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Obr. 4 Magnezitová miska,
která jako jediná nesla nápis.
Do mûkkého povrchu kamene
bylo vyteãkováno jméno
panovníka Huneje
(foto M. Frouz)

a ãlenÛ královské rodiny. Mnohem pravdûpodobnûj‰í se
v tomto pﬁípadû zdá jejich pÛvod v kultovním prostﬁedí, aÈ jiÏ
chrámÛ bohÛ nebo panovníkÛ (napﬁ. zádu‰ní chrámy).
V chrámech bohÛ jsou objevovány depozity kultovního náãiní, které bylo v dobû, kdy jiÏ neslouÏilo svému úãelu, rituálnû
pohﬁbíváno v posvátném okrsku, aby nemohlo b˘t dále pouÏíváno jinde (napﬁ. Hierakonpolis v Quibell 1900). Podobnû
lze uvaÏovat o jiném zpÛsobu deponování takov˘ch pﬁedmûtÛ, a to právû v soukrom˘ch hrobkách, jejichÏ ‰achty byly zasypány a ve‰keré souãásti pohﬁební v˘bavy pohﬁbeny se
zemﬁel˘m. Pro majitele hrobky musela b˘t ãest získat alespoÀ ãást kultovního pﬁedmûtu, kter˘ byl pouÏíván pro jeho
vládce ãi jiného boha (vãetnû zemﬁelého panovníka). Vzhledem k tomuto pﬁedpokladu je moÏné interpretovat jednotlivé
fragmenty ãi vût‰í ãásti rozbit˘ch nádob i jako úmyslnû uloÏené kusy, které mûly vût‰í v˘znam neÏ celé nádoby, vytvoﬁené speciálnû pro pohﬁební v˘bavu zemﬁelého.
Vzhledem k charakteru souboru se zdá, Ïe ãást mohla skuteãnû pocházet z v˘‰e zmínûného kontextu a ãást byla speciálnû vyrobena pro majitele hrobky. JelikoÏ lze dohledat velmi
podobné kusy, evidentnû vytvoﬁené z jednoho kusu kamene
stejn˘m ﬁemeslníkem nebo ve stejné dílnû, znamená to, Ïe
byla v této dobû velká ãást nádob vyrábûna na zakázku v cel˘ch sériích. Místo nálezu nádob a jejich fragmentÛ, stejnû jako stav, v nûmÏ se dochovaly, dokazuje, Ïe s nimi manipulovali zlodûji. Minimálnû doklady zvûtrání nûkter˘ch stﬁepÛ
a rovnûÏ také skupina nalezená na povrchu mastaby u ústí
‰achty 1 dosvûdãují, Ïe stﬁepy nádob byly po urãitou dobu vystaveny sluneãnímu záﬁení a teprve poté se dostaly dolÛ do
‰achty 1. Samozﬁejmû není moÏné vylouãit, Ïe pocházejí
z úplnû jiné hrobky, pﬁípadnû jiné ‰achty mastaby AS 54, odkud by je zlodûji vyzvedli a stﬁepy naházeli do ‰achty 1. Pravdûpodobnûji byly pÛvodnû uloÏeny v ‰achtû 1 spolu s pohﬁbem. O pouÏití ‰achty svûdãí pﬁítomnost portkulisu, kter˘ byl
po pohﬁbu zasazen pﬁímo do vchodu vedoucího do pohﬁební
komory, odkud jej zlodûji odtlaãili zpût do ‰achty tak, aby se
vznikl˘m otvorem protáhli do komory a vykradli vzácn˘ obsah.

Skuteãnost, Ïe je kamenné nádoby nezajímaly a nechali je na
místû, mÛÏe poukazovat na ãas, kdy byla komora naru‰ena.
Zﬁejmû k tomu nedo‰lo hned po pohﬁbu, ale aÏ v dobû, kdy uÏ
nebylo moÏné nádoby dobﬁe zpenûÏit. Dal‰í pﬁekáÏkou jejich
odnesení byla velká hmotnost materiálu. Nejvût‰ím lákadlem
byly pro zlodûje pﬁedmûty z kovÛ a drah˘ch kamenÛ, které byly cenné a men‰í neÏ tûÏké kamenné kusy. Celá v˘bava byla
zﬁejmû vynesena na povrch, kde do‰lo k rozbití i tûch kusÛ kamenn˘ch nádob, jeÏ byly pohﬁbeny jako nové. Po urãitou dobu musela ‰achta zÛstat otevﬁená a fragmenty kamenn˘ch
nádob pod Ïárem slunce získaly mléãnou barvu odli‰ující je
od ostatních stﬁepÛ. AÏ po nûjaké dobû byly zbytky pohﬁební
v˘bavy (vãetnû stﬁepÛ keramiky, drobn˘ch zbytkÛ dﬁeva a kostí a men‰ích kouskÛ mûdi) nasypány zpût do ‰achty. âást tohoto materiálu vytvoﬁila v˘plÀ mezi dvûma kamenn˘mi zídkami, postaven˘mi v západní ãásti pohﬁební komory, kde se
pÛvodnû mûla nacházet rakev. Zbytek byl naházen volnû do
‰achty, kde se ãást nádob rozbila na dal‰í kusy o odvalen˘ kamenn˘ portkulis stojící v cestû u dna ‰achty. Ne v‰e ale bylo
shrnuto dolÛ a vût‰ina ‰achty byla je‰tû po nûjakou dobu otevﬁená. Nûkteré stﬁepy zÛstaly na povrchu dále, ãást aÏ do moderních v˘zkumÛ, ãást dolÛ napadala postupnû, jak se zvûtrávající okraje cihlami vyzdûné ‰achty bortily. Po urãité dobû se
stﬁídáním vrstev rozpadl˘ch hlinûn˘ch cihel a suti s úlomky
nádob ‰achta zasypala aÏ po okraj. Pak uÏ zÛstal její obsah
skryt˘ lidsk˘m oãím aÏ do novodob˘ch v˘zkumÛ.

Poznámky:
1

K základÛm druhovû-typového tﬁídûní viz Hill – Evans (1972).
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Abstract:
Stone vessels from mastaba AS 54 at Abusir South
The spring excavation season 2010 brought to light
a mass of fragments of stone vessels of various classes,
kinds and materials. All of them were found within different
contexts of Shaft 1 of tomb AS 54 at Abusir South or in its
immediate vicinity. Therefore, they were supposed to have
been originally deposited as part of the burial equipment
of the owner of the shaft, highly likely a wife of a high
official. Their names remain unknown. The vessels
suggest a dating of the mastaba to the end of the 3rd
Dynasty, as does the only royal name found (on
a magnesite bowl), the name of Huni. Among several
interesting features the clear traces of pre-burial usage of
stone tables, in particular, are striking and require further
analysis. The badly disturbed state of preservation of the
whole shaft and its contents leads, unfortunately, to
several interpretations of its pre- and after- burial history.
Yet the assemblage of stone vessels represents an
important contribution to the study of the development of
such luxurious objects.

DÏedkare Isesi a egyptská revoluce 2011
Mohamed Megahed
KdyÏ jsem roku 2009 zahájil doktorské studium na Univerzitû Karlovû v Praze, netu‰il jsem, Ïe bûhem mého praÏského pobytu dojde v Egyptû k tak velk˘m zmûnám, jaké pﬁinesla revoluce na jaﬁe roku 2011. Neãekané události
zvíﬁily prach zabûhlé rutiny a jejich dopad se projevil i na archeologick˘ch lokalitách v oblasti pyramidov˘ch polí.
Obr. 1 Pohled na rozvaliny
DÏedkareova pyramidového
komplexu a anonymní pyramidu
patﬁící snad jeho manÏelce,
jeÏ dnes pﬁipomíná hromadu suti.
V pozadí se tyãí DÏoserova
StupÀovitá pyramida
(foto M. Megahed)

