I U F A O VA H R O B K A V A B Ú S Í R U – S E Z Ó N A 2 0 0 3 / 2 0 0 4

IUFAOVA HROBKA V ABÚSÍRU – SEZÓNA 2003/2004
Ladislav Bare‰

Na podzim roku 2003 a na jaﬁe roku 2004 byl ve dvou nûkolikat˘denních
obdobích, oddûlen˘ch pﬁestávkou na pﬁelomu roku, dokonãen archeologick˘ v˘zkum Iufaovy hrobky.1 Na práci se pod v‰eobecn˘m vedením
prof. Miroslava Vernera podíleli egyptologové Ladislav Bare‰,Vivienne Gae
Callender a Kvûta Smoláriková, architekt Michael Balík, geodeti Vladimír
BrÛna a Jaromír Procházka,restaurátor Martin Dvoﬁák,geoloÏka Jana Kotková,
antropolog Eugen Strouhal a fotograf Kamil Vodûra. Nejvy‰‰í radu pro památky EAR zastupovali inspektoﬁi Azzám Ahmad Saláma, Mahrúz Íd Mustafá
a pozdûji Amír Nabíl Muhammad a Mustafá Hasan Abd er-Rahmán. Dûlníci
z Abúsíru a Sakkáry pracovali jako obvykle pod vedením zku‰en˘ch pﬁedákÛ Muhammada (Talála) Abdo el-Kerétího, Ahmada Abdo el-Kerétího, Abd
el-Mitaála Muhammada el-Kerétího a Chálida (Kerétího) Abdo el-Kerétího.
Podobnû jako v pﬁedchozích letech byly ve‰keré práce financovány v rámci projektu M·MT ã. LN 00A064 „âeské národní egyptologické centrum“.
Podzimní ãást sezóny trvala od 18. ﬁíjna do 3. prosince 2003. Jejím vyvrcholením bylo otevﬁení do té doby neporu‰ené pohﬁební komory leÏící
v západní stûnû západní ‰achty Iufaovy hrobky. K otevﬁení vstupu do této
hrobky, známého od jara roku 1996, do‰lo 27. ﬁíjna, a to za pﬁítomnosti
Dr. Zahi Hawásse, generálního tajemníka Nejvy‰‰í rady pro památky EAR,
a nûkolika televizních ‰tábÛ a dal‰ích novináﬁÛ.
Malá, v˘chodozápadnû orientovaná pohﬁební komora byla pouze
2,9 metru dlouhá, 95 cm ‰iroká a 70 cm vysoká, takÏe pﬁipomínala spí‰e
hlubok˘ v˘klenek, vycházející ze západní stûny západní pﬁístupové ‰achty
Iufaovy hrobky. Dno tohoto v˘klenku leÏí asi 70 cm nad dnem zmínûné
‰achty, tedy více neÏ 18 metrÛ pod úrovní okolního terénu. Celá pohﬁební
komora je obloÏena jednou vrstvou blokÛ bílého vápence, pouze dno tvoﬁily dvû vrstvy blokÛ.
Vnitﬁní stûny pohﬁební komory byly zdobeny pouze jedin˘m ﬁádkem hieroglyfického textu.Ten tvoﬁily dva samostatné nápisy,které zaãínaly na v˘chodní stranû, tedy bezprostﬁednû za vchodem do komory, a spojovaly se
uprostﬁed západní stûny. Oba nápisy obsahovaly tradiãní obûtní formuli,
1

K pﬁedchozímu zkoumání Iufaovy hrobky viz Bare‰ (2002:24–25; 2003: 216–218), viz také
Bare‰ – Bárta – Smoláriková – Strouhal (2003: 147–149, 154–155) a Bare‰ – Smoláriková –
Strouhal (v tisku).
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která byla na jiÏní stranû vûnována bohu Usirovi, zatímco na severní stranû
Ptahu-Sokarovi.
Témûﬁ celou pohﬁební komoru vyplÀovala masivní dvojitá dﬁevûná rakev (obr. 1, viz pﬁíloha).Vnûj‰í rakev hranolovitého tvaru, zdobená na víku
vlysem v podobû konkávní ﬁímsy, byla zhruba 2,04 metru dlouhá, 77 cm ‰iroká a 49 cm vysoká. Byla zhotovena z masivních prken o tlou‰Èce pﬁibliÏnû 8 cm, spojovan˘ch dﬁevûn˘mi svlaky, s v˘jimkou víka, které tvoﬁily tﬁi
zcela volné desky. Navzdory pomûrnû vysoké relativní vlhkosti, zpÛsobené
blízkostí spodní vody, se dﬁevo pomûrnû dobﬁe dochovalo, ãást prken, zejména na jiÏní stranû, ov‰em znaãnû po‰kodili termiti.
Vnûj‰í rakev byla z obou stran zdobena nápisy a zobrazeními. Na vnûj‰í
stranû víka byla do dﬁeva vyryta ãást ﬁíkadla 249 z TextÛ pyramid, v níÏ se
zemﬁel˘ pﬁirovnává k bohu Nefertemovi, kter˘ se v podobû kvûtu lotosu
kaÏdodennû vynoﬁuje z vodních hlubin. Vnitﬁní strana víka byla popsána
72. kapitolou Knihy mrtv˘ch, která mûla zemﬁelému zajistit blaÏenou existenci na onom svûtû.
Na vnûj‰ích bocích skﬁínû byly dva nápisy, které zaãínaly uprostﬁed v˘chodní stûny (tedy za hlavou zemﬁelého) a konãily na opaãné stranû.Na jiÏní stranû to byl pomûrnû ãast˘ text, kter˘ se bûÏnû objevuje na rakvích
a sarkofázích v této dobû, ale nepatﬁí zﬁejmû do Ïádného vût‰ího souboru
náboÏensk˘ch textÛ. Severní stranu zdobila zkrácená verze ﬁíkadla 367
z TextÛ pyramid. Uvnitﬁ byly na del‰ích stranách namalovány dvû ﬁady
ochrann˘ch boÏstev a duchÛ, vÏdy s uvedením pﬁíslu‰ného jména. Podobné zobrazení tûchto ãasto fantaskních bytostí se objevuje i na vnûj‰í stranû
dna Iufaovy vnitﬁního sarkofágu. Na jiÏní stranû byl pﬁibliÏnû v úrovni obliãeje zemﬁelého zobrazen je‰tû serech (stylizované palácové prÛãelí) a dvojice oãí – tedy motiv, kter˘ pﬁipomíná v˘zdobu dﬁevûn˘ch rakví z doby
o témûﬁ 1 500 let star‰í.
Vcelku v souladu s bûÏn˘mi náboÏensk˘mi zvyklostmi té doby byla
vnitﬁní rakev antropoidní, mûla tedy tvar leÏícího mumifikovaného tûla boha Usira.Tomu odpovídala i v˘zdoba malovaná záﬁiv˘mi barvami na vnûj‰í
stranu této rakve:zelen˘ obliãej,paruka se stﬁídajícími se pruhy modré a bílé barvy, ‰irok˘ náhrdelník s rostlinn˘mi motivy. Na hrudi byla namalována
podoba kleãící bohynû Nuty, s okﬁídlen˘mi paÏemi roztaÏen˘mi v ochranném gestu a s ãervenû zbarvenou sluneãní koulí na hlavû. Pod zobrazením
této bohynû se táhlo pût sloupcÛ textu tvoﬁeného pestﬁe zbarven˘mi hieroglyfy a po obou stranách lemovaného vÏdy tﬁemi nad sebou stojícími postavami dal‰ích ochrann˘ch boÏstev. Vnitﬁní rakev byla bohuÏel pro nás
zhotovena z podstatnû ménû kvalitního dﬁeva, takÏe se je‰tû pﬁed otevﬁením hrobky do znaãné míry rozpadla.
Uvnitﬁ této rakve leÏela vlastní mumie. PÛvodnû byla je‰tû pokryta sítí
z vût‰ích a men‰ích fajánsov˘ch korálkÛ, ta se v‰ak v dÛsledku nadmûrné
vlhkosti témûﬁ zcela rozpadla. Podobnû jako Iufaa, leÏel i v tomto pﬁípadû
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zemﬁel˘ hlavou k v˘chodu, tedy zcela v protikladu k tehdej‰ím egyptsk˘m
náboÏensk˘m zvyklostem, a ani zde prozatím nevíme, proã tomu tak bylo.
Mumie, mûﬁící pﬁibliÏnû 166 cm, byla rovnûÏ znaãnû po‰kozena vlhkostí.
V jejích obalech byly nalezeny zlaté plí‰ky, které pÛvodnû zakr˘valy koneãky v‰ech prstÛ na rukou i nohou, a také celkem 19 drobn˘ch amuletÛ
zhotoven˘ch z rÛzn˘ch materiálÛ, vãetnû srdeãního skaraba ze serpentinitu a nádherné podoby boha vzduchu Heha, zhotovené z drahocenného lapisu lazuli, kter˘ se dováÏel moÏná aÏ z dne‰ního Afghánistánu (obr. 2, viz
pﬁíloha).
BlaÏenou posmrtnou existenci mûla zemﬁelému zaji‰Èovat pomûrnû bohatá pohﬁební v˘bava. Ojedinûl˘ nález pﬁedstavovaly dﬁevûné destiãky,
zãásti potaÏené bíl˘m ‰tukem, které leÏely uvnitﬁ vnûj‰í rakve a byly po
obou stranách popsány vybran˘mi kapitolami z Knihy mrtv˘ch. Ta se do
hrobek vkládala obvykle na svitku papyru nebo se psala pﬁímo na jejich
stûny. MoÏná byl v té dobû, kdy Egypt právû dob˘vala perská vojska, papyrus pﬁíli‰ vzácn˘ a nedostupn˘, a proto byl nahrazen tímto zpÛsobem.
Dal‰í souãásti pohﬁební v˘bavy byly uloÏeny kolem rakve na v˘chodní
stranû komory.Tûsnû za zazdûn˘m vstupem byly nalezeny zbytky dﬁevûné
skﬁíÀky, v níÏ bylo pÛvodnû uloÏeno 403 ve‰ebtÛ – so‰ek plnících za zemﬁelého pracovní povinnost na onom svûtû.Tyto so‰ky, jen asi 6–7,5 cm vysoké a velmi hrubû zpracované, byly aÏ na v˘jimky zdobeny krátk˘m ryt˘m
textem, kter˘ uvádûl titul a jméno zemﬁelého. Mezi ve‰ebty leÏely dva modely obûtních stolkÛ, typické pro tuto dobu, tﬁi malé fajánsové pohárky,
ãtyﬁi drobné alabastrové hranolky a dva amulety – dﬁevûn˘ model dobytãí
k˘ty (egyptsky chepe‰) a podoba Usirovy koruny (egyptsky zvané atef)
z nazelenalého Ïivce.
Mezi jihov˘chodním rohem vnûj‰ího sarkofágu a jiÏní stûnou komory leÏela pﬁímo na podlaze dﬁevûná, asi 40 cm vysoká so‰ka zobrazující stojící
muÏskou postavu. Podobné so‰ky, nejãastûji znázorÀující podobu smí‰eného boÏstva Ptaha-Sokara-Usira, se v egyptsk˘ch hrobkách objevují od Nové
ﬁí‰e. Celá so‰ka byla pÛvodnû pokryta pomûrnû silnou vrstvou hustého
ãerného laku, kter˘ se ale ve vût‰ích i men‰ích kusech odlupoval – zejména na tûch místech, kde se dﬁevo v dÛsledku znaãné vlhkosti zaãalo rozpadat. Na spodní stranû vrstvy ãerného laku se ãásteãnû uchoval otisk nûkolika sloupcÛ textu, kter˘m byla so‰ka pÛvodnû popsána. I zde se dochovala
ãást jména a titulÛ zemﬁelého majitele této pohﬁební komory.
V podlaze pohﬁební komory byly tﬁi prohlubnû, které procházely vrstvami blokÛ tvoﬁících podlahu aÏ do podloÏí. Jedna z tûchto prohlubní, mûﬁící 35 ¥ 38 cm a 60 cm hluboká, leÏela v podélné ose komory tûsnû za
vstupem. V písku, kter˘ ji vyplÀoval, byla nalezena pomûrnû velká keramická nádoba pﬁibliÏnû válcovitého tvaru, doplnûná plochou pokliãkou.
Uvnitﬁ se na‰ly zbytky stoãeného plátna, v dÛsledku vlhkosti témûﬁ zcela
ztrouchnivûlého. Soudû podle obdobn˘ch nálezÛ, ‰lo snad o zbytky mate173
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riálÛ pouÏit˘ch pﬁi mumifikaci majitele této komory, které mûly b˘t podle
egyptsk˘ch náboÏensk˘ch pﬁedstav uloÏeny do hrobky spolu s ním, tak
aby ani sebemen‰í ãásteãka jeho tûla nebyla od nûj oddûlena. Dal‰í dvû
prohlubnû o rozmûrech 30 ¥ 50 cm a 40 cm hluboké leÏely zhruba uprostﬁed podlahy a dot˘kaly se boãních stûn.V tûchto prohlubních, pÛvodnû
rovnûÏ vyplnûn˘ch pískem, byly uloÏeny vápencové kanopy obvyklého
tvaru, s víky ve tvaru lidsk˘ch hlav. Kanopy, vãetnû víka vysoké pﬁibliÏnû
30 cm, nesly na vnûj‰í stranû standardní nápisy, vûnované, jak bylo zvykem,
ãtyﬁem ochrann˘m bohyním Selketû, Neitû, Esetû a Nebthetû.
Podle nápisÛ na stûnách pohﬁební komory, na obou dﬁevûn˘ch rakvích, na kanopách, ve‰ebtech i na dﬁevûné so‰ce zde byl pohﬁben muÏ
jménem Neko, zvan˘ rovnûÏ Neferibreseneb.Ve vût‰inû pﬁípadÛ je oznaãen pouze sv˘m základním titulem „boÏí otec“, patﬁil tedy do této pomûrnû ãasté skupiny knûÏí, jejíÏ postavení se v rÛzn˘ch dobách a moÏná
i na rÛzn˘ch místech li‰ilo. Obecnû lze ﬁíci, Ïe tvoﬁili urãitou specifickou
skupinu, která nespadala ani k vy‰‰ímu, ani k niÏ‰ímu knûÏstvu. Kromû
toho nesl i dal‰í tituly, které se v nejúplnûj‰í ﬁadû dochovaly na stûnách
pohﬁební komory: „(knûz) sem“, „komorník“, „tajemník obou trÛnÛ“,
„pﬁedstaven˘ posádky boÏí lodice“ a „knûz (boha) Chonsua z Tury“. Pﬁesná náplÀ funkcí spojen˘ch s tûmito tituly je ve vût‰inû pﬁípadÛ spí‰e nejasná a nelze vylouãit ani to, Ïe nûkdy mohlo jít jen o zcela nefunkãní tituly bez skuteãného obsahu.
Zajímavé je druhé jméno zemﬁelého, tedy Neferibreseneb, které se objevuje jen na západní stûnû pohﬁební komory a na víku vnûj‰í rakve a jeÏ
bylo pravdûpodobnû vepsáno i na dﬁevûné so‰ce.Toto jméno, v pﬁekladu
„KéÏ je (král) Neferibre zdráv“, totiÏ obsahuje jedno ze jmen faraona
Psammetika II., kter˘ vládl v letech 595–589 pﬁ. n. l.Ve starém Egyptû bylo bûÏn˘m zvykem pojmenovat novorozené chlapce po jejich dûdovi
z otcovy strany – tento zvyk se zde ostatnû udrÏel aÏ dodnes. Nelze proto vylouãit, Ïe i Neko získal své druhé jméno Neferibreseneb po dûdovi.
Pokud ov‰em zároveÀ pﬁijmeme pﬁedbûÏn˘ odhad Nekonova vûku v okamÏiku smrti, tak jak ho urãil antropolog Prof. Strouhal, znamenalo by to,
Ïe se zcela urãitû doÏil prvních let perské nadvlády a zemﬁel snad aÏ nûkdy po roce 520 pﬁ. n. l.
O Nekonovû rodinû se toho jinak z nápisÛ v jeho pohﬁební komoﬁe
mnoho nedozvídáme. Jméno otce se v dochovan˘ch textech neobjevuje
ani jednou. Tato skuteãnost není ale ve staroegyptsk˘ch hrobkách nijak
pﬁekvapivá – totéÏ ostatnû platí i o Iufaovi. Na nûkolika místech je naproti
tomu zmínûna Nekonova matka Irturut, ov‰em bez jak˘chkoli dal‰ích podrobností. Toto Ïenské jméno není sice doloÏeno v dosud nejúplnûj‰ím
soupisu staroegyptsk˘ch jmen, kter˘ pochází z poloviny 20. století, ale od
té doby známe nûkolik jeho nositelek. Nemáme v‰ak k dispozici nic, co by
umoÏÀovalo nûkterou z nich ztotoÏnit s Nekonovou matkou.
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Práce v Iufaovû hrobce pokraãovala v jarní sezónû od 14. února do
14. dubna 2004 se zamûﬁením na dva hlavní úkoly, které bezprostﬁednû
souvisely s dokonãením archeologického zkoumání této hrobky.
Prvním z tûchto úkolÛ bylo zajistit moÏnost dokumentovat dosud nepﬁístupné (nebo nedostateãnû pﬁístupné) ãásti vnitﬁního sarkofágu. Víko
tohoto sarkofágu, které bylo po jeho otevﬁení v únoru roku 1998 pouze
provizornû posunuto nad severní stûnu dna vnûj‰ího sarkofágu, bylo pﬁemístûno do jihov˘chodní ãásti krytého prostoru na dnû hlavní ‰achty, mimo vlastní pohﬁební komoru.V návaznosti na to bylo víko obráceno, ãímÏ
byly texty na jeho vnitﬁní stranû, dosud jen ãásteãnû známé, plnû zpﬁístupnûny pro fotografickou a kresebnou dokumentaci.Vnitﬁní strana víka je témûﬁ zcela popsána 14 nestejnomûrnû dlouh˘mi sloupci textu, které se t˘kají rÛzn˘ch ãástí lidského (muÏského) tûla. Poãínaje severním okrajem
víka to jsou hlava,u‰i,oãi,jazyk,t˘l,krk,ruce,hruì,bok,srdce ib,srdce HAt-ib,
záda, penis a nohy. Podobná v˘zdoba nebyla prozatím u sarkofágÛ obdobného typu doloÏena, pﬁedstavuje ov‰em zcela zﬁetelnou naráÏkou na tu
ãást okruhu m˘tÛ o Usirovi, v níÏ se mluví o rÛzn˘ch ãástech tûla tohoto
boha, jeÏ byly po jeho násilné smrti vhozeny na rÛzn˘ch místech Egypta
do Nilu. Poté, co Usirova manÏelka Eset rÛzné ãásti jeho tûla pracnû vyhledala a znovu sestavila, mohl Usir povstat z mrtv˘ch, coÏ bylo nepochybnû i Iufaov˘m vroucn˘m pﬁáním.V‰echny nápisy jsou provedeny v zaﬁíznutém reliéfu, pouze na jednom místû je vedle toho ãernou barvou
pﬁipsáno slovo „sly‰et“ s ponûkud jinak uspoﬁádan˘mi hieroglyfy neÏ v reliéfním textu. MoÏná tedy nûkdo z tûch, kdo pﬁejímali hotové víko, pﬁipsal
k jiÏ hotovému textu tu grafickou podobu daného slova, kterou sám povaÏoval za správnou.
Pﬁemístûní víka ãediãového vnitﬁního sarkofágu o váze pﬁibliÏnû 2,5 aÏ
3 tuny bylo jen jakousi pﬁedehrou pﬁed dal‰ím, mnohem nároãnûj‰ím úkolem, kter˘ pﬁedstavovalo vyzvednutí spodní ãásti tohoto sarkofágu z prohlubnû uvnitﬁ vnûj‰ího, vápencového sarkofágu. Vnitﬁní sarkofág pﬁiléhal
ke stûnám této prohlubnû pomûrnû velmi tûsnû – v nej‰ir‰ím místû, tj. za
hlavou, byla mezera mezi obûma sarkofágy jen 8 cm ‰iroká, na opaãném
konci se ov‰em oba sarkofágy témûﬁ dot˘kaly. Mezera mezi sarkofágy byla
navíc pÛvodnû vyplnûna pomûrnû kompaktní vápennou maltou, k jejíÏ
pevnosti pﬁispívaly je‰tû ãetné vût‰í i men‰í oblázky. Pﬁedtím, neÏ zaãalo
vlastní vyzvedávání vnitﬁního sarkofágu, bylo nutno tuto pomûrnû velmi
pevnou maltu zcela odstranit tak, aby nebyly po‰kozeny barevn˘mi hieroglyfy bohatû zdobené stûny prohlubnû ve vnûj‰ím sarkofágu, kter˘ byl zhotoven z relativnû mûkkého bílého vápence.
Obavy vzbuzovala i nejistota, zda stejnû pevná malta nespojuje i dno
vnitﬁního sarkofágu se dnem prohlubnû, v nûmÏ leÏel. Pokud by tomu tak
bylo, nebylo jisté, zda se vnitﬁní sarkofág pﬁi vyzvedávání nerozlomí, coÏ by
mûlo nedozírné následky. Na‰tûstí se ukázalo, Ïe malta pod dnem vnitﬁní175
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ho sarkofágu byla pÛvodnû nalita na pomûrnû silnou vrstvu rostlinn˘ch
stvolÛ (dnes zcela ztrouchnivûl˘ch, takÏe se dochovaly jen jejich otisky) –
i to pﬁedstavuje zcela unikátní objev. Navíc byla pevnost této malty znaãnû
oslabena vlhkostí, která vzlínala dnem vnûj‰ího sarkofágu.
Díky mimoﬁádné zruãnosti a obûtavosti egyptsk˘ch dûlníkÛ a vynalézavosti a technick˘m schopnostem jejich pﬁedákÛ z rodiny el-KerétiÛ se nakonec podaﬁilo masivní spodní ãást vnitﬁního sarkofágu, váÏící moÏná 4–5 tun,
vyzvednout neobyãejnû rychle a zcela bez po‰kození. Navzdory tomu, Ïe
tak tûÏké bﬁemeno bylo za pomoci dvou kladkostrojÛ potﬁeba zvednout
o témûﬁ 1,5 metru (samotná prohlubeÀ uvnitﬁ vnûj‰ího sarkofágu je pﬁesnû dva egyptské lokte, tedy asi 1,04 m hluboká; navíc je nutné pﬁipoãítat
i tlou‰Èku dﬁevûn˘ch trámÛ na podloÏení), nebyly sebeménû po‰kozeny
ani stûny prohlubnû uvnitﬁ vápencového vnûj‰ího sarkofágu. Jediné bezpeãnostní opatﬁení proti pﬁípadnému pﬁetrÏení lan, na nichÏ byl vnitﬁní
sarkofág pﬁi zvedání zavû‰en, pﬁitom pﬁedstavovalo jeho neustálé podsypávání ãist˘m pou‰tním pískem.
Je‰tû pﬁedtím, neÏ byl vnitﬁní sarkofág pﬁemístûn, bylo moÏné ãásteãnû
dokumentovat bohatou reliéfní v˘zdobu na jeho vnûj‰í stranû.2 Teprve po
vyzvednutí se ale ukázal pln˘ rozsah a bohatost této v˘zdoby a potvrdil se
pﬁedpoklad, Ïe jde o nejzdobenûj‰í antropoidní sarkofág z doby pﬁed 28.
dynastií, jak˘ byl dosud na egyptské pÛdû nalezen. Horní okraj dna vnitﬁního sarkofágu na horní stranû od hlavy aÏ po boky lemuje procesí 66 bohÛ a démonÛ, ãasto velmi roztodivn˘ch tvarÛ a vÏdy identifikovan˘ch jménem, které je vepsáno nad jejich hlavy. Podobná procesí ochrann˘ch
boÏstev a démonÛ známe i z jin˘ch egyptsk˘ch památek této doby – objevují se ostatnû i v˘‰e zmínûné Nekonovû rakvi –, ale jen málokdy jsou doloÏena v takové úplnosti a v tak skvostném umûleckém provedení.
Pod tímto procesím a po jeho stranách jsou boãní stûny sarkofágu pokryty 202 úzk˘mi sloupci hieroglyfick˘ch textÛ, v nichÏ se stﬁídají úryvky
z rÛzn˘ch souborÛ náboÏensk˘ch ﬁíkadel – TextÛ pyramid, TextÛ rakví
a Knihy mrtv˘ch s dal‰ími náboÏensk˘mi texty, které známe z jin˘ch hrobek této doby. Pozoruhodná je skuteãnost, Ïe uspoﬁádání tûchto nápisÛ do
znaãné míry odpovídá poﬁadí, v jakém jsou zaznamenány na stûnách nûkter˘ch pohﬁebních komor v ‰achtov˘ch hrobkách z 26. dynastie. Z tohoto pohledu tak vnitﬁní sarkofág pﬁedstavuje paralelu k tûmto pohﬁebním
komorám, jeÏ mûla Iufaovû mumii zajistit stejnou míru rituální a magické
ochrany proti nebezpeãím, která na nûj ãíhala pﬁi cestû na onen svût
a v nûm.
Ponûkud kurióznû pﬁitom Iufaa nebo ti, kdo v˘zdobu vnitﬁního sarkofágu navrhovali, kopírovali i jeho vlastní pohﬁební komoru.Texty na vnûj‰í
stranû dna vnitﬁního sarkofágu, seﬁazené do 20 dlouh˘ch sloupcÛ, totiÏ té2

Bare‰ (2003: 217), viz také Bare‰ – Smoláriková – Strouhal (v tisku).
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mûﬁ doslovnû opakují to, co bylo vepsáno na jiÏní polovinû v˘chodní stûny Iufaovy pohﬁební komory, tedy za hlavou jeho mumie. AÏ na drobné
úryvky jde pﬁitom o rÛznû dlouhé pasáÏe z TextÛ pyramid, nejstar‰í dosud
známé sbírky egyptsk˘ch náboÏensk˘ch knih. Nûkteré ãásti v˘zdoby Iufaova sarkofágu pﬁedstavují dosud neznámé varianty tûchto nápisÛ, jaké se
v pyramidách vládcÛ 5. a 6. dynastie nedochovaly.
Jedineãn˘m zpÛsobem je zdobena i západní vnûj‰í stûna dna vnitﬁního
sarkofágu.Tu témûﬁ zcela pokr˘vá rozsáhlá obûtní scéna, jejímÏ ústﬁedním
motivem je postava majitele, sedící pﬁed obûtním stolem s vysoce navr‰en˘mi obûtinami.Vedle jsou potom znázornûny dal‰í stoly a stojany, proh˘bající se rovnûÏ pod obûtinami, a procesí nosiãÛ, kteﬁí je‰tû pﬁiná‰ejí dal‰í
a dal‰í produkty. Zbytek této stûny sarkofágu tvoﬁí rozsáhl˘ seznam obûtin
s více neÏ stovkou poloÏek – od kadidla a posvátn˘ch olejÛ, pﬁes odûvy aÏ
po nejrÛznûj‰í druhy potravin a nápojÛ. U kaÏdé poloÏky je peãlivû zaznamenáno její jméno, podoba v jaké se pﬁedkládala (nejãastûji vyjádﬁená
zdrobnûlou podobou pﬁíslu‰né nádoby, v níÏ se uchovávala, nebo tvaru
chleba, koláãÛ a podobnû), poãet kusÛ, které se mûly dennû pﬁiná‰et zemﬁelému, a také zpÛsob jejího pﬁedkládání – nejãastûji miniaturní postaviãka kleãícího zádu‰ního knûze, kter˘ v nataÏen˘ch rukou tﬁímá pﬁíslu‰nou
obûtinu.Tento seznam doplÀují je‰tû podoby zádu‰ních knûÏí – pﬁedãitatelÛ, kteﬁí pﬁiná‰ení obûtin doprovázeli recitováním starobyl˘ch posvátn˘ch textÛ z dlouh˘ch svitkÛ papyru, ãímÏ zaji‰Èovali rituální ãistotu a tedy správnost celého obﬁadu.
VyzdviÏením dna vnitﬁního sarkofágu byla plnû odkryta i celá plocha
stûn a dna prohlubnû ve vnûj‰ím vápencovém sarkofágu. Pro fotografickou
a kresebnou dokumentaci, která zãásti bude pokraãovat i v pﬁí‰tí sezónû,
tak byla zpﬁístupnûna jejich v˘zdoba. Boãní stûny jsou zcela pokryty náboÏensk˘mi texty skládajícími se z barevn˘ch hieroglyfick˘ch znaãek, proveden˘ch v zaﬁíznutém reliéfu a uspoﬁádan˘ch do nûkolika desítek svisl˘ch
sloupcÛ, jeÏ byly místy doplnûny o podoby boÏstev a dal‰í obrazové scény.
Naproti tomu dno této prohlubnû je z vût‰í ãásti pokryto 19 sloupci textu
– psaného pouze ãernou barvou pﬁímo na vápencov˘ povrch. Zajímavostí
je, Ïe tento text je uspoﬁádán do dvou samostatn˘ch, spolu blíÏe nesouvisejících celkÛ.Vût‰í z nich, která zaãíná na v˘chodní stranû, tedy pod hlavou
mumie, obsahuje kromû krátkého seznamu obûtin dlouhou pasáÏ z TextÛ
pyramid (ﬁíkadla 213–219), jejichÏ pomocí se zemﬁel˘ snaÏil ztotoÏnit s cirkumpolárními hvûzdami (v egypt‰tinû „nikdy nezanikajícími“). Men‰í skupina textÛ na západní stranû, oddûlená nepﬁíli‰ ‰irokou prázdnou mezerou,
pﬁedstavuje ponûkud pﬁekvapivû pokraãování nápisÛ, které zdobí západní
stûnu celé prohlubnû. Zde je vepsáno ﬁíkadlo 222 TextÛ pyramid, které tvoﬁí závûreãnou pasáÏ v˘‰e zmínûné skupiny náboÏensk˘ch textÛ.
V jarní ãásti archeologické sezóny byl otevﬁen i vstup do posledního dosud neprozkoumaného prostoru uvnitﬁ Iufaovy hrobky. Tento otvor leÏí
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v severní stûnû západní pﬁístupové ‰achty, ve v˘‰i zhruba 2,7–3,6 metru
nad dnem této ‰achty. Za vstupním otvorem, ‰irok˘m asi jeden metr a pÛvodnû zazdûn˘m ãtyﬁmi vrstvami kamenn˘ch blokÛ, na vnûj‰í stranû omítnut˘ch hrubou maltou, se otevírala malá pohﬁební komora, zhruba 2,9 m
dlouhá, 0,9–1,1 m ‰iroká a asi 1 m vysoká. Komora byla vyhloubena pﬁímo
do podloÏí tvoﬁeného ztvrdl˘mi sedimenty dávného moﬁe (arabsky zvan˘mi tafl) a její stûny nebyly nijak zpevnûny nebo obloÏeny dal‰ím zdivem.3
Na podlaze tohoto prostoru byly nalezeny zbytky dﬁevûné antropoidní
rakve, která se rozpadla pÛsobením vlhkosti vzlínající z podloÏí. Z rakve, pÛvodnû rovnûÏ pokryté silnou vrstvou hustého ãerného laku, na nûmÏ byla
málo v˘raznou okrovou barvou napsána a zﬁejmû i namalována pﬁíslu‰ná v˘zdoba, se tak dochovaly jen nepatrné zlomky ztrouchnivûlého dﬁeva a malé
úlomky laku, místy se zbytky v˘zdoby a textÛ. Na rozdíl od v‰ech ostatních
rakví nalezen˘ch v celém komplexu Iufaovy hrobky byla uloÏena hlavou
k severu, tedy zpÛsobem odpovídajícím tehdej‰ím pohﬁebním zvyklostem.
Vysokou vlhkostí byla znaãnû po‰kozena i mumie, v jejíchÏ zbytcích se
kromû pozÛstatkÛ ‰tukové v˘zdoby obliãeje (vãetnû nosu z pozlacené
sádry) na‰ly obvyklé pﬁedmûty pohﬁební v˘bavy, tedy tenké plí‰ky na
ochranu koneãkÛ prstÛ na rukou a nohou a také poãetné amulety. Kromû
bûÏn˘ch typÛ z rÛzn˘ch druhÛ kamene (vãetnû srdeãního skaraba, jako
obvykle – bohuÏel pro nás – nepopsaného) a z fajánse byla v obinadlech
mumie nalezena i skupina amuletÛ zhotoven˘ch z tenkého pozlaceného
mûdûného plechu, reliéfnû ztvárnûného (obr. 3, viz pﬁíloha). Byla to miniatura ‰irokého náhrdelníku, zakonãeného sponami ve tvaru sokolí hlavy, supice s kﬁídly do‰iroka roztaÏen˘mi v ochranném gestu, vztyãená kobra, kráãející kráva se sluneãní koulí mezi rohy (bohynû Hathor?), posvátné
Horovo oko vedÏat, srdce, tzv. Esetin uzel, sloupek vadÏ, sloupek dÏed
a miniatura podlouhlé rohoÏe. Amulety tohoto typu, v nûkter˘ch pﬁípadech zhotovené pﬁímo ze zlatého plechu, jsou známy z jin˘ch hrobek pocházejících ze stejné doby, ale v Abúsíru nebyly nikdy pﬁedtím objeveny,
a to dokonce ani na mumii Iufaa, jemuÏ patﬁila honosná hlavní komora
v tomto hrobovém komplexu. O to více je tento nález pﬁekvapivûj‰í.
Ostatní ãásti pohﬁební v˘bavy, patﬁící tomuto zemﬁelému, nebyly tak honosné.Ve v˘klenku v jiÏní ãásti komory se na‰la velká keramická nádoba,
v níÏ byly zﬁejmû uloÏeny zbytky plátna a dal‰ích materiálÛ pouÏit˘ch pﬁi
mumifikaci. V obdobném v˘klenku, vyhloubeném do v˘chodní stûny komory, byla nalezena zmûÈ drobn˘ch a velmi hrubû zpracovan˘ch fajánsov˘ch ve‰ebtÛ, pÛvodnû zﬁejmû uloÏen˘ch v dﬁevûné skﬁíÀce. V dÛsledku
3
Z bezpeãnostních dÛvodÛ byl vnitﬁek této komory, jejíÏ strop a stûny hrozily neustál˘m sesutím, okamÏitû po skonãení v˘zkumu vyplnûn zdivem a její vchod byl zazdûn kamenn˘mi
bloky. Tím byla podstatnû zv˘‰ena stabilita spodní ãásti západní pﬁístupové ‰achty Iufaovy
hrobky, z níÏ vedou vstupy v˘chodním, jiÏním i západním smûrem.
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vysoké vlhkosti se skﬁíÀka zcela rozpadla a i samotné ve‰ebty utrpûly natolik, Ïe ani nelze zcela pﬁesnû urãit jejich poãet. Kromû 240 úpln˘ch ve‰ebtÛ se dochovalo je‰tû asi 70 zlomkÛ hlav nebo nohou. Celkov˘ poãet,
tedy o nûco více neÏ 300, je v‰ak nepochybnû pﬁíli‰ mal˘ – podle tehdej‰ích pohﬁebních zvyklostí lze oãekávat pﬁinejmen‰ím jednu so‰ku na kaÏd˘ den v roce, tedy 365 nebo více, jako tomu bylo u Iufaa (celkem 408 kusÛ), jeho sestry Imachetcheretresnety (405) nebo Nekona (403). Nelze
ov‰em vylouãit, Ïe z dÛvodÛ, o nichÏ mÛÏeme jen spekulovat, byl jejich pÛvodní poãet v tomto pﬁípadû skuteãnû niÏ‰í, neÏ by se dalo pﬁedpokládat.4
Velká ãást ve‰ebtÛ nesla velmi hrubû vyryt˘ nápis s titulem a jménem zemﬁelého, mnohdy zkomolen˘ aÏ k nepoznání (obr. 4, viz pﬁíloha). Zemﬁelého
doprovázela na onen svût i malá dﬁevûná so‰ka, která byla ale jiÏ v okamÏiku nálezu tak ztrouchnivûlá, Ïe se okamÏitû rozpadla na prach.
Pﬁekvapivá je skuteãnost, Ïe se u mumie nena‰la jiná mimoﬁádnû dÛleÏitá souãást pohﬁební v˘bavy, tedy kanopy. Nelze ov‰em vylouãit, Ïe pro nûj
byl pÛvodnû urãen soubor ãtyﬁ ne zcela dokonãen˘ch vápencov˘ch kanop, které byly bez známek jakéhokoli pouÏití nalezeny v roce 2001 poblíÏ
vchodu do jiÏní postranní chodby Iufaovy hrobky – do téÏe chodby, na jejímÏ konci byla pohﬁbena Imachetchereresnet a star‰í anonymní muÏ a ze
které vycházel prÛchod na dno západní pﬁístupové ‰achty Iufaovy hrobky.
Tato skuteãnost by teoreticky mohla b˘t i potvrzením domnûnky, Ïe majitel této malé pohﬁební komory zemﬁel a byl pohﬁben v neklidn˘ch dobách
na poãátku první perské nadvlády v Egyptû – buì pﬁímo v dobû, kdy Kamb˘sés tuto zemi dob˘val, nebo tûsnû po jeho smrti, kdy v perské ﬁí‰i (vãetnû Egypta) zuﬁila obãanská válka, jejímÏ vítûzem se stal Dareios I.
Soudû podle nápisÛ na nepatrn˘ch zbytcích rakve a na ve‰ebtech byl
v této komoﬁe pohﬁben muÏ jménem Gemnefherbak, tedy v pﬁekladu „Nalezl sokola Hora“ nebo, podle jiného vysvûtlení, „Hor nalezl sluÏebníka“. Jeho jedin˘m titulem, doloÏen˘m navíc pouze na ve‰ebtech, je „správce palácÛ“, tedy funkce totoÏná s tou, kterou jako jedinou známou hodnost nesl
i Iufaa. Pﬁesn˘ v˘znam tohoto dávného titulu v Iufaovû a Gemnefherbakovû dobû, tedy kolem poloviny 1. tisíciletí pﬁ. n. l., není zcela jasn˘. Podle prozatím nejvíce pﬁijímaného vysvûtlení pﬁedstavuje urãitou funkci v kultu
bohynû Neity, hlavní bohynû sídelního mûsta faraonÛ 26. dynastie Sají.
Snad tedy byli oba muÏi knûÏími této bohynû, velmi populární zejména
v 1. tisíciletí pﬁ. n. l. Otázkou ov‰em zÛstává, co je kromû této snad obdobné funkce spojovalo natolik, Ïe byli navûky uloÏeni v témÏe hrobovém
komplexu, pﬁitom v‰ak tak rozdíln˘m zpÛsobem.
4

Pokud je oprávnûn˘ pﬁedpoklad, Ïe tento pohﬁeb lze datovat aÏ do neklidného období na
poãátku perské nadvlády v Egyptû po roce 525 pﬁ. n. l., mohlo b˘t obtíÏné dodrÏet jinak bûÏné zvyklosti t˘kající se pohﬁbívání. Jin˘m vysvûtlením by mohla b˘t velmi ‰patná kvalita ve‰ebtÛ, takÏe se jich ãást moÏná rozpadla je‰tû pﬁed uloÏením do hrobu.
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Nepﬁíli‰ jasná je ostatnû prozatím i otázka vzájemn˘ch vztahÛ v‰ech pûti osob, které byly pohﬁbeny na rÛzn˘ch místech Iufaovy hrobky. Soudû podle dosavadních v˘sledkÛ antropologického zkoumání, které provádí prof.
E. Strouhal,5 se tu r˘sují dvû skupiny vzájemnû pﬁíbuzn˘ch osob. Jednu
z nich tvoﬁí Iufaa, jeho sestra Imachetcheretresnet a s nimi blízce pﬁíbuzn˘
anonymní star‰í muÏ, kter˘ byl pohﬁben v jiÏní vedlej‰í chodbû v tûsné
blízkosti její rakve. Druhou skupinu pak tvoﬁí Neko a Gemnefherbak –
moÏná bratﬁi. Kromû sourozeneckého vztahu Iufaa a Imachetcheretresnety, kter˘ je potvrzen i archeologick˘mi, resp. epigrafick˘mi nálezy (jde
ov‰em pouze o totéÏ jméno matky, takÏe mohli b˘t i nevlastními sourozenci), nelze závûry antropologického zkoumání ovûﬁit nebo podloÏit jin˘mi dÛkazy.6
Nejasn˘ zÛstává prozatím i vzájemn˘ vztah obou v˘‰e zmínûn˘ch skupin. Urãité vodítko moÏná poskytuje skuteãnost, Ïe ãásti pohﬁební v˘bavy
Imachetcheretresnety a Nekona, v tomto pﬁípadû zejména ve‰ebty, jsou si
natolik podobné, Ïe témûﬁ urãitû vznikaly v téÏe dílnû – buì souãasnû, nebo ve velmi krátkém ãasovém rozmezí. Navíc se zdá, Ïe u obou z nich byly
nalezeny dva ve‰ebty, které byly pÛvodnû urãeny tomu druhému.V pﬁípadû Imachetcheretresnety, kde byly nalezeny dva ve‰ebty s Nekonov˘m
jménem, je to zcela nesporné, u Nekona byly mezi v‰emi ve‰ebty nalezeny
opût právû jen dvû nepopsané so‰ky, které sv˘m tvarem a provedením
plnû odpovídají tûm, které patﬁily Imachetcheretresnetû.V. G. Callenderová
v této souvislosti navrhla,Ïe moÏná ‰lo o manÏele.Pokud tomu tak bylo,vysvûtlovalo by to i jejich uloÏení do téhoÏ hrobového komplexu;kromû shody a pﬁípadné v˘mûny ve‰ebtÛ, kdy mohlo samozﬁejmû jít i o pouhou náhodu, ale nelze tuto zajímavou úvahu podpoﬁit Ïádn˘m jin˘m zpÛsobem.
S otázkou vzájemného vztahu jednotliv˘ch osob pohﬁben˘ch v této
hrobce úzce souvisí dal‰í dÛleÏit˘ problém, a to v jakém poﬁadí a v jaké dobû zde byli uloÏeni. Samotná Iufaova hrobka, vãetnû obou pﬁístupov˘ch
‰achet, pochází témûﬁ zcela jistû ze stejné doby jako obû sousední stavby,
tedy VedÏahorresnetova a Menechibnekonova. Z nich mÛÏeme zcela spolehlivû ãasovû zaﬁadit VedÏahorresnetovu hrobku, jejíÏ stavba podle dochovan˘ch graffit zaãala nûkdy ve 41. nebo 42. roce vlády Ahmose II., tedy
asi v letech 529 nebo 528 pﬁ. n. l. Menechibneko zastával v˘znamné funkce za vlády téhoÏ panovníka, takÏe i jeho hrobka pochází zﬁejmû z téÏe doby. Podle vzájemného postavení v‰ech tﬁí hrobek, tedy VedÏahorresnetovy,
Iufaovy a Menechibnekonovy, se dá soudit, Ïe navzdory ãetn˘m architek5

Viz také jeho pﬁíspûvek v tomto ãísle sborníku.
Podle ústního sdûlení p. Chálida el-Kerétího vyjádﬁil Dr. Zahi Hawáss v ãlánku urãeném pro
magazin Horus, ãasopis egyptské letecké spoleãnosti EgyptAir (ãíslo z února – bﬁezna r. 2004),
údajnû domnûnku, Ïe Neko by mohl b˘t Iufaov˘m synem.Takov˘ pﬁedpoklad, jistû lákav˘, nelze nijak potvrdit, navíc by znamenal nutnost posunout datum Nekonova pohﬁbu hluboko do
doby 27. dynastie, moÏná aÏ nûkolik desítek let po uloÏení ostatních pohﬁbÛ v Iufaovû hrobce.

6
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tonick˘m odli‰nostem byly stavûny ve stejné dobû a jako souãást vût‰ího
plánovaného celku. Nijak z toho ov‰em nevypl˘vá, kdy vznikla jiÏní vedlej‰í chodba v Iufaovû hrobce – ta mÛÏe b˘t stejnû dobﬁe souãasná s budováním nebo úpravami stûn hlavní pohﬁební komory, jako pozdûj‰í, moÏná aÏ
z doby,kdy tato hlavní pohﬁební komora uÏ poslouÏila Iufaovu pohﬁbu.Mezi zahájením stavby hrobky a okamÏikem jejího pouÏití mohl navíc uplynout znaãn˘ ãasov˘ úsek.VedÏahorresnet byl zcela nepochybnû pohﬁben
aÏ za vlády Dareia I., tedy pﬁinejmen‰ím 5–6 let po zahájení stavby své
hrobky, a to pravdûpodobnû nikoli na poãátku jeho vlády, ale znaãnû pozdûji, moÏná aÏ o dal‰ích 15–20 let.
Pokud jde o ãasovou sekvenci jednotliv˘ch pohﬁbÛ v tomto komplexu,
lze s jistotou potvrdit jen to, Ïe star‰í anonymní muÏ byl v jiÏní vedlej‰í
chodbû pohﬁben aÏ po Iufaovû sestﬁe Imachetcheretresnetû. Její rakev byla totiÏ ve slepém konci chodby pÛvodnû zazdûna zdí z nepálen˘ch cihel,
která byla pozdûji rozebrána a cihly pouÏity k zazdûní obou rakví. S pomûrnû znaãnou pravdûpodobností se dá rovnûÏ pﬁedpokládat, Ïe Gemnefherbakova komora, leÏící znaãnû v˘‰e neÏ Nekonova pohﬁební komora
a vstup do chodby, vedoucí k Iufaovû pohﬁební komoﬁe, vznikla aÏ poté, co
byly obû tyto komory pouÏity a dno západní ‰achty bylo zasypáno do v˘‰ky kolem dvou metrÛ. V tom pﬁípadû je Gemnefherbakova pohﬁební komora nejmlad‰í souãástí celého hrobového komplexu a jeho tûlo sem bylo uloÏeno jako poslední.
JiÏ v˘‰e byl naznaãen pﬁedpoklad, Ïe v Nekonovû pohﬁební v˘bavû byly
jinak obvyklé svitky s náboÏensk˘mi texty nahrazeny popsan˘mi dﬁevûn˘mi tabulkami kvÛli nedostatku papyru v neklidn˘ch dobách na poãátku
perské vlády v Egyptû. V tom pﬁípadû by jeho pohﬁeb pocházel aÏ z této
doby. Tomu nemusí odporovat ani jinak pomûrnû bohaté vyzdobená pohﬁební komora – ta mohla b˘t dokonãena je‰tû pﬁed persk˘m vpádem –,
ani jinak vcelku bohatá pohﬁební v˘bava,kterou si Neko mohl rovnûÏ opatﬁit uÏ tehdy. Jistotu ov‰em v tomto pﬁípadû rovnûÏ nemáme. Naopak pﬁedpoklad, Ïe Neko mohl své druhé jméno Neferibreseneb získat po svém dûdovi, by dobu jeho smrti posunoval spí‰e hloubûji do ãasÛ 27. dynastie.
Z ﬁady dÛvodÛ se zdá pravdûpodobné,Ïe Iufaa zemﬁel a byl pohﬁben je‰tû
v období relativního klidu pﬁed koncem 26. dynastie. Podle uspoﬁádání jeho
dvojitého sarkofágu a celé pohﬁební komory se zdá b˘t vylouãené, aby tato
komora byla vãetnû stropu plnû dokonãena pﬁedtím, neÏ byl Iufaa do ní pohﬁben. Proto nemohla b˘t zasypána ani obrovská hlavní ‰achta a dokonãeny
úpravy nadzemní ãásti jeho hrobky.Vzhledem k nesmírnému mnoÏství lidské práce, jakou si tato ãinnost vyÏádala, je nanejv˘‰ nepravdûpodobné, Ïe
by k tomu mohlo dojít v neklidn˘ch dobách na poãátku perské nadvlády.
Stav stûn hlavní ‰achty, které na vzduchu vysychaly a praskaly, zase vyluãuje,
Ïe by tato ‰achta mohla zÛstat del‰í ãas otevﬁená, tedy pﬁinejmen‰ím do doby, neÏ se Dareios I. pevnû ujal vlády a situace v zemi se uklidnila.
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Jako pravdûpodobné se tedy jeví následující poﬁadí jednotliv˘ch pohﬁbÛ
v tomto hrobovém komplexu: Iufaa (konec 26. dynastie) – Neko (poãátek
27. dynastie) – Gemnefherbak (poãátek 27. dynastie). Dobu uloÏení obou
pohﬁbÛ v jiÏní vedlej‰í chodbû nelze blíÏe urãit, spadala ov‰em pﬁed GemnefherbakÛv pohﬁeb s tím, Ïe Imachetcheretresnet byla do hrobky uloÏena dﬁíve neÏ anonymní star‰í muÏ. Zda jeden nebo oba pohﬁby pﬁedcházely dobû Iufaova uloÏení do hrobky, nelze ﬁíci.
Pokud jsou v‰echny v˘‰e uvedené pﬁedpoklady oprávnûné, spadají pﬁinejmen‰ím dva z pûti pohﬁbÛ uloÏen˘ch v Iufaovû hrobce aÏ do doby poãátkÛ perské vlády (27. dynastie), ze které prozatím pochází jen velmi málo
alespoÀ zãásti spolehlivû datovan˘ch archeologick˘ch pramenÛ. Pﬁedstavují pak zajímav˘ dÛkaz kontinuity pohﬁebních zvyklostí v této zdánlivû
pﬁelomové dobû, resp. zmûn s touto dobou souvisejících, a tedy i nepﬁím˘
pramen pro poznání stavu tehdej‰í egyptské spoleãnosti.
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Strouhal – Obr. 15 Zadopﬁední snímek kﬁíÏové kosti Imachetcherresnety se ãtyﬁmi hladce
ohraniãen˘mi a hutnû konturovan˘mi laloky nezhoubného nádoru neurilemmomu
(foto E. Strouhal).
Strouhal – Obr. 16 Boãní snímek kﬁíÏové kosti Imachetcherresnety s pﬁekr˘vajícími se
obrysy lalokÛ neurilemmomu (foto E. Strouhal).

Bare‰ – Obr. 1 Dvojitá dﬁevûná rakev
knûze Nekona pﬁi vyjímání
z pohﬁební komory
(foto K.Vodûra).
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Bare‰ – Obr. 2 Drobn˘ amulet boha
vzduchu Heha, nalezen˘ v obinadlech
Nekonovy mumie; lapis lazuli,
v˘‰ka 3,3 cm (foto K.Vodûra).

Bare‰ – Obr. 3 Amulety
z pozlaceného plechu,
nalezené v obinadlech
Gemnefherbakovy mumie
(foto K.Vodûra).
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Bare‰ – Obr. 4
Gemnefherbakovy ve‰ebty,
egyptská fajáns,
v˘‰ka 7,5–10 cm
(foto K.Vodûra).

Bárta – Foto 1 Epizodick˘ shluk kamenn˘ch artefaktÛ na vrcholu tabulové Bílé hory.
Centrální shluk obsahuje pﬁeváÏnû men‰í ústûpy, vût‰í ú‰tûpy se kumulují v men‰ím
samostatném shluku vpravo, dále leÏí dvû jádra a zcela osamocenû velk˘ hrotit˘ ú‰tûp.
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