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HROBOV¯ KOMPLEX LEPSIUS â. 25 V ABÚSÍRU (SEZÓNA 2003–2004)
Jaromír Krejãí

Bûhem archeologické sezóny 2003–2004 v Abúsíru vûnovala archeologická
expedice Univerzity Karlovy v Praze velkou pozornost dal‰í fázi v˘zkumu
jedné z nejneobvyklej‰ích staveb na abúsírském královském pohﬁebi‰ti –
hrobového komplexu oznaãovaného Lepsius ã. 25.Tentokráte se expedice
bûhem v˘zkumu, jehoÏ poãátky je moÏné datovat jiÏ do roku 2001, soustﬁeìovala na v˘chodní ãást komplexu a navázala tak na práce provedené
v sezonû 2002–20031, kdy byla prozkoumána jeho západní ãást. Na práci
expedice se pod vedením Miroslav Vernera podíleli Jaromír Krejãí, Du‰an
Magdolen (Kabinet orientalistiky SAV Bratislava), geodetické zamûﬁení celého objektu provedl Vladimír BrÛna, bûhem podzimní ãásti sezóny se dokumentací keramiky zab˘vala Vivienne Gae Callenderová (Macquire University,
Sydney), studium nalezen˘ch fragmentÛ soch provedla Hana Bene‰ovská
a nalezen˘ fragment papyrového svitku zkoumala Hana Vymazalová. Na
práci expedice dohlíÏeli inspektoﬁi Nejvy‰‰í rady pro památky Egypta Abd
el-Hámid Muhammad Ríhán, Abd el-Ghaffar Abd el-Mu’án Ahmad, Mahrúz
Eíd Mustafa a Azzám Ahmad Salláma. Práce na‰ich abúsírsk˘ch a sakkársk˘ch dûlníkÛ ﬁídili pﬁedáci Muhammad Tallál el-Kerétí, Ahmad el-Kerétí,
Chálid el-Kerétí a Abd el-Mitaál. Kromû vlastních archeologick˘ch prací
probíhalo i studium nalezen˘ch artefaktÛ (J. Krejãí, D. Magdolen) ve v˘zkumovém skladu ãeské expedice v Abúsíru (obr. 1, viz pﬁíloha).
Práce byly rozdûleny do dvou ãástí. První etapa probûhla bûhem podzimní ãásti expedice, tj. od 6. záﬁí do 20. listopadu 2003, bûhem níÏ byla
provedena velká vût‰ina prací. Bûhem jarní ãásti expedice probíhaly od
7. února do 6.bﬁezna 2004 spí‰e dokumentaãní a stavebnû-zaji‰Èovací práce.
Expedice zprvu svÛj zájem soustﬁedila na v˘zkum substruktury v˘chodní hrobky (také oznaãované jako L25/1). Prostor stavební jámy, ve které se
tyto podzemní prostory hrobky nacházejí,byl ãásteãnû prozkoumán jiÏ bûhem jarní ãásti sezóny 2000–2001, kdy byly z jejích svrchních úrovní odklizeny souvrství vátého písku a kamenné destrukce. Av‰ak vzhledem k nedostatku ãasu a z finanãních dÛvodÛ musely b˘t tyto práce pﬁedãasnû
pﬁeru‰eny. V tûchto pracích se tedy pokraãovalo na podzim roku 2003. V jejich prÛbûhu bylo nutné dodrÏovat ty nejvy‰‰í bezpeãností poÏadavky,protoÏe celá jiÏní zeì stavební jámy,pod níÏ se rozkládalo podzemí hrobky,by1

Krejãí (2003: 70–78).
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la rozsáhle po‰kozena ãinností zlodûjÛ kamene. Bylo proto nutné postupovat velmi obezﬁetnû formou postupn˘ch krokÛ, které závisely na prÛbûhu
stavebnû-sanaãních prací této zdi.Av‰ak i ostatní zdivo, vymezující prostor
stavební jámy, bylo velmi rozsáhle po‰kozeno (‰lo pﬁedev‰ím o severozápadní roh tohoto prostoru) a tak nelze neÏ podûkovat pﬁedákÛm dûlníkÛ
a také na‰im dûlníkÛm za skvûle odvedenou práci. Provedení zmínûn˘ch sanaãních prací velmi ztûÏoval nekvalitní zpÛsob stavby, kter˘ byl bûhem konstrukce monumentu pouÏit. Jak jiÏ bylo zji‰tûno bûhem sezóny 2002–2003
v pﬁípadû západní hrobky (L 25/2), i vnûj‰í zdivo v˘chodní hrobky (L 25/1)
bylo postaveno na vysoké vrstvû ‰edohnûdého písku. Ta samozﬁejmû nemohla vytváﬁet dostateãnû pevn˘ podklad pro zdivo hrobky. Zdivo bylo
k tomu sestaveno pomûrnû nekvalitnû. Jeho vnûj‰í plá‰È tvoﬁí velké, hrubû
opracované bloky ‰edého místního vápence. Stavitelé L25/1 se patrnû spoléhali na pevnost této konstrukce a tak je vnitﬁní plá‰È (tj. stûny v sestupném koridoru a ve stavební jámû) sestaven pouze z men‰ích blokÛ.V ãásti
vnitﬁního zdiva byly postaveny jakési komory, vyplnûné odpadním zdivem,
su‰en˘mi cihlami, stﬁepy keramiky a pískem; s touto stavební technologií
se setkáváme napﬁíklad v pﬁípadû Neferefreovy Nedokonãené pyramidy2.
Uvedená metoda samozﬁejmû velmi zrychlovala stavbu hrobky.Ostatní zdivo
tvoﬁily nekvalitnû propojené fragmenty vápence, su‰ené cihly a keramika.
Není proto divu, Ïe poté, co plá‰È zdiva hrobky po‰kodili zlodûji kamene,
byly rozsáhlé ãásti zdiva destruovány. Proto bylo nutné, kvÛli bezpeãnosti
na‰ich dûlníkÛ, jiÏ v prÛbûhu archeologick˘ch prací zdivo pomûrnû rozsáhle sanovat (obr. 2, viz pﬁíloha).
V souladu s postupn˘m zpevÀováním zdiva jámy postupovaly i práce na
samotném odkryvu podzemních prostorÛ hrobky; ‰lo zároveÀ o nejdÛleÏitûj‰í fází v˘zkumu. PﬁestoÏe podzemí v˘chodní ãásti stavby rozsáhle poniãili zlodûji kamene, podaﬁilo se, na rozdíl od západní ãásti dvojhrobky
(L25/2), ãásteãnû zrekonstruovat jeho pÛvodní pÛdorys. Zával prostoru
pohﬁební komory a sestupné chodby pﬁitom pﬁedstavoval vysoké souvrství
písku a kamenné destrukce (viz obr. 2 a 3).
Do podzemí hrobky L25/1 (obr. 3) se vedla sestupná chodba (A), z níÏ se
dochovala pouze vrstva podpodlaÏních blokÛ (tj. blokÛ, které tvoﬁily základnu pro samotné dláÏdûní chodby). Na sestupnou chodbu navazovala
severo-jiÏní horizontální pasáÏ (B), ‰iroká 1,18 m. Po pﬁibliÏnû 6,60 m se
pod jiÏní zdí stavební jámy tato pasáÏ stáãela k západu (C), aby po dal‰ích
3,56 m vstupovala do vlastní pohﬁební komory (D). Pohﬁební komora byla
severojiÏnû orientována, byla pﬁibliÏnû 4,5 m dlouhá a spolu s nikou v západní stûnû 2,7 m ‰iroká3. Kromû zbytkÛ pÛvodního zdiva toto pro králov2

Verner (2002: 121).
S takov˘mito nikami se setkáváme v pﬁípadû nûkter˘ch nekrálovsk˘ch hrobek, napﬁ. u Ptah‰epsesovy mastaby v Abúsíru – Krejãí (2002: 129).
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skou architekturu neobvyklé uspoﬁádání komory informují i pomocné stavební znaãky, stejnû jako v pﬁípadû sestupné chodby namalované na podpodlaÏních blocích komory. ObloÏení stûn komory a dal‰ích souãástí podzemí hrobky sestavené z blokÛ kvalitního bílého vápence se dochovalo
pouze zãásti, pﬁesto je moÏné pÛdorys tûchto prostorÛ rekonstruovat. Nezachovala se pﬁitom ani pÛvodní podlaha tûchto prostorÛ, která se nacházela v úrovni pﬁibliÏnû o 0,52 m (tj. o jeden egyptsk˘ loket) vy‰‰í neÏ vrstva podpodlaÏních blokÛ, které tvoﬁí dno stavební jámy dnes. O tomto faktu
nás pﬁedev‰ím informují pomocné vodorovné stavební linie, které pﬁetrvaly na nedokonãeném obloÏení boãních stûn tûchto prostor (obr. 4, viz
pﬁíloha). Kromû vodorovn˘ch linií vyznaãujících úroveÀ podlahy se zde také setkáváme s nûkolika vertikálními liniemi, které byly ve staroegyptském
stavebnictví pouÏívány pro vyznaãení prÛbûhu stûn jednotliv˘ch prosto-

Obr. 3 Schematick˘ plán dvojhrobky Lepsius ã. 25 (na základû podkladÛ V. BrÛny vytvoﬁili
J. Krejãí a D. Magdolen).
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rÛ4. Jde tedy o jeden z dÛleÏit˘ch pramenÛ pro poznání technologick˘ch
postupÛ pﬁi konstrukci kamenn˘ch staveb.
Stûny podzemních prostorÛ nebyly zcela dokonãeny,coÏ vypl˘vá z faktu,
Ïe obloÏení dochovan˘ch stûn bylo vyhlazeno jen ãásteãnû a to, coÏ je dÛleÏité, i nad úrovní pÛvodní podlahy (viz obr. 4). Nejvíce je to patrné v jihov˘chodním rohu chodby (C), kterou se vstupovalo do samotné pohﬁební
komory.Pﬁi vyhlazování tohoto zdiva se postupovalo shora dolÛ,na stûnû se
dochovaly stopy po nástrojích, jimiÏ tyto práce dûlníci provádûli. ProtoÏe
podzemní prostory rozsáhle po‰kodili zlodûji kamene, nedochovaly se Ïádné pﬁímé doklady toho, jak˘m zpÛsobem byly podzemní prostory zastropeny. Av‰ak pﬁedev‰ím na základû odkryté archeologické situace a také pomocí analogie s ostatními pﬁíklady z prostﬁedí královské architektury5 je
moÏné s jistotou ﬁíci, Ïe pohﬁební komora a samozﬁejmû i pﬁístupové chodby byly zastropeny ploch˘m stropem z horizontálnû kladen˘ch kamenn˘ch
desek. Ploch˘ strop byl navíc standardním zpÛsobem zastropení pohﬁebních komor v nekrálovsk˘ch hrobkách nejen období Staré ﬁí‰e.
Jak uÏ bylo naznaãeno, tûlesné pozÛstatky majitelky (popﬁ. majitele) této
hrobky byly patrnû pﬁi vykrádání hrobky a tûÏbû kamene zniãeny. Bûhem
v˘zkumu podzemních prostorÛ hrobky sice na‰i dûlníci nalezli kosterní
pozÛstatky, ty se v‰ak urãitû z velké ãásti do tûchto úrovní dostaly ze sekundárního pohﬁebi‰tû, které se rozkládalo na v˘chodní ãásti nástavby
hrobky (viz dále).Tyto pÛvodnû jednodu‰e mumifikované pozÛstatky zesnul˘ch se do prostoru dostaly sekundárnû, pﬁedev‰ím kvÛli ãinnosti zlodûjÛ, a vlastnû „propadly“ vrstvami kamenné a cihlové destrukce a písku.
Zda se podaﬁí nalézt mezi tûmito kosterními pozÛstatky i zbytky mumie
majitele hrobky, bude otázkou dal‰ího v˘zkumu. Kromû kosterních pozÛstatkÛ se, oproti nálezové situaci v L25/2, podaﬁilo nalézt vût‰í poãet pÛvodních souãástí pohﬁební v˘bavy, pﬁedev‰ím 10 travertinov˘ch mistiãek,
ãediãov˘ model vázovité nádoby (obr. ã. 5, viz pﬁíloha), dále také fragmenty dvou vápencov˘ch kanop, mûdûné modely misek a nástrojÛ, fragment
pozlacené dﬁevûné nádobky, zbytky dﬁeveného nábytku, lahvovitá nádoba
a samozﬁejmû i fragmenty dal‰ích keramick˘ch nádob, které byly souãástí
pohﬁební v˘bavy.Z obecného hlediska tyto nálezy dokazují,Ïe zde byla pohﬁbena spoleãensky vysoce postavená osoba. Milodary objevené v hrobce
L25 jsou v této souvislosti porovnatelné s pﬁedmûty pocházejícími z pohﬁební v˘bavy královny, nalezen˘mi v sousedícím pyramidovém komplexu
Lepsius ã. 246.
4

V Abúsíru mÛÏeme takovéto linie najít napﬁ. v Ptah‰epsesovû mastabû (Verner 1993: napﬁ.
plán ã. 3, místnost 22).
5
Viz napﬁ. (Krejãí 2003: 66); byl také standardním zpÛsobem zastropení hrobov˘ch komor
v pyramidách královen – Jánosi (1996: 109–114).
6
Krejãí (2003: 69).
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I dal‰í práce pﬁímo navázaly na práce vykonané na jaﬁe roku 20017,kdy byla ve v˘chodní ãásti superstruktury hrobky odkryta ãást rohu místnosti. ProtoÏe cel˘ prostor na v˘chod od samotné superstruktury byl zavalen destrukcí velk˘ch blokÛ bílého vápence, nebylo moÏné tento prostor v úplnosti
prozkoumat (obr. 6, viz pﬁíloha).To se povedlo aÏ po odstranûní tohoto závalu bûhem sezóny 2002–2003.V sezónû 2003–2004 tedy bylo moÏné tento záhadn˘ prostor prozkoumat. Zmínûné práce pﬁinesly objev rozsáhle po‰kozeného, obdélného, severojiÏnû orientovaného prostoru. In situ zÛstalo pouze
zdivo jeho vstupu.Vstup (0,875 m ‰irok˘, 1,55 m dlouh˘, 3,94 m vysok˘) do
tohoto prostoru se nacházel ve v˘chodním prÛãelí hrobky, 11,24 m od jejího
jihov˘chodního rohu.Za ním následoval nevelk˘ vestibul (E;1,15 m ¥ 1,65 m,
v˘‰ka: 5,12 m). Zastropení vestibulu, jak dokládá jedin˘ dochovan˘ fragment
stropu v jeho jihozápadní rohu, tvoﬁily vápencové ploché desky. Na základû
tohoto faktu se mÛÏeme domnívat, Ïe takto byl zastropen i prostor, do kterého vestibul vedl.Tento prostor pﬁedstavoval, jak potvrzuje zji‰tûná archeologická situace, obûtní kapli (F). ProtoÏe se in situ dochoval i fragment obloÏení prÛchodu mezi vestibulem a kaplí, mÛÏeme pﬁedpokládat, Ïe i její stûny
byly obloÏeny peãlivû opracovan˘mi deskami z bílého vápence. PﬁestoÏe je
kaple rozsáhle poniãena, podaﬁilo se díky odkrytí podlahy s hlinûn˘mi v˘mazy získat její základní rozmûry. Kaple byla ve své v˘chodní ãásti 6,45 m
dlouhá a 1,05 ‰iroká (‰lo tedy o pomûrnû úzk˘ prostor) a byla svou del‰í
osou orientována severo-jiÏnû. BohuÏel, její západní ãást byla zcela zniãena,
a proto je rekonstrukce této ãásti velmi problematická. Na podpodlaÏních
blocích, které se v tomto prostoru dochovaly, v‰ak byly nalezeny stopy po
otiscích hlinûného v˘mazu, které opravÀují rekonstruovat tuto ãást kaple
v podobû opût severo-jiÏnû orientovaného prostoru, navazujícího na v˘chodní ãást.V této západní ãásti mÛÏeme pﬁedpokládat, Ïe byla v západní stûnû
prostoru umístûna stéla neprav˘ch dveﬁí8. Kultovní prostor kaple by tak mûl
neobvykl˘, lomen˘ pÛdorys. Dal‰ím vysvûtlením je to, Ïe v západní stûnû kaple se nacházela hluboká nika (která by se v‰ak nejspí‰ neprojevovala v pÛdoryse místnosti),ve které byly umístûny nepravé dveﬁe.V tomto pﬁípadû mohla mít kultovní kaple pÛdorys blíÏící se tvaru písmene T.Také stûny kaple,
stejnû jako stûny vestibulu,byly obloÏeny deskami z bílého vápence,zda v‰ak
ty byly také zdobené reliéfní v˘zdobou,jak bylo v obûtních kaplích této doby
obvyklé,není známo.Je moÏné,Ïe spí‰e v˘zdoba zcela chybûla,protoÏe se nepodaﬁilo nalézt jedin˘ fragment takovéto v˘zdoby9.

7

Krejãí (2003: 71).
Z pﬁedpokládan˘ch neprav˘ch dveﬁí se v‰ak nedochoval jedin˘ fragment. ProtoÏe nepravé
dveﬁe pﬁedstavovaly kultovnû nejdÛleÏitûj‰í souãástí v˘zdoby hrobky, jistû by jejich nález,
resp. nález alespoÀ jejich ãásti, pomohl k vyﬁe‰ení otázky, kdo byl majitelem hrobky.
9
Stejná nálezová situace je doloÏena i u sousedního pyramidového komplexu Lepsius ã. 24,
bûhem v˘zkumu tamního zádu‰ního chrámu nebyl nalezen jedin˘ fragment reliéfní v˘zdoby,
8
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Nejv˘raznûj‰ím objevem z prostoru kaple byl jistû nález fragmentu papyrového svitku tûsnû pod úrovní podlahy kaple (obr. 7). Na fragmentech
papyru jsou hieratick˘m (kurzívním) písmem sepsány obûtiny (masa
a snad peãiva). Je otázkou, zda ‰lo o zápis t˘kající se této hrobky, ãi zda se
tento papyrov˘ svitek mohl na místo svého objevu dostat sekundárnû, napﬁ. s pﬁispûním vykradaãÛ hrobek.Takovéto interpretaci by nasvûdãovaly
nálezové okolnosti. Stejnû jako tomu bylo v roce 2001, byl bûhem v˘zkumu zásypu prostoru kaple nalezen fragment travertinové sochy. Zda je
Obr. 7 Fragment
papyrového svitku
(foto K.Vodûra).

v‰ak moÏné ho spojit s jiÏ nalezen˘mi fragmenty sochy Ïeny10, není moÏné
urãit. Jak jiÏ bylo zmínûno, nálezy získané bûhem v˘zkumu prostoru kaple
umoÏÀují urãit její pÛvodní funkci.V nadpodlaÏní vrstvû bylo nalezeno velké mnoÏství hlinûn˘ch miniaturních nádobek – misek a pohárkÛ, které se
ve velkém mnoÏství pouÏívaly v prÛbûhu obûtních rituálÛ.V˘plÀ prostoru
v‰ak tvoﬁily, kromû velk˘ch blokÛ vápence, také rozbité su‰ené cihly a ‰edohnûd˘ písek, promí‰en˘ se zcela zniãen˘mi ãástmi koster, patﬁícími obyvatelÛm z okolí abúsírského pohﬁebi‰tû.Ti se zde, jak vypl˘vá z charakteru
kartonáÏe, nalezen˘ch ãástí dﬁevûn˘ch rakví a ojedinûl˘ch milodarÛ a také
ze zpÛsobu pohﬁbívání do rohoÏí z palmového a rákosového proutí, nechávali pohﬁbívat v ¤ecké, resp. ¤ímské dobû.Toto pohﬁebi‰tû pokr˘valo
celou v˘chodní stranu superstruktury hrobky a vzniklo, jak dokládá stratito samozﬁejmû mÛÏe svûdãit o ‰patném dochování památky, ale pravdûpodobnûj‰í je to, Ïe
chrám, resp. jeho kultovní prostory nebyly zdobeny, snad kvÛli spûchu pﬁi jeho dokonãování.
10
Krejãí (2003: 71).
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grafie místa, aÏ po zﬁícení vût‰iny zdiva prÛãelí hrobky sestávajících z velk˘ch vápencov˘ch blokÛ. Z tûchto pohﬁbÛ se nepo‰kozen˘ch pozdûj‰ími
zlodûji kamene, kteﬁí pohﬁebi‰tû promûnili ve vrstvu rozmetan˘ch kostí,
cárÛ obinadel, rozbit˘ch cihel a hnûdého písku vysokou 0,5–1,5 m, dochovalo pouze pût hrobÛ.Tﬁi z nich byly nalezeny na podzim roku 2003
pﬁibliÏnû 5 m na v˘chod od vchodu do pohﬁební kaple a 1,5 m pod souãasnou úrovní terénu. Kostry byly zabaleny v rohoÏích, nûkteré z nich v‰ak
byly uloÏeny do dﬁevûn˘ch rakví. Z milodarÛ se dochovaly pouze tﬁi sklenûné korálky, nalezené u pohﬁbu dítûte, a nevelké pﬁívû‰ky-amulety, napﬁ.
v podobû hlaviãky bohynû Sachmety.Kromû toho se v uvedené vrstvû s lidsk˘mi kostmi na‰ly i fragmenty barevnû zdobené kartonáÏe.
Pﬁes pÛvodní zámûr se nepodaﬁilo cel˘ prostor pﬁed v˘chodním prÛãelím hrobky odkr˘t. Je totiÏ zavalen jiÏ zmínûnou destrukcí velk˘ch blokÛ
vápence, jejichÏ odstranûní by bylo pﬁíli‰ nároãné. Pﬁesto se ãást tohoto
prostoru podaﬁilo prozkoumat (obr. 8, viz pﬁíloha). Bûhem tûchto prací byly pﬁed vchodem do obûtní kaple odkryty nízké hlinûné zídky, které byly
postaveny po stranách vchodu do kaple.V ná‰lapné vrstvû se v tomto sektoru v˘zkumu podaﬁilo nalézt velké mnoÏství fragmentÛ keramiky a miniaturních nádobek, které jsou dokladem pravidelného ãi‰tûní kultovního
prostoru kaple. V prostoru sondy na v˘chod od severov˘chodního rohu
hrobky L25/1 se po oãi‰tûní objevila nejniÏ‰í vrstva cihlové zídky bûÏící od
tohoto rohu v smûrem k v˘chodu.Ve vzdálenosti 4,74 m se napojovala na
stavební strukturu neznámé funkce, jejíÏ nevelká ãást byla bûhem v˘zkumu odkryta. Základy této stavby tvoﬁily ploché fragmenty místního, Ïlutého vápence, doplnûné o cihlové zdivo, z nûhoÏ se v‰ak dochovaly pouze
ãásti nejniÏ‰í vrstvy cihel. Objevená struktura se pﬁitom skládá ze dvou témûﬁ identick˘ch ãástí, mezi nimiÏ je úzk˘ „prÛchod“ (‰íﬁka 0,61 m). ProtoÏe nebylo moÏné strukturu v úplnosti prozkoumat, interpretace tohoto
objektu není na základû v˘sledkÛ doposud proveden˘ch prací moÏná.Vysvûtlení její funkce mÛÏeme hledat v ‰irokém rozpûtí od kultovní stavby,
pﬁes ohradní zeì Nebtiemneferesiny mastaby, objevené expedicí ústavu
v 80. letech, která leÏí na severo-v˘chod od L 25, aÏ po ústí men‰ích ‰achet
pocházejících ze sajsko-perské doby.
Obdobná struktura byla objevena na jaﬁe 2004, kdy se práce, vyjma prací uvnitﬁ a na sever od L 25/1, soustﬁedily na sondu v prostoru na jih od jiÏní stûny L25/2. Severozápadní roh této struktury se nachází 2,75 m na v˘chod a 3,85 m na jih od jihozápadního rohu hrobky L25/2.Také v tomto
pﬁípadû nebylo moÏné kvÛli nedostatku ãasu toto zdivo prozkoumat dÛkladnûji.V západní ãásti této sondy byla jiÏ bûhem podzimní ãásti expedice objevena pomûrnû sloÏitá stratigrafická situace (obr. 9, viz pﬁíloha).
V nejspodnûj‰ím horizontu zde byla zachycena dvojice cihlov˘ch zdí, která je od severo-jiÏního smûru mírnû odklonûna k v˘chodu. Tato dvojice
konãí u paty jiÏní zdi L25/2. Z archeologické situace vypl˘vá, Ïe tyto zdi by209
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ly v jistém okamÏiku aÏ na nejniÏ‰í vrstvu cihel rozebrány a na jejich místû
byla postavena dal‰í cihlová zeì, jeÏ v‰ak byla je‰tû více odklonûna k severov˘chodu, av‰ak i tato zeì byla rozebrána. Poté byla postavena 0,64 m silná cihlová zeì, která v severo-jiÏním smûru vede aÏ k jihozápadnímu rohu
L25/2. Od zbytkÛ star‰ích zdí je oddûlena pomûrnû silnou vrstvou sloÏenou z rozbit˘ch cihel, fragmentÛ keramiky a tmavého písku. S vrstvou obdobného charakteru se ostatnû setkáváme jak v pﬁípadû sond na v˘chod
od vchodu do kaple L25/1 a na v˘chod od severov˘chodního rohu L25/1,
tak i v sondû na sever od L25/1 (viz dále).Bûhem v˘zkumu byly kromû otiskÛ peãetí, datovateln˘ch do doby Niuserreovy vlády, nalezeny také miniaturní hlinûné nádobky, fragmenty keramiky pouÏívané pro kultovní úãely
a také pazourkové noÏe.Tyto nálezy dokazují kultovní vyuÏití tohoto prostoru. Proto bude budoucí v˘zkum v tomto prostoru velmi dÛleÏit˘.V sondû, odkryté na jih od spoje obou hrobek, se kromû ãásti cihlové struktury
podaﬁilo nalézt i nevelkou dﬁevûnou stélku, která byla pÛvodnû zdobena
z obou stran muÏsk˘mi postavami a nápisy, bohuÏel, tato v˘zdoba je témûﬁ
zcela zniãená. Podle dochovan˘ch hieroglyfick˘ch znaãek lze tuto stélku
datovat do období Staré ﬁí‰e.
Bûhem jarní ãásti sezóny bylo nutné z bezpeãnostních dÛvodÛ pﬁistoupit k opûtovnému zasypání podzemních prostorÛ v L25/1. Písek k tomuto
zasypání se získával v prostoru sondy, která se nacházela na sever od sestupného koridoru. Bûhem tûchto prací bylo objeveno devût obdéln˘ch
pohﬁebních jam (nûkteré z nich je‰tû s pÛvodními rovy sestaven˘mi z nahrubo otesan˘ch fragmentÛ místního vápence a hlinûné malty) – viz pﬁíloha, obr. 10. âtyﬁi z nich obsahovaly neporu‰ené lidské kostry, uloÏené
v nataÏené poloze v souladu s orientací pohﬁebních jam ve v˘chodo-západním smûru, hlavou k západu, s rukama sloÏen˘ma v klínû. Bûhem v˘zkumu nebyly nalezeny Ïádné milodary, coÏ ztûÏuje pﬁesnûj‰í datování
tûchto hrobÛ, na druhou stranu v‰ak zároveÀ poukazuje na jejich pomûrnû
pozdní vznik.
* * *
Jeden z hlavních úkolÛ této archeologické sezóny na abúsírském pyramidovém poli se bohuÏel uskuteãnit nepodaﬁilo. Nebyly totiÏ nalezeny
takové archeologické doklady, které by jednoznaãnû umoÏÀovaly rekonstruovat pÛvodní podobu této dvojhrobky.Je ale jasné,Ïe stavba nebyla dokonãena podle pÛvodních plánÛ. DÛleÏit˘m detailem pﬁitom je, Ïe obloÏení boãních stûn nebylo ani u jedné z obou hrobek nikdy poloÏeno.
Z v˘sledkÛ geodetického mûﬁení vypl˘vá, Ïe nástavby hrobek mûly tvar
severo-jiÏnû orientovan˘ch, k sobû se pﬁimykajících mastab (jejich boãní
stûny pﬁitom mûly velmi pﬁíkr˘ úhel kolem 85°), popﬁ. jak˘chsi komol˘ch
jehlanÛ na obdélném pÛdoryse (obr. 11, viz pﬁíloha). V˘chodní hrobka
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(L25/1) byla vût‰í a byla 27,7 m (53 loktÛ) dlouhá a 21,53 m (41 loktÛ) ‰iroká; západní hrobka (L25/2) byla men‰í a mûla rozmûry 21,68 ¥ 15,65 m
(42 ¥ 30 l.). Urãení pÛvodní v˘‰ky v‰ak pﬁedstavuje problém. Pouze hypoteticky mÛÏeme pﬁedpokládat, Ïe L25/1 byla vy‰‰í neÏ L25/2 (zdivo L25/1
se dochovalo do vût‰í v˘‰e – 6 m – neÏ zdivo L25/2). Obû hrobky tedy byly postaveny na obdélném pÛdorysu. Jak ale vysvûtlit rozpor s podobou
jména Res meruej
– „Obû pyramidy jsou bdûlé“, kde se objevují dvû znaãky pro pyramidu? Jako jedno z pravdûpodobn˘ch vysvûtlení zde mÛÏeme, s pﬁihlédnutím k uspoﬁádání stavebních jám pro stavbu
podzemních prostor, pﬁedloÏit. Tyto stavební jámy mají v‰echny parametry
stavebních jam pro podzemní prostory pyramid královen, nástavba hrobek
má ale má tvar mastab. Zdá se tedy pravdûpodobné, Ïe i nástavby obou
hrobek byly plánovány ve tvaru dvou vzájemnû se dot˘kajících se pyramid, ale Ïe tak nebyly dokonãeny11. Jméno komplexu ale mohlo b˘t ovlivnûno pÛvodnû plánovanou podobou dvojhrobky.
Jak jiÏ bylo naznaãeno, velmi zajímav˘m a dÛleÏit˘m souborem pramenÛ, kter˘ byl objeven bûhem v˘zkumu dvojhrobky, jsou stavební znaãky,
jeÏ byly nalezeny na nûkolika blocích objeven˘ch pﬁi v˘zkumu podzemních prostorÛ L25/1. Z historického hlediska je patrnû nejzajímavûj‰í stavební nápis, kter˘ se opakuje na nûkolika kamenn˘ch blocích (viz obr. 12,
viz pﬁíloha). Obsahuje jméno pyramidového komplexu panovníka Veserkafa
Wabsut Veserkaf
„âistá jsou (kultovní) místa Veserkafova“.Tímto zpÛsobem se v dobû stavitelÛ pyramid oznaãovaly
kamenné bloky urãené na stavbu konkrétní, v nápisu uvedené stavby; tyto
bloky tedy byly s nejvût‰í pravdûpodobností pÛvodnû urãeny na stavbu Veserkafova pyramidového komplexu12.Ten v‰ak stojí nedaleko od DÏoserovy pyramidy v Sakkáﬁe, pﬁibliÏnû 3 km od místa, kde byla postavena hrobka Lepsius ã. 25.Veserkaf navíc Ïil o nûkolik desítek let pﬁed tím, neÏ byla
podle dosavadních názorÛ hrobka Lepsius ã. 25 postavena.Vysvûtlení nálezu tûchto stavebních nápisÛ má dvû moÏná ﬁe‰ení: buì stavba vznikla ve
stejné dobû jako VeserkafÛv pyramidov˘ komplex a bloky s jeho jménem
se na stavbu dvojhrobky L25 dostaly pﬁímo ze staveni‰tû panovníkovy pyramidy, tj. vznikla bûhem Veserkafovy vlády, popﬁ. tûsnû po jeho smrti, nebo
byly takto oznaãené kamenné bloky „zapomenuty“ ve skladu stavebního
materiálu a pozdûji pﬁi stavbû dvojhrobky pouÏity.V tomto pﬁípadû by se
stavba komplexu Lepsius ã. 25 datovala do období vlády panovníka Niuserrea.Tehdej‰í systém organizace práce a distribuce stavebního materiálu
11

V této souvislosti je zajímavé, Ïe napﬁ. i jméno Neferefreovy Nedokonãené pyramidy obsahovalo hieroglyfickou znaãku pro pyramidu.
12
K Veserkafovu pyramidovému komplexu viz Labrousse-Lauer (2001).
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je‰tû není plnû rozpoznán, proto je nutné vyﬁe‰ení tohoto problému ponechat otevﬁené.
S tím také souvisí také otázka, kdo byl v této tajuplné stavbû pohﬁben.
Kromû jiÏ existující teorie, Ïe zde byly pohﬁbeny královny, popﬁípadû dal‰í
Ïeny, ãlenky královské rodiny13, mÛÏeme, vzhledem k pro královskou architekturu této doby nezvyklé podobû hrobky (viz dále), pﬁedpokládat, Ïe
v hrobkách nebyly pohﬁbeny pouze královské osoby Ïenského pohlaví, ale
i nûkdo z dal‰ích ãlenÛ královského rodu (napﬁ. královsk˘ princ a jeho
manÏelka).
Z v˘‰e uveden˘ch úvah vypl˘vá, Ïe ﬁe‰ení pﬁedloÏen˘ch otázek není, na
základû souãasn˘ch poznatkÛ o této stavbû, moÏné. Doufejme proto, Ïe takovéto odpovûdi pﬁinese dal‰í archeologick˘ v˘zkum.
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Krejãí – Obr. 1 Celkov˘
pohled na hrobov˘
komplex Lepsius ã. 25
na jiÏním okraji abúsírské
královské nekropole
(foto J. Krejãí).

Krejãí – Obr. 2 Pohled
na podzemní prostory
hrobky L 25/1 po provedení
sanaãních prací zdiva
stavební jámy
(foto J. Krejãí).
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Krejãí – Obr. 4 Pohled na dochovanou ãást chodby B v podzemí hrobky L 25/1
s pomocn˘mi stavebními liniemi (foto J. Krejãí).

Krejãí – Obr. 5 âediãov˘ model vázovité
nádoby (foto J. Krejãí).
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Krejãí – Obr. 6 Prostor
kaple ve v˘chodní ãásti
superstruktury L25/1
(foto J. Krejãí).

Krejãí – Obr. 8 Prostor pﬁed vchodem do kaple po provedení sanaãních prací (foto J. Krejãí).
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Krejãí – Obr. 9 Prostor
na jih od jihozápadního
rohu L25/2 (foto J. Krejãí).

Krejãí – Obr. 10 Sonda na sever od L25/1 s ãástí sekundárního pohﬁebi‰tû (foto J. Krejãí).
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Krejãí – Obr. 11 Hypotetická trojrozmûrná rekonstrukce podoby komplexu Lespius ã. 25
(J. Krejãí).

Krejãí – Obr. 12 Stavební
znaãka se jménem
Veserkafova pyramidového
komplexu (foto J. Krejãí).
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